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Mistä nyt pöhistään hankemaailmassa ja miten 
kehityshankkeilla kehitetään alaa?



Green Net Finland on kehitysverkosto

Urbaani cleantech

Älykäs asuminen, 
rakentaminen ja 
kaupunkirakenne

Älykäs liikkuminen ja 
logistiikka

Älykäs kulutus, 
kiertotalous ja 
yhteistyötalous

Kehityshanketoiminta, liiketoiminnan kehitys, palveluiden kehitys

Digitalisoituminen

Energiatehokkuus, päästöjen vähentäminen , hiilijalanjäljen pienentäminen



• Toimimme aktiivisesti urbaanin 
cleantechin kehityshankkeiden 
valmistelijana ja 
toteuttajana, sekä verkostojen rakentajana.

• Tiedotamme jäsenillemme 
aktiivisesti kansainvälisistä ja kansallisista 
rahoitusmahdollisuuksista ja 
hankeohjelmista.

• Toimimme vähähiilisen kaupunkiympäristön 
edistämisen aktiivisena yhteiskunnallisena 
vuoropuhelijana.

Mitä Green Net Finland tekee?



Miten 
kehityshankkeilla 
kehitetään alaa?
Ja miten yksittäiset yritykset voivat hyötyä 
kansainvälisestä rahoituksesta?



Mistä nyt pöhistään cleantech-
alan kehityksessä?
• Palvelut ja ihmisläheisyys: Everything-as-a-

service, kuluttajacleantech

• Kiertotalous, jakamistalous/yhteistyötalous, 
välitystalous

• Resurssiviisaus, ekologinen tehokkuus

• Älykkyys: älykkäät kaupungit, älykäs liikenne, 
älykodit, smart grid (+ hajautettu energia, avoin / 
kaksisuuntainen kaukolämpö), smart everything

• Cleantech + ICT = cleanweb, IoT tai Internet of 
Everything, big data ja avoin data

• Kokeilukulttuuri ja kokeilualustat



Yleistä EU:n kehitysrahoituksesta

• EU rahoittaa monenlaisia hankkeita ja 
ohjelmia, jotka perustuvat jäsenvaltioiden 
yhdessä asettamiin poliittisiin tavoitteisiin.

• Rahoitusta voivat hankkeesta ja 
rahoitusohjelmasta riippuen hakea yritykset, 
oppilaitokset, erilaiset järjestöt, 
tutkimuslaitokset, kunnat, seutukunnat ja muut 
oikeuskelpoiset yhteisöt.

• Suomi alihyödyntää EU-rahoitusta ja monet 
yritykset (erit. pk-sektori) kokee rahoituksen 
hakemisen haastavaksi.



Milloin EU-rahoitusta kannattaa 
miettiä?
• Kun haluat mukaan laajempiin eurooppalaisiin 

verkostoihin rakentamaan arvoketjuja, ja kun tarvitset 
myös muiden huippuosaamista omaan käyttöösi.

• Kansainvälisestä yhteistyöstä tulee tulla lisäarvoa.

• Kun kehitystarve on iso ja ei pikainen (EU-hankkeet 
tyypillisesti kestää n. 3 vuotta ja ovat 
kokonaisuudessaan noin 3-5 miljoonan euron kokoisia)

• Hankeidean pitää perustua hakijan omiin tavoitteisiin ja 
tarpeisiin, joilla on kansainvälinen ulottuvuus. 
Toteutuessaan hankkeella on eurooppalaista lisäarvoa 
ja vaikuttavuutta. Se lisää hyvinvointia Euroopassa ja 
edistää kilpailukykyämme. 



Mutta myös esim… (pk-yrityksille)
• Erittäin innovatiiviset pk-yritykset, joilla on 

vahva pyrkimys kehittyä ja kansainvälistyä, 
voivat hakea tukea pk-yrityksille kohdennetusta 
välineestä. 

• Hakijayritykset voivat olla huipputekniikan 
yrityksiä, tutkimusvetoisia yrityksiä, 
yhteiskunnallisia yrityksiä tai palveluyrityksiä.

• Yksittäinen pk-yritys voi saada enintään 2,5 
miljoonaa euroa EU-tukea kehittää ja pilotoida
tuotettaan tai palveluaan.

http://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument


EU:n silmissä olet pk-yritys, jos

Kategoria Henkilöstömäärä Liikevaihto tai Taseen loppusumma

Medium-sized < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m

Small < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m

Micro < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m



Käytännön vinkkejä hankemaailmaan
• Rahoitusvaihtoehtoja on ja niitä kannattaa seurata jatkuvasti 

(valitettavasti yhtä kanavaa ei ole, vaan niitä pitää seurata kunkin 
rahoitusohjelman sivuilta erikseen), esim:

• Horisontti2020 (Horizon2020)

• INTERREG (jos olet julkisen sektorin edustaja)

• Ja paljon muita

• Varaa riittävästi aikaa ja kerää runsaasti pohjatietoa aiheesta.

• Tarkasta mitä on aiheeseen liittyvää on jo rahoitettu.

• Sitouta oma organisaatiosi mukaan hankkeeseen jo valmisteluvaiheessa.

• Harkitse hankekumppanit tarkkaan – 3-5 vuotta on pitkä aika tehdä 
yhteistyötä.

• Tutustu rahoittajan ohjeisiin hankkeen valmistelusta. Lue ne tarkkaan ja 
ota yhteyttä yhteyshenkilöihin.

• Usein hankkeissa tarvitaan omarahoitusta. Mieti mistä sen saat.



Mitä kaikkea GNF on edistänyt 
hankkeiden avulla?
• Kuntien kykyä tehdä ja toistaa kiinteistöjen energiatehokkuushankintoja 

kehittämällä päätöksentekoprosessia laskentatyökalun ja koulutuksen 
avulla (TARVE-hanke)

• Suomalaisen cleantech-osaamisen vientiä Pietariin ja Keski-Aasiaan 
(CB2East –hanke)

• Lämpöpumppujen roolia lähes nollaenergiarakentamisessa (HP4NZEB-
hanke)

• Suorasähkölämmitteisten pientalojen saneerausta energiatehokkaaksi 
(EEMontti-hanke)

• Julkisten kiinteistöjen energiansäästöä motivoimalla käyttäjiä tekemään 
fiksuja valintoja tarjoamalla heille reaaliaikaista tietoa 
energiankulutuksesta sekä keinoja energiankäytön hallintaan (SAVE-
ENERGY –hanke)

Olemme toimineet yli 15 vuotta ja toteuttaneet yli 50 
kehityshankekokonaisuutta.

Lisää esimerkkejä: http://gnf.fi/fi/hankkeet/

http://gnf.fi/fi/hankkeet/


Haluatko tietää mitä kehityshankemaailmassa parhaillaan 
tapahtuu?

Haluatko mukaan ohjaamaan toimintaamme ja hyötymään 
vaikuttavista kehityshankkeista?

Haluatko oman osaamisesi näkyviin toimintamme kautta?

Kiinnostaako uudet liiketoimintamahdollisuudet?

Haluatko löytää kansainvälistä kasvua?

Mikäli vastasit mihinkään kysymyksistä kyllä, on verkostomme 
jäsenyys juuri oikea asia sinulle!

Jäsenverkostomme yhdistää kehitys- ja kasvuhakuiset 
cleantech-alan ratkaisuntarjoajat, kunnat ja muut julkiset 
organisaatiot, sekä yliopistot, ammattikorkeakoulut ja muut 
tutkimus- ja kehitysorganisaatiot.

Jäsenyys Green Net Finlandissa



Kiitos!

suvi.hakamies@gnf.fi

Green Net Finland ry

p. 050 3311 495

Suvi Häkämies

Skype: greennet_suvi


