
Hankerahoituksen hakuinfo 31.5.2022
Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitushaku –

pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimus



Ohjelma 
15:00 Tervetuloa
• HEVi-esittely / Saana Rantsi
• Rahoituksen hakeminen / Hanna Laaksonen, Uudenmaan liitto
• Rahoitushaun sisältöteemat / Saana Rantsi, Hanne Laasonen
• Hankkeiden valmisteluja eteneminen/ Fulvio Rizzo, Pekka Enroth
• Kysymykset ja keskustelu
16:00 Tilaisuus päättyy



Ohjeet

• Chatissä voi esittää kysymyksiä

• Pidäthän mikrofonin kiinni tilaisuuden aikana

• Q&A-osiossa voi pyytää puheenvuoroa



Sopimuksen esittely
• 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.

Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfoliohankkeelle on myönnetty Uudenmaan 
kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) -rahoitus.



Pääkaupunkiseudun 
ekosysteemisopimus 

rakentuu 
neljästä 

temaattisesta 
kokonaisuudesta.



Älykkäät ja 
kestävät 
kaupunki-
ratkaisut

Hyvin-
vointi 
ja terveys-
teknologia

Oppimis-
ympäristöt 
ja osaamisen 
ratkaisut

Yleinen 
eko-
systeemien 
kehittäminen

HEVi on alusta maailmaa muuttaville 
innovaatioille ja uusille kasvuavauksille, jotka 
luodaan yhdessä. 

Neljään kärkiteemaan vuosina 2021–2027 
muodostettava hankeportfolio vahvistaa 
osaamiskeskittymiä, kehittää 
kokeiluympäristöjä, innovatiivisia hankintoja 
ja uusia yrityspalveluita.

Tärkeimmät 
teemamme



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.)



Ohjelman tavoite

Pääkaupunkiseudulla vahvistetaan 
ekosysteemisopimuksen mukaisesti
innovaatioympäristöjen rakentumista ja 
kasvua tukevien palvelujen kehittämistä.



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
• Hyvinvointi ja terveysteknologia
• Uudet oppimisympäristöt ja osaamisen digitaaliset ratkaisut



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 %; 
omarahoitusosuus 40%

• Kokonaiskustannuksista ja tällä hakukierroksella tukea myönnetään 
hankkeisiin yhteensä enintään 5 340 000 euroa

• Omarahoitusosuuden lähteisiin ja yritysrahoitukseen liittyvät 
kysymykset ohjaamme tapauskohtaisesti Uudenmaan liittoon



Yleiset ohjeet hankkeille 1/2

• Hankkeiden tulee olla ekosysteemisopimuksen ja sen 
toimenpideliitteen mukaisia.

• Hankkeet tukevat pääkaupunkiseudulla toimivien 
organisaatioiden keskinäistä verkottumista, yhteistyötä ja 
koordinaatiota.

• Uudet aloitteet sovitetaan osaksi olemassa olevaa toimintaa.
• Lisäksi erityistavoitteesta 1.1 rahoitettavien hankkeiden 

toiminnan tulee olla Uudenmaan älykkään erikoistumisen 
strategian painopisteiden mukaista.



Yleiset ohjeet hankkeille 2/2

• Hankkeen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta kuvataan 
hakemuksessa indikaattorituotosten avulla. 

• Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee toimillaan edistää 
Uudistuva ja Osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja 
rakennepolitiikan ohjelman tulos- ja tuotosindikaattorien 
toteutumista. 

• Hakemuksessa on tärkeää perustella, mistä toimenpiteistä 
arvioidut tuotokset ja tulokset muodostuvat.



kokonaisuudet taulukossa



ET 1.1: Innovatiiviset 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

PKS-ekosysteemisopimuksen painopiste: Älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut



ET 1.1: Uudet ohjelmat tutkimustulosten ja 
tutkimuslähtöisten ideoiden kaupallistamiseksi

• 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.

PKS-ekosysteemisopimuksen painopiste: Älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut



ET 1.1: Digitaalisten luovien alojen innovaatio-
ekosysteemi ja luovien alojen digitaaliset työkalut

• 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.

PKS-ekosysteemisopimuksen painopiste: Uudet avaukset ja yleinen ekosysteemin kehittäminen



ET 1.3: Ulkomaisten yritysten tukeminen Suomeen 
saapumisessa ja kiinnittymisessä alueen 
innovaatio- ja yritysekosysteemiin

• 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.

PKS-ekosysteemisopimuksen painopiste: Uudet avaukset ja yleinen ekosysteemin kehittäminen



ET 1.1: Hyvinvointi ja terveysteknologia

• Ekosysteemisopimuksen tuella vahvistetaan yritysten tuotekehitystä ja 
kasvua tukevia osaamiskeskittymiä, TKI-yhteistyötä, yrityspalveluita sekä 
kehitys- ja kokeiluympäristöjä. 

• Yrityksille syntyy tuotekehitystä ja liiketoimintaosaamista tukevia uusia 
palvelupolkuja. Kaupunkien aktiivinen rooli painopisteeseen linkittyvissä 
kehittämishankkeissa tuottaa lisäarvoa. 

• Hankkeiden kohderyhmänä olevien yritysten ratkaisut voivat 
terveysteknologian ohella keskittyä myös asiakkaiden hyvinvointia 
edistäviin ja ennaltaehkäiseviin palveluihin.

• Painopisteessä haetaan kehittämishankkeita, jotka kehittävät ja tukevat 
innovatiivista kasvuhakuista liiketoimintaa ja ratkaisuja hyvinvoinnin ja 
terveysteknologian aloilla.



ET 1.1: Uudet oppimisympäristöt ja 
osaamisen digitaaliset ratkaisut

• Hankkeet vauhdittavat oppimisympäristöjä ja koulutusteknologiaa 
kehittävien yritysten liiketoimintaa sekä auttavat yrityksiä ja 
oppilaitoksia yhteiskehittämään oppimista tukevia ratkaisuja ja 
toimintatapoja.

• Hankkeissa voidaan esimerkiksi tukea kaupunkien ja muiden 
toimijoiden kehitys- ja kokeiluympäristöjä, oppilaitosten keskinäistä 
yhteistyötä tai uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittämistä 
yhdessä yritysten ja opiskelijoiden kanssa. 



Valintakriteerit



Valintaperusteista yleisesti

Valintaperusteita on kolmenlaisia:
• Yleiset valintaperusteet

• Tutustu huolellisesti yleisiin valintaperusteisiin
• Erityiset valintaperusteet

• Erityistavoitekohtaisia ja kaupunkien valitsemia. Esittelemme tämän haun 
erityiset valintaperusteet tässä esityksessä.

• Tarkentavat valintaperusteet
• Hanke on PKS-ekosysteemisopimuksen mukainen

Tullakseen rahoitetuksi hankkeiden tulee saada vähintään 60 % 
maksimipistemäärästä. Rahoitettavaksi valikoituvat suurimmat pistemäärät 
saaneet hankehakemukset.



Erityiset valintaperusteet 1/2: 
Erityistavoite 1.1 Tutkimus- ja innovointi-
valmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden 
käyttöönoton parantaminen

• 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 edistää oppi- ja tutkimuslaitosten sekä elinkeinoelämän välistä 
yhteistyötä



Erityiset valintaperusteet 2/2: 

Erityistavoite 1.3 Pk-yritysten kasvun ja 
kilpailukyvyn parantaminen

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

• Hankkeella tuetaan uutta tai uudistuvaa liiketoimintaa tai yritysten 
jatkuvuutta

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



Tarkentava valintaperuste: 

Hanke on kaupungin ja valtion välisen 
innovaatioekosysteemisopimuksen 
mukainen

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



Hankkeiden valmistelu ja eteneminen



Infograafi hankehausta, sivu 1



Infograafi hankehausta, sivu 2



Infograafi hankehausta, sivu 3



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


Kiitos!


