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Ohjelma 

14:15-14:35 Tervetuloa ja päivän ohjelma (hybridi)
•HEVi-tiimi
•HEVi ja 1. hankehaku -info
•Hyvinvointi ja terveysteknologia- johdanto

14:35 Ohjelma jatkuu Tapahtumatorilla





Pk-seudun ekosysteemisopimus 2021-2027
Helsinki, Espoo ja Vantaa yhdessä valtion kanssa
Tavoite yli 30MEUR pks-yhteinen hankeportfolio, joka vahvistaa:

• kehitys- ja kokeiluympäristöjen verkostoa,
• innovaatio- ja osaamiskeskittymiä sekä
• yritysten liiketoimintaa kehittäviä palveluita,

Edistää yhteistyötä alueellisten toimijoiden, kuten kaupunkien, 
korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden 
välillä

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



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.

Teemat

Koordinaatiohanke



3 menetelmällistä painopistettä

1. Kokeiluympäristöt ja innovatiiviset hankinnat: 
kehittäminen ja hyödyntäminen

2. TKI-keskittymät: toiminnan, rakenteiden ja 
osaamisen vahvistaminen

3. Yrityshautomot ja -palvelut: Kohdennetut ja 
väliaikaiset palvelut sekä uusien 
palvelukonseptien kehittäminen yhdessä 
alueellisten toimijoiden kanssa



1. HEVi-
hankerahoitushaku 

15.8.-25.9.



EAKR-rahoitus ja toimintalinjat

Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus
EU:n alue- ja rakennepolitiikan Uudistuva ja osaava Suomi 
2021−2027-ohjelman 1. toimintalinja, eli Innovatiivinen 
Suomi, ja erityistavoitteet:

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

• ET 1.3 Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

Haku kohdistuu kaikkiin neljään kärkiteemaan



Tuensaajat ja kohderyhmät

Tavallisia tuensaajia maakunnan liiton rahoittamissa 
EAKR-hankkeissa ovat julkiset toimijat, kuten tutkimus-
ja koulutusorganisaatiot, kehitys- ja kehittämisyhtiöt, 
kunnat ja kuntayhtymät sekä yhdistykset ja säätiöt

Hankkeen kohderyhmä ei saa suoraan rahoitusta 
hankkeesta, vaan hankkeessa toteutettavia 
kehittämistoimia suunnataan kohderyhmälle.



Hankkeiden kesto ja budjetti

•Kesto max 3 vuotta
•EAKR- ja valtion tuki on max 60 %; 

omarahoitusosuus 40 %. Myös yritysrahoitus 
mahdollinen
•Hankkeille myönnetään tukea yht. max

5,34MEUR; ei kärkiteemakohtaisia kiintiöitä



Muista myös nämä:
• Hakuinfomateriaalit ja "Ohje EAKR-rahoituksen hakijalle"-

oppaan löydät Rakennerahastot.fi-sivuilta
• Hankkeiden tulee olla linjassa ekosysteemisopimuksen ja sen 

toimenpideliitteen kanssa
• Haussa haetaan hankkeita, joiden vaikutukset ja hyödyt 

kohdistuvat koko pääkaupunkiseudulle
• ET 1.1 rahoitettavien hankkeiden toiminnan tulee olla 

Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian painopisteiden 
mukaista

• Hakuilmoitus julkaistaan EURA2021-järjestelmässä 15.08.2022

https://rakennerahastot.fi/etela-suomi/materiaalipankki/uudenmaan-liitto/hakuinfot


Teemahaku:
Hyvinvointi ja 

terveysteknologia



Hyvinvointi ja terveysteknologia -painopiste

• Terveysteknologian kautta/avulla, ennakoinnin ja 
yksilöllisen hoidon merkitys kasvaa

• Terveysdatan ja terveysteknologian osaamisen 
hyödyntäminen

• Pääkaupunkiseudun kaupungit ovat yhdessä 
kumppaneiden kanssa kehittäneet hyvinvointiin, 
terveyteen ja terveysteknologiaan liittyviä kehitys- ja 
kokeiluympäristöjä sekä alkuvaiheen 
yritystoimintaa tukevia palveluita.



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.



Valintakriteerit



Valintaperusteita on kolmenlaisia

1) Yleiset valintaperusteet - Tutustu huolellisesti!
2) Erityiset valintaperusteet

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

3) 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



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.



INDIKAATTORIT



Ota meihin yhteyttä!

Pekka Enroth, Espoon kaupunki, pekka.enroth@espoo.fi, 
050 3520060
Fulvio Rizzo, Vantaan kaupunki, fulvio.rizzo@vantaa.fi, 
040 5467418
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!


