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Pääkaupunkiseudun
innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimus
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• Helsinki, Espoo ja Vantaa solmivat yhteisen 
ekosysteemisopimuksen valtion kanssa. 
Hankkeilla vahvistetaan pääkaupunkiseudulle 
rakentuvaa kehitys- ja kokeiluympäristöjen 
verkostoa, innovaatio- ja osaamiskeskittymiä 
sekä yritysten liiketoimintaa kehittäviä 
palveluita.

• Tavoitteena on hyvin koordinoitu 
pääkaupunkiseudun yhteinen hankeportfolio.
Aiempia ohjelmia enemmän painotetaan 
kaupunkien, korkeakoulujen ja muiden 
kumppaneiden yhdessä rakentamia 
hankekokonaisuuksia.

• Ohjelmakauden aikana tavoitellaan yli 30 M€ 
hankeportfolion rakentamista.

Sopimuksen esittely



Pääkaupunkiseudun 

ekosysteemisopimus 

rakentuu 

neljästä 

temaattisesta 

kokonaisuudesta. 
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Älykkäät ja kestävät 

kaupunkiratkaisut

Uudet avaukset ja yleinen ekosysteemien 

kehittäminen

Hyvinvointi ja 

terveysteknologia

Uudet 

oppimisympäristöt 

ja osaamisen 

digitaaliset ratkaisut

PÄÄKAUPUNKISEUDUN INNOVAATIOTOIMINNAN EKOSYSTEEMISOPIMUS 2021-2027

Sopimuksen temaattiset kokonaisuudet



Kehittämishankkeet jakautuvat 
kolmeen menetelmälliseen 
kokonaisuuteen

1. Kokeiluympäristöjen sekä innovatiivisten 
hankintojen kehittäminen ja 
hyödyntäminen.

2. Tki-keskittymien toiminnan, rakenteiden ja 
osaamisen vahvistaminen.

3. Yrityshautomot ja muut yrityspalvelut.  
(Kohdennetut ja väliaikaiset palvelut sekä 
uusien palvelukonseptien kehittäminen 
yhdessä korkeakoulujen ja muiden 
toimijoiden kanssa.)



Pääkaupunkiseudulla vahvistetaan 
innovaatioympäristöjen rakentumista 
ja kasvua tukevien palvelujen 
kehittämistä

Haun sisällöt pääkaupunkiseudulla



Hankehaun toimintalinjat ja painopisteet

Nyt avautuvassa haussa haetaan hankkeita EU:n alue- ja 
rakennepolitiikan ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 
toimintalinjaan 

1 Innovatiivinen Suomi ja sen erityistavoitteisiin:

• Erityistavoite 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja 
kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen  

• Erityistavoite 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn 
parantaminen.

Haku kohdistuu PKS-ekosysteemisopimuksen painopisteisiin 

• Älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut

• Uudet avaukset ja yleinen ekosysteemin kehittäminen.



Hankkeiden kesto ja budjetti

• Haussa haetaan erityisesti hankkeita, joiden tuomat 

vaikutukset ja hyödyt kohdistuvat koko pääkaupunkiseutuun. 

• Tällä hakukierroksella rahoitusta myönnetään enintään 3-vuotisiin 

hankkeisiin. 

• Hankkeille myönnettävä EAKR- ja valtion tuki on enintään 60 % 

kokonaiskustannuksista ja tällä hakukierroksella tukea myönnetään 

hankkeisiin yhteensä enintään 3 600 000 euroa. 



Ekosysteemi-
sopimus ohjaa 
vaikuttavan 
hankeportfolion 
rakentumista

• Toivomme, että hankesuunnitelmissa 
huomioidaan hankkeen kytkeytyminen 
ja hanketoteuttajien osallistuminen 
pääkaupunkiseudun 
ekosysteemisopimuskokonaisuuteen.

• Yhteisillä toimenpiteillä 
(vaikuttavuuden seuranta, arviointi, 
viestintä yms.) tuetaan 
pääkaupunkiseutua yhdistävän 
vaikuttavan hankeportfolion 
syntymistä.



Älykkäät ja 
kestävät 
kaupunkiratkaisut

Hyvinvointi ja 
terveysteknologia

Uudet 
oppimisympäristöt 
ja osaamisen 
digitaaliset 
ratkaisut

Uudet avaukset ja 
yleinen ekosysteemien 
kehittäminen

Kokeiluympäristöjen 
sekä innovatiivisten 
hankintojen 
kehittäminen ja 
hyödyntäminen

TKI-keskittymien 
toiminnan, 
rakenteiden ja 
osaamisen 
vahvistaminen

Yrityshautomot ja 
muut yrityspalvelut
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Hankehaku: 
Digitaalisten luovien 
alojen innovaatioeko-
systeemi ja luovien 
alojen digitaaliset 
työkalut

Hankehaku: 
Ulkomaisten yritysten 
tukeminen Suomeen 
saapumisessa ja 
kiinnittymisessä alueen 
innovaatio- ja 
yritysekosysteemiin  

Hankehaku: 
Uudet ohjelmat 
tutkimustulosten 
ja 
tutkimuslähtöisten 
ideoiden 
kaupallistamiseksi

Hankehaku:
Innovatiiviset 
kaupunkiratkaisut



ET 1.1: Innovatiiviset kaupunkiratkaisut
PKS-ekosysteemisopimuksen painopiste: Älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut

• Teemasta haetaan hakuun hankkeita, jotka kohdistuvat kestäviin kaupunkiratkaisuihin, 
esimerkiksi rakennettuun ympäristöön, aluetason energiaratkaisuihin, kiertotalouteen, 
urbaaniin ruuantuotantoon tai älykkään ja kestävän liikenteen ratkaisuihin. 

• Tuloksena syntyy uusia innovaatioita ja ratkaisuja, jotka tukevat kaupunkien kestävän 
kehityksen tavoitteita ja avaavat samalla yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 

• Olennaista on kaupunkien aktiivinen rooli kehitys- ja kokeiluympäristönä, asukkaiden 
osallisuus sekä kaupunkikehityksen haasteiden ratkaiseminen verkoston yhteistyössä, 
johon kuuluvat yritykset, korkeakoulut, oppilaitokset ja muut tki-toimijat. 

• Hankkeet voivat keskittyä yllä mainituissa teemoissa esimerkiksi:

• Pilotointi- ja kokeiluympäristöjen kehittämiseen

• Innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämiseen

• Innovaatiokeskittymien, ekosysteemien yhteistyöverkostojen ja klustereiden 
yhteistoiminnan kehittämiseen ja vauhdittamiseen



ET 1.1: Uudet ohjelmat tutkimustulosten ja 
tutkimuslähtöisten ideoiden kaupallistamiseksi
PKS-ekosysteemisopimuksen painopiste: Älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut

• Haussa haetaan hankkeita rakentamaan kansainvälisen huipputason kehitysohjelmaa 
tutkimustulosten ja tutkimuslähtöisten ideoiden jalostamiseksi ratkaisuiksi, yrityksiksi ja 
liiketoiminnaksi esimerkiksi seuraaviin aihealueisiin liittyen: ilmasto, kiertotalous, ruoka, 
liikenne tai energia. 

• Toiminta tiivistää yhteyksiä pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ja kaupunkien välillä sekä 
kytkeytyy innovaatioteemojen keskeisiin yhteistyökumppanuuksiin Suomessa ja 
kansainvälisesti, kaupunkien kehitysympäristöihin, infraan ja muuhun innovaatiotoimintaa 
edistävään yhteistyöhön.

• Haussa haetaan ratkaisua varhaisen vaiheen ideoiden jalostamiseen esimerkiksi kehitys- ja 
valmennusohjelman muodossa. Hankkeissa on tärkeää soveltaa olemassa olevia ohjelmia 
malleina toiminnan luomisessa ja jalostaa niitä edelleen. Toimintamallin olisi hyvä sisällyttää 
prosessi ratkaisun kypsyyden kehittämisestä ja validoinnista. 

• Lisäksi on tärkeää luoda tutkimuksesta ja palvelutuotannosta kumpuavien ideoiden ja tiimien 
mentorointiin liittyviä malleja, jotka pystyvät kiinnittymään globaaleihin arvoverkostoihin ja 
tukevat kansainvälisesti skaalautuvan liiketoiminnan kehittämisessä.



ET 1.1: Digitaalisten luovien alojen innovaatio-
ekosysteemi ja luovien alojen digitaaliset työkalut
PKS-ekosysteemisopimuksen painopiste: Uudet avaukset ja yleinen ekosysteemin kehittäminen

• Teemassa haetaan pääkaupunkiseudun keskeiset toimijat yhteen kokoavia hankkeita 
edistämään skaalautuvia menestystuotteita, yritysten kansainvälistymistä, uusia 
liiketoiminnan rajapintoja ja ekosysteemiyhteistyön rakentumista digitaalisilla luovilla 
aloilla (kuten peli, XR, AV, elokuva ja musiikki) sekä muodostamaan mallia, jolla näiden 
alojen toimijakokonaisuuden tiedolla johtamista parannetaan (alaan liittyvän tiedon 
kerääminen ja sen hyödyntäminen). 

• Digitaalisista luovista aloista luodaan alueellista kilpailukykyä vahvistava ja talouden 
elpymistä nopeuttava kilpailutekijä. Osaamisen ja taitojen kehittäminen synnyttää uusia 
toimintamalleja pohjaksi joustaville, monialaisille innovaatioekosysteemeille. 

• Tämän aihealueen hankkeiden tavoitteena on tukea digitaalisten luovien alojen 
teknologioiden, ratkaisujen ja osaamisen hyödyntämistä muilla aloilla ja kytkeä muita 
luovia aloja digitaalisten luovien alojen kasvuun ja menetelmiin. Hankkeissa on tärkeää 
tuottaa uusia näkökulmia, ekosysteemitason ratkaisuja ja ristiinpölyttäviä
innovaatiotoimenpiteitä.



ET 1.3: Ulkomaisten yritysten tukeminen Suomeen 
saapumisessa ja kiinnittymisessä alueen innovaatio- ja 
yritysekosysteemiin
PKS-ekosysteemisopimuksen painopiste: Uudet avaukset ja yleinen ekosysteemin kehittäminen

• Teemassa haetaan hankkeita, jotka kehittävät pääkaupunkiseudun 
palvelujärjestelmää ja eri toimijoiden yhteistyötä tukemaan ulkomaisten yritysten 
Suomeen saapumista ja kiinnittymistä alueen innovaatio- ja yritysekosysteemiin. 

• Hankkeissa on tärkeää vastata nykyisen palvelujärjestelmän palvelukatveisiin ja 
vahvistaa pääkaupunkiseudun innovaatio-, yrittäjyys- ja kasvuekosysteemiä 
julkisen, yksityisen, järjestösektorin ja oppilaitosten yhteistyössä. 

• Kansainvälisyyden lisääminen kasvattaa mahdollisuuksia uusien innovaatioiden 
syntymiselle ja kasvulle.  Haussa haetaan mallia, joka auttaa 
pääkaupunkiseudusta sijoittumispaikkana kiinnostuneita yrittäjiä, alkuvaiheen 
kasvuhakuisia yrityksiä ja startup-yrityksiä alueelle sijoittumisessa ja 
yritystoiminnan perustamisessa.



Valintakriteerit



Valintakriteerit 1/3:

Erityistavoitteen 1.1 
Tutkimus- ja 
innovointivalmiuksien 
ja kehittyneiden 
teknologioiden 
käyttöönoton 
parantaminen erityiset 
valintakriteerit

• Hanke vahvistaa osaamista, ennakointi- tai 
innovointitoimintaa tai uusien teknologioiden 
kehittämistä

• Hanke tukee pk-yritysten tuotteiden, materiaalien, 
palvelujen tai tuotantomenetelmien kehittämistä, 
pilotointia ja kaupallistamista tai uusien 
teknologioiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä

• Hanke tukee kaupunkien ja kuntien pilotointi- ja 
kokeiluympäristöjen kehittämistä

• Hanke tukee elinkeinoelämän tarpeista lähtevää 
TKI-toimintaa

• Hanke edistää kasvuhakuista tai työllistävää 
yritystoimintaa

• Hanke edistää oppi- ja tutkimuslaitosten sekä 
elinkeinoelämän välistä yhteistyötä



Valintakriteerit 2/3: 

Erityistavoitteen 1.3 
Pk-yritysten kasvun 
ja kilpailukyvyn 
parantaminen 
erityiset valintakriteerit

• Hanke parantaa pk-yritysten kasvu-, 
kansainvälistymis-, markkinointi- tai 
innovointivalmiuksia tai -edellytyksiä

• Hanke tukee pk-yrityksen kansainvälistymistä

• Hanke edistää kasvuhakuista tai työllistävää 
yritystoimintaa

• Hankkeella tuetaan uutta tai uudistuvaa 
liiketoimintaa tai yritysten jatkuvuutta

• Hankkeessa kehitetään ekosysteemejä, 
osaamiskeskittymiä tai verkostoja, joihin voi 
osallistua myös suuria yrityksiä



Valintakriteerit 3/3: 

Hanke on kaupungin 
ja valtion välisen 
innovaatio-
ekosysteemi-
sopimuksen 
mukainen

• Hanke vahvistaa pääkaupunkiseudun 
kaupunkien innovatiivisuutta ja 
ekosysteemiyhteistyötä kaupungeille 
strategisesti merkittävässä 
painopisteessä sekä luo edellytyksiä 
uusien innovaatiovetoisten yritysten 
synnylle, olemassa olevien yritysten 
liiketoiminnan kehittymiselle tai 
kansainväliselle kasvulle.



Hankkeiden 
valmistelun sparraus

Pekka Enroth, Espoon kaupunki

Fulvio Rizzo, Vantaan kaupunki

Suvi Hänninen, Helsingin kaupunki



Portfoliohanke ja ekosysteemisopimuksen 
hankkeiden koordinointi

Portfoliohanke tukee

• kolmen kaupungin strategisten tavoitteiden huomioimista

• ekosysteemisopimuksen kytkeytymistä kaupunkien ja laajemman ekosysteemin aitoihin tarpeisiin 
ja muuhun käynnissä olevaan kehittämiseen

• kaupunkien resurssien kytkemistä hankkeiden toimintaan 

• pääkaupunkiseudun eri toimijoiden välistä yhteistyötä 

• eri rahoitusinstrumenttien hyödyntämismahdollisuuksia

• Hankeportfolion rakentumista

• Hankkeiden suunnittelua ja valmistelua

• Hankkeiden välistä yhteistyötä

• Hankkeiden seurantaa ja vaikuttavuutta

• Hankkeiden ja hankeportfolion viestintää

Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfoliohankkeelle on myönnetty 

Uudenmaan kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoitus.



Miten osallistun hankehakuun?

• Jos sinulla on idea, ole ensin yhteydessä meihin. Autamme ideoiden 
jalostamisessa ja sopivien hankekumppaneiden etsimisessä. 

• Edetään tapauskohtaisesti ja varmistetaan että jokainen hankeidea saa 
parhaan mahdollisen tuen. 

• Tuemme hakijoita huomioimaan hankevalmistelussa 
ekosysteemisopimuksen tavoitteet ja hankkeita yhdistävät 
vaikuttavuuteen, viestintään ja muuhun yhteistyöhön liittyvät asiat. 

• Tutustu huolellisesti hakuilmoitukseen. Jos haun teemoista herää 
kysymyksiä, annamme neuvontaa niistä.

• Osallistu rahoittajan järjestämiin infoihin

http://www.rakennerahastot.fi/documents/13596/5048454/Ohjelma%2C%20Etel%C3%A4-Suomen+EAKR-rahoituksen+hakuinfot+%28pdf%29/b6dcaba8-1524-434b-bffb-eca5ba657a0d?version=1.0


Seuraavien 
rahoituskierrosten 
ennakoiminen

Toimintamme perustuu jatkuvaan yhteistyöhön 
verkostokumppaneiden kanssa

Keräämme hankeideoita ja järjestämme 
teemakohtaisia työpajoja mm. yhteisten 
tavoitteiden ja haasteiden tunnistamiseksi

Verkostomaista hankevalmistelua tukevat 
työpajat ja klinikat (hankesparraus)

Hankekohtaiset tapaamiset

Minkä tyyppisiä tilaisuuksia te tarvitsette? Olkaa 
meihin yhteydessä!



Ota meihin yhteyttä!

• Projektipäällikkö Pekka Enroth, Espoon kaupunki, 
pekka.enroth@espoo.fi , 050 3520060

• Projektipäällikkö Fulvio Rizzo, Vantaan kaupunki, 
fulvio.rizzo@vantaa.fi , 040 5467418

• Projektipäällikkö Suvi Hänninen, Helsingin kaupunki, 
suvi.hanninen@hel.fi , 040 6279213  

mailto:pekka.enroth@espoo.fi
mailto:fulvio.rizzo@vantaa.fi
mailto:suvi.hanninen@hel.fi

