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Hiilineutraali ja resurssiviisas yritys 

Kouluttaudu edelläkävijäksi! 

 
Intensiivikoulutus tammi-helmikuussa 2021 

 

Onko yrityksellänne jo ilmastotavoite tai halua kehittää toimintaa resurssiviisaaksi? Entä kiinnostaako 

kuulla PK-yritysten ilmastotoimien ja edelläkävijäaseman tuomasta kilpailuedusta ja taloudellisista 

säästöistä, joita toimenpiteiden myötä voi syntyä?  

 

Yrityksesi ilmastoteot palvelevat myös asiakasyritystesi ja koko alihankintaketjun ilmastotavoitteita. 

Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet 6Aika-hankkeessa järjestettävä koulutus tarjoaa yrityksille 

tietoa hiilijalanjäljen selvittämisestä ja ilmastotoimenpiteiden suunnittelusta. 

Miten yrityksenne hyötyy koulutuksesta? 

Koulutuksessa yrityksenne saa opastusta ja henkilökohtaista sparrausta hiilineutraaliin toimintaan. 

Koulutuksen puhujat ja sparraajat ovat yritysmaailman 

asiantuntijoita, vertaistoimijoita ja edelläkävijöitä.  

 

Alkukartoituksen perusteella yrityksille räätälöity koulutus ja 

sparraustilaisuudet vievät kehitysideat kohti 

toteuttamissuunnitelmaa – tai yrityksenne lähtötilanteen 

mukaan jopa toteutukseen saakka.   

 

❖ Koulutus järjestetään verkkovälitteisesti ja edellyttää sitä, että voit voi osallistua sovittuihin 

verkkotapaamisiin. 

 

❖ Ilmoittauduthan ajoissa DL 17.12.2020. Paikkoja on tarjolla rajoitetusti ja koulutukseen valituille 

ilmoitetaan valinnasta 18.12. mennessä. 

 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen  

Koulutus on luonteeltaan julkista ns. de minimis -tukea, jota yritys voi käyttää enintään 200 000 euroa 

kuluvan ja kahden edeltävän vuoden aikana. Koulutuksen kautta yritykselle tuleva tuki on 1000 euroa. 

Koulutukseen osallistuminen edellyttää ilmoittautumisen sekä de minimis -lomakkeen täyttämisen. 

 

Ilmoittautumislinkki  
 

Koulutuksen järjestää HNRY – Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet -6Aika-hanke, jota 

toteuttavat kaupungit ovat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Turku. Kaupunkien ilmastotavoitteiden 

toteutumiseen tarvitaan mukaan myös yritykset. Uusien ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto 

synnyttää uusia työpaikkoja ja takaa kilpailukyvyn muuttuvilla markkinoilla.  

 

Yhteystiedot  

Niina Ruuska, Turun kaupunki, niina.ruuska@turku.fi, puh. 040 3589 353.              

Essi Silvonen, Turun yliopisto, essi.silvonen@utu.fi, puh. 0400 158 585.  

”Hiilineutraalius ei ole yrityksille enää 

kilpailuetu vaan toimintaedellytys. ”  

https://www.ely-keskus.fi/documents/8851910/0/DE_MINIMIS_ilmoitus_hakemuksen+liite_FI.pdf/faa179e2-b9f1-4b02-bc8c-b05566c28806
https://forms.gle/dsCPLuGdVipDYQHw8
mailto:niina.ruuska@turku.fi
mailto:essi.silvonen@utu.fi
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KOULUTUKSEN SISÄLTÖ JA AIKATAULU 

Muista ilmoittautua viimeistään 17.12.2020. 

 

Koulutus sisältää yhteensä neljä tapaamista joiden yhteiskesto on noin 6,5 h. Omaan työskentelyyn 

on myös hyvä varata hieman aikaa koulutuspäivien välillä (esimerkiksi yrityksen sisäisiin 

palavereihin). Puhujat ja sparraajat räätälöidään yritysten tarpeiden mukaan ilmoittautumisessa 

saatujen tietojen perusteella. Toiveitakin voi esittää! 

 

Koulutus tapahtuu Howspace-alustalla, joka on innostava työympäristö oppimiseen ja kehittämiseen. 

Howspace ei vaadi osallistujilta muuta kuin verkkoyhteyden ja koneen, ohjelmaa ei tarvitse ladata 

koneelle. 

Aikataulu 26.1.2021 -16.2.2021 

 

 

 

• Tervetuloa koulutukseen! 30 min

• ”Yritysten ilmastotekojen merkitys”/ Key note 45 min

• Keskustelu 45 min

Ti 26.1. 

klo 14-16

• Toiveteema /asiantuntijapuhuja 45 min

• Kysymykset 15 min

• Yrityskohtaiset sparraukset 30 min

Ti 2.2. 

klo 14.30-16

• Keskustelu 30 min

• Yrityskohtaiset sparraukset 30 min
Ti 9.2. 

klo 15-16

• Yrityskohtaiset sparraukset 60 min

• Yhteinen loppukeskustelu: Mitä tulevaisuus tuo 60 
min

Ti 16.2. 

klo 14-16


