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Lisätietoja Energiankäyttö haltuun datan avulla -ratkaisuhaun osallistumisen ehdoista 

 

1  Sitran rahoitus hankkeelle    

 
Sitran myöntämä rahoitus voi kattaa enintään 70 prosenttia hankkeen kustannuksista ja 
kuluista. Toteuttajan omarahoitusosuus on vähintään 30 prosenttia.  

 
Rahoitusta voidaan ensimmäisessä vaiheessa myöntää arviolta 5 000–15 000 euroa ja 
toisessa vaiheessa arviolta 20 000–50 000 euroa hakijaa kohden, riippuen hankkeen 
tavoitteista ja hankesuunnitelmasta. Enintään yksittäinen hakija voi saada rahoitusta 
ratkaisuhaun aikana 65 000 euroa.  
 
Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä haun molemmissa vaiheissa on hakuilmoituksen 
mukaisen rahoitushakemuksen toimittaminen liitteineen annetussa määräajassa Sitraan. 
Rahoituksen myöntäminen edellyttää, että hakija on tehnyt ja allekirjoittanut 
rahoitussopimuksen Sitran kanssa.  
 
Hakija voi osallistua ratkaisuhakuun vain yhdellä rahoitushakemuksella kussakin haun 
vaiheessa. Rahoitushaun arviointiin Sitran tukena osallistuvat organisaatiot eivät ole 
kelpoisia osallistumaan hakijoina ratkaisuhakuun.   
 
Rahoitushaun ja myönteisen rahoituspäätöksen perusteella myönnettävällä rahoituksella 
voidaan kattaa ainoastaan sellaisia hankekustannuksia, jotka on määritelty Sitran 
rahoitushankkeen seuranta- ja kululiitteessä. Sitra ei korvaa hakijalle mitään hakukuluja 
eikä rahoitukseen liittyen mitään muita kuluja. 

 
 

2  Taloudellista toimintaa harjoittavat yritykset ja muut toimijat 

 
Sitra noudattaa rahoitusta myöntäessään EU:n valtiontukisääntöjä. Näin ollen EU:n 
valtiontukisääntöjen tarkoittamaa taloudellista toimintaa harjoittavia rahoituksen hakijoita 
voidaan rahoittaa yksinomaan vähämerkityksisellä eli ns. de minimis -tuella. Ei-taloudellista 
toimintaa harjoittaville rahoituksen hakijoille rahoitus voidaan myöntää ns. tavallisena 
hankerahoituksena.  
 
Huomioiden ratkaisuhaun tavoite ja tarkoitus, on jokaisen ratkaisuhaussa rahoitusta Sitralta 
hakevan oltava lähtökohtaisesti kelpoinen vastaanottamaan Sitran rahoitus de minimis -
tukena. Sitra tekee arvion hankkeen taloudellisesta luonteesta hakijan rahoitushakemuksen 
perusteella.  
 
Mikäli rahoitettavan hankkeen toteuttaa yritys tai muu taho, joka harjoittaa taloudellista 
toimintaa, tuki myönnetään vähämerkityksisenä eli ns. de minimis -tukena. Tuen 
myöntämisessä noudatetaan Komission asetusta (EU) N:o 1407/2013, annettu 18.12.2013, 
perustamissopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen. 
(Julkaistu EUVL nro L 352, 24.12.2013) 
 

https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/09/rahoitushankkeen-seuranta-ja-kululiite_sitra-01042022.pdf


       
   
   
   
 

Yritykset tai muut tahot ovat taloudellista toimintaa harjoittavia yksiköitä riippumatta niiden 
oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, 
jossa tavaroita tai palveluja tarjotaan tietyillä markkinoilla. Myös voittoa tavoittelemattomat 
yksiköt voivat tarjota markkinoilla tavaroita ja palveluja, jolloin niihin sovelletaan 
valtiontukisääntöjä.  
 
Jokaisen taloudellista toimintaa harjoittavan hakijan tulee olla kelpoinen vastaanottamaan 
de minimis -tukea vähintään sen summan verran, mitä hakija ratkaisuhaun eri vaiheissa 
aikoo Sitralta haun ehtojen mukaisesti rahoitusta hakea. Hakijan Sitralta saama rahoitus 
voi olla yhteensä enintään 65 000 euroa.  Täsmällinen arvo määritellään hakijan kanssa 
laadittavissa rahoitussopimuksissa.   
  
Jos hakija katsotaan rahoitushakemuksen perusteella taloudellista toimintaa harjoittavaksi, 
tulee hakijan toimittaa Sitran pyynnöstä Sitralle hakuilmoituksen liitteenä oleva de minimis- 
ilmoitus täytettynä. Ilmoitus tulee toimittaa haun molemmissa vaiheissa ennen rahoituksen 
myöntämistä. De minimis -ilmoituksella hakija osoittaa, ettei sille kuluvan ja viimeisen 
kahden verovuoden aikana myönnettyjen de minimis -tukien arvo yhdessä Sitralta 
saatavan rahoituksen kanssa ylitä 200 000 euron rajaa. Sitralle toimitettavasta de minimis -
ilmoituksesta on käytävä ilmi kuluvan ja viimeisen kahden verovuoden aikana myönnettyjen 
de minimis -tukien määrät.  

 
 
 

3  Tulokset, niiden julkaisu ja niihin kohdistuvat oikeudet  

 
Sitra julkistaa haun eri vaiheissa rahoitusta saaneiden organisaatioiden nimet ja lyhyen 
kuvauksen toteutettavista hankkeista verkkosivuillaan. Kuvaus laaditaan rahoituksensaajan 
hakulomakkeella toimittamien tietojen pohjalta.  

Sitra julkistaa rahoittamiensa hankkeiden tuloksista kuvaukset verkkosivuillaan. Sitra voi 
laatia tuloksia koskevat kuvaukset hyödyntämällä parhaiden ratkaisujen arviointia varten 
toimitettua rahoituksensaajan loppuraporttia tai julkaista loppuraportin sellaisenaan.  

Hakija sitoutuu viestimään hankkeestaan ja sen tuloksista Sitran kanssa sovittavalla 
tavalla, rahoitussopimuksen ehtojen mukaisesti.  

Sitra saa käyttöoikeuden edellä mainittuun loppuraporttiin rahoitussopimuksessa 
tarkemmin yksilöitävällä tavalla voidakseen levittää hankkeen tuloksia, varmistaa 
rahoitettavan hankkeen vaikuttavuutta ja viestiäkseen siitä.  

Omistusoikeus hankkeen tuloksiin jää hakijalle.  

Hakijalla on tai se sitoutuu hankkimaan projektin toteuttamisen edellyttämät 
immateriaalioikeudet. 

Hakuilmoituksen liitteenä olevan rahoitussopimuksen (kts. hakuilmoituksen kohta X) 
ehdoissa määritellään tarkemmin hankkeen tulosten julkaisusta ja immateriaalioikeuksista. 

 
 



       
   
   
   
 

4  Hakuprosessi 

 
Haku on kaksivaiheinen. 

Ensimmäisessä vaiheessa hakijat täyttävät hakulomakkeen (Webropol), johon liitetään 
mukaan vapaamuotoinen hankesuunnitelma (enintään 2 sivua) ja budjetti. 
Hankesuunnitelmasta on käytävä ilmi muun muassa mitä hakija aikoo hankkeessaan 
tehdä, miten ja mitkä ovat hankkeen tavoitteet sekä tavoitellut konkreettiset tulokset. 

Budjetti tulee laatia oheiselle Excel-pohjalle. Budjetti tulee laatia Sitran rahoitushankkeen 
seuranta- ja kululiitteen sisältö huomioiden.  

Haun toisessa vaiheessa rahoitusta haetaan toimittamalla Sitralle rahoitushakemus Sitran 
antamien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Haun toisessa vaiheessa rahoitusta voivat 
hakea ensimmäisen vaiheen päätteeksi parhaiksi valitut ratkaisut. 

Hakija on vastuussa Sitralle antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä siitä, etteivät ne 
loukkaa kenenkään kolmannen oikeuksia. 

Sitra arvioi rahoitushakemukset arviointikriteerien valossa ja päättää sen perusteella, mitä 
hankkeita se rahoittaa. Sitra voi pyytää hakemuksista myös ulkopuolisten asiantuntijoiden 
lausunnon arvioinnin tueksi, mutta nämä lausunnot eivät sido Sitraa. Sitra arvioi ja valitsee 
myös ensimmäisessä vaiheessa rahoitettujen hankkeiden joukosta valittavat 0–3 parasta 
ratkaisua, jotka voivat hakea Sitralta jatkorahoitusta, rahoituksensaajien toimittamien 
loppuraporttien perusteella. Sitra arvioi ja tekee valinnat tarvittaessa yhdessä ulkopuolisten 
asiantuntijoiden kanssa.  

 

5  Valintakriteerit 

Valintakriteerit: 
 
Sitra arvioi ratkaisuhaun ensimmäisen ja toisen vaiheen hakemuksia seuraavien 
arviointikriteerien valossa:   
 

1. Hakijalla on ratkaisun edellyttämä osaaminen sekä aiempaa kokemusta tai näyttöä 
vastaavista projekteista ja tämä käy ilmi hakijan hankesuunnitelmasta. 

2. Hakijan ratkaisuehdotus kuvailee selkeästi ratkaisun, joka auttaa kuluttajia 
energiankäytön hallinnassa tai energian säästämisessä. 

3. Hakija pystyy hakemuksellaan osoittamaan, että hankkeen aikana syntyvät tulokset 
ovat skaalautuvia eli laaja käyttäjäjoukko voi ottaa niitä käyttöön.  

4. Ratkaisuehdotus on toteutuskelpoinen ottaen huomioon sen vaatimat datalähteet 
sekä tekniset vaatimukset. 

5. Ratkaisuehdotuksella on uutuusarvoa. 

6. Ratkaisuehdotus toteuttaa reilun datatalouden periaatteita. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.sitra.fi%2Fapp%2Fuploads%2F2022%2F09%2Fkustannusraportointi.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.sitra.fi/app/uploads/2022/09/rahoitushankkeen-seuranta-ja-kululiite_sitra-01042022.pdf


       
   
   
   
 

7. Ratkaisuehdotus on helppokäyttöinen ja ihmislähtöinen. 

8. Ratkaisuehdotus hyödyntää dataa, joka on joko päivittyvä avoimen datan lähde tai 
käyttäjän omia tietoja (ns. omadata). 

9. Ratkaisuehdotuksen voidaan arvioida vaikuttavan energiankäyttöön. Vaikutus voi 
liittyä esimerkiksi yksityishenkilön tai kotitalouden energiansäästöön (sähkö tai 
lämpö) sekä kulutushuippujen tasaamiseen.  

10. Hankesuunnitelman ja budjetin realistisuus. 

Sitra tekee valintakriteerien perusteella kokonaisarvion hakijan hakemusdokumentaatiosta 
ja Sitran rahallisen tuen myöntämisestä hankkeelle.  Sitra voi ehdottaa joidenkin 
ehdotusten kehittämistä tai kahden tai useamman ehdotuksen yhdistämistä.  

Valitessaan ensimmäisen vaiheen päätteeksi rahoitusta saaneiden joukosta enintään 
kolme parasta ratkaisua, Sitra arvioi rahoituksensaajien toimittamia loppuraportteja edellä 
yksilöityjen arviointikriteerien perusteella. Lisäksi valinnassa annetaan erityistä painoarvoa 
rahoituksensaajan kuvaukselle hankkeen jatkokehityspotentiaalista. Tavoitteena on 
arvioida sen perusteella, voiko Sitran mahdollinen lisärahoitus tuoda hankkeelle hyötyä.  

 

6  Kyseessä ei palvelun osto tai muu hankinta  

 
Sitra toimii rahoitushaun perusteella valittujen rahoituksensaajien rahoittajana myönteisen 
rahoituspäätöksen ja sen jälkeen tehtävän rahoitussopimuksen ehtojen mukaisesti ja siksi 
hanke-ehdotukset, joiden perusteella Sitra ostaisi tai muuten hankkisi hakijoilta palveluita, 
hylätään. 

 
 

7  Asiakirjojen julkisuus 

 
Sitralla on oikeus antaa julkisuuslain (”JulkL”) (L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
21.5.1999 / 621) mukaisesti tietoja rahoitushakuun liittyvistä asiakirjoista, rahoituksen 
hakijasta, rahoituksen määrästä sekä rahoitettavasta hankkeesta pois lukien JulkL:n 
perusteella salassa pidettävät tiedot, kuten liikesalaisuudet, mikäli Sitraan kohdistetaan 
tietopyyntö tai muu vastaava tiedustelu JulkL:n perusteella. 

 
 

8  Henkilötietojen käsittely 

 
Rahoitushakuun osallistuva taho vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa sen 
kontaktihenkilöiden sekä haun yhteydessä yksilöidyt henkilötiedot Sitralle haun mukaisen 
hankkeen toteuttamista varten ja siitä, että tiedot ovat oikeita. 
 
Haussa annettuja henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon mahdolliseen jatkoyhteistyöhön 
liittyen. Haussa kerättäviä henkilötietoja käsitellään Sitran tietosuojaselosteen mukaisesti. 

https://www.sitra.fi/suomen-itsenaisyyden-juhlarahaston-sitra-asiakkaita-ja-sopimuskumppaneita-koskevan-rekisterin-tietosuojaseloste/


       
   
   
   
 

Lisäksi haun kautta rahoituksensaajiksi valikoituvien organisaatioiden kontaktihenkilöiden 
edellä mainittuja henkilötietoja käsitellään rahoitussopimuksen laatimista ja käsittelyä 
varten. 

 

9  Muut ehdot 

 
Hakija sitoutuu allekirjoittamaan hakuilmoituksen liitteenä olevan sopimuksen, joka 
liitteineen muodostaa osan ratkaisuhaun ehdoista. Rahoitussopimusta voidaan muuttaa 
hakijakohtaisesti vain vähämerkityksellisin osin.   Sitralla on oikeus tehdä ratkaisuhaun 
ehtoihin vähäisiä muutoksia ja täsmennyksiä. Muutokset julkaistaan rahoitushaun 
verkkosivuilla. Tämän vuoksi rahoitushakuun osallistuvien tulee seurata rahoitushaun 
verkkosivuja mahdollisten muutosten huomioimiseksi. 
 
Sitralla on oikeus keskeyttää rahoitushaku, mikäli olosuhteet tai rahoitushaun 
käynnistämishetkellä vallinneet edellytykset ovat muuttuneet siinä määrin, että 
rahoitushaun toteuttaminen ei enää ole Sitran arvion mukaan mahdollista tai 
tarkoituksenmukaista. 
 
Sitralla on oikeus sulkea rahoitushausta yritys, joka rikkoo rahoitushaun sääntöjä tai 
voimassa olevia lakeja tai muutoin perustellusta syystä katsotaan, että yritys on sopimaton 
osallistumaan rahoitushakuun tai myöhemmin, hankkeen ollessa käynnissä, sen 
perusteella käynnistyneeseen hankkeeseen. Sopimattomaksi katsotaan esimerkiksi yritys, 
johon kohdistuu EU:n tai YK:n asettama pakote tai rajoite.  
 
Poissulkemisesta lähetetään tieto sähköpostitse organisaation kontaktihenkilölle. 
 
Mikäli näiden hakuehtojen ja muiden hakuun liittyvien asiakirjojen/julkaisujen välillä on 
ristiriitaa, noudatetaan tässä dokumentissa yksilöityjä hakuehtoja. 

 


