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Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimus eli HEVi on Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteinen 
innovaatiokokonaisuus [linkki: https://hevinnovations.fi/]. Rahoitettavaksi haetaan Uudistuva ja osaava Suomi 
2021−2027 - EU:n alue- ja rakennepoliittisen ohjelman kestävän kaupunkikehittämisen ja Helsingin, Espoon ja 
Vantaan kaupunkien innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen (myöhemmin PKS-ekosysteemisopimus) 
mukaisia EAKR-hankkeita hakuilmoituksessa kuvattujen sisältöjen ja erityistavoitteiden mukaisesti.  
 
Nyt avautuvassa haussa haetaan hankkeita EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Uudistuva ja osaava 
Suomi 2021−2027 seuraaviin toimintalinjoihin ja niiden erityistavoitteisiin: 

• Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi: Erityistavoite 1.3. Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn 
parantaminen. 

• Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi: Erityistavoite 2.1. Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen 
ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. 

 
Hankkeiden odotetaan toteuttavan yhtä tai useampaa seuraavista osa-alueista:  
1) kokeiluympäristöjen sekä innovatiivisten hankintojen kehittäminen ja hyödyntäminen,  
2) tki-keskittymien toiminnan, rakenteiden ja osaamisen vahvistaminen sekä  
3) yrityshautomot ja muut yrityspalvelut.  
 
Haussa haetaan erityisesti hankkeita, joiden tuomat vaikutukset ja hyödyt kohdistuvat koko 
pääkaupunkiseutuun. Kaupunkien aktiivinen rooli kehittämishankkeissa tuottaa lisäarvoa, mutta tärkein fokus 
on alueen innovaatio- ja liiketoiminnan edistämisessä. 
 
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 2 800 000 euroa.   
 
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. 
 
Haun teemat 
 
1. PKS-ekosysteemisopimuksen painopiste: Älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut 
Erityistavoite 2.1. Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen.  
 
Teemasta haetaan hankkeita, jotka kohdistuvat älykkäisiin ja kestäviin kaupunkiratkaisuihin, ja joiden 
tuloksena syntyy uusia innovaatioita ja ratkaisuja tukemaan kaupunkien kestävän kehityksen tavoitteita, ja 
jotka avaavat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Olennaista on kaupunkien aktiivinen rooli ja 
kaupunkikehityksen haasteiden ratkaiseminen pääkaupunkiseututasoisen verkoston yhteistyössä.  
 
Tässä rahoitushaussa haettavien kehittämishankkeiden odotetaan erikoistuvan yhteen tai useampaan 
seuraavista teemoista: 

• Alueelliset, kaupunginosan tai korttelitason energiaratkaisut ja energiatehokkuuden parantaminen 
• Datan ja teknologioiden hyödyntäminen energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusien ratkaisujen 

synnyttämiseksi, esimerkiksi kaupunkitietomallit tai smart grid -ratkaisut 
• Alueellista resilienssiä kuten omavaraisuutta ja poikkeusoloihin varautumista edistävät ja uusia 

liiketoimintamahdollisuuksia synnyttävät energiaratkaisut  
• Energiaa säästävät resurssiviisaat ratkaisut ja niitä tukevat ekosysteemit 
• Yritysyhteistyö, yritysverkostot, klusteriyhteistyö, kehittäjäverkostot, yhteiset toimintamallit 
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2. PKS-ekosysteemisopimuksen painopiste: Hyvinvointi ja terveysteknologia 
Erityistavoite 1.3. Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen. 
 
Painopisteessä haetaan kehittämishankkeita, jotka kehittävät ja tukevat innovatiivista ja kasvuhakuista 
liiketoimintaa sekä ratkaisuja hyvinvoinnin ja terveysteknologian aloilla. Hankkeissa voidaan edistää myös 
olemassa olevien innovatiivisten ratkaisujen käyttöönottoa ja levittämistä sekä tuotteiden, palveluiden ja 
ratkaisujen yhteiskehittämistä. Hankkeiden kohderyhmänä olevien yritysten ratkaisut voivat 
terveysteknologian lisäksi keskittyä hyvinvointia edistäviin sekä ennaltaehkäiseviin ja terveys- ja 
hyvinvointieroja kaventaviin palveluihin.  
 
Pk-yritysten innovointitoimintaa vahvistetaan mm. edistämällä tuotteiden, materiaalien, palvelujen ja 
tuotantomenetelmien parantamista, prototyyppejä, pilotointia, demonstrointia, skaalaamista ja 
kaupallistamista sekä uusien teknologioiden käyttöönottoa. Alueelliset kokeilut voivat toimia näitä tavoitteita 
tukevana alustana esimerkiksi julkisen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön puitteissa, erityisesti kaupunkien 
vastuulla oleviin hyvinvointia ja terveyttä edistäviin tehtäviin liittyen.  
 
Tässä rahoitushaussa haettavien kehittämishankkeiden odotetaan lähestyvän hyvinvointi- ja 
terveysteknologiateemaa yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista: 

• Yritysten kanssa tehtävä kehittämis- ja kokeilutoiminta liikkumisen, hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseksi, jossa kaupunkiympäristö ja/tai kaupunkiorganisaation tai muiden toimijoiden palvelut 
toimivat alustana 

• Kehitetään pk-seututasoisia hyvinvoinnin ja terveysteknologian ekosysteemejä, osaamiskeskittymiä ja 
verkostoja sekä tuetaan muita yhteistyömuotoja, joihin voi osallistua myös suuria yrityksiä 

• Hyvinvoinnin ja terveysteknologian ratkaisuja kehitetään ja/tai levitetään teknologian, avoimen datan 
ja/tai tutkimuksen avulla 

 
Toiminnan pääasiallisena lopputuloksena pk-yritysten kasvu on nopeutunut ja tuottavuus on kasvanut sekä 
innovaatio-, liiketoiminta- ja kansainvälistymisosaaminen on lisääntynyt. Pääkaupunkiseudulla on enemmän 
kilpailukykyisiä yrityksiä, jotka hakevat kasvua, kansainvälistyvät, uudistavat liiketoimintamallejaan, lisäävät 
tuottavuuttaan, kehittävät innovaatioita markkinoille ja toimivat arvoverkostoissa. Lopputuloksena on myös 
enemmän yrityksiä, jotka hyödyntävät digitaalisuutta liiketoiminnassaan, lisäävät liikevaihtoaan sähköisten 
palvelujen ja tuotteiden avulla ja kehittävät liiketoimintaansa uudistuvan teknologian avulla. 
 
3. PKS-ekosysteemisopimuksen painopiste: Uudet avaukset ja yleinen ekosysteemien kehittäminen 
Erityistavoite 1.3. Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen 
 
Painopisteessä haetaan pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen toimialateemat poikkileikkaavia ja/tai 
seudun yleistä ekosysteemikehitystä tukevia sekä uusia liiketoimintaekosysteemejä edistäviä 
kehittämishankkeita. Hankkeet voivat kohdistua alla mainittuihin ja pääkaupunkiseudun 
ekosysteemisopimuksen mukaisiin toimialateemoihin. Tärkeää on kehittämistoiminnan vaikuttavuus ja 
vipuvaikutus alueen elinvoimaisuuden sekä liiketoiminnan kasvuun.  
 
Tässä rahoitushaussa haettavien kehittämishankkeiden odotetaan lähestyvän yleisen 
ekosysteemikehittämisen ja uusien avausten teemaa yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista: 
 

• Edistetään kestävien uusien toimintatapojen, teknologioiden ja ratkaisujen kehittämistä, soveltamista 
ja käyttöönottoa yrityksissä sekä avoimen tai luvitetun datan hyödyntämistä ja edistetään niihin 
liittyvää yritystoimintaa 

• Digitaalisten ja luovien alojen yhteistyötä, yhteiskehittämistä sekä uutta kasvua tukevat ratkaisut sekä 
uusien teknologioiden laajempi hyödyntäminen näillä aloilla  

• Tuetaan uutta tai uudistuvaa liiketoimintaa ja kehitetään näitä edistäviä palveluita (ml. 
yrityskiihdyttämö- ja hautomomallit) ja luodaan yritysneuvontaan liittyviä uusia toimintamalleja 

• Kehitetään pk-seututasoisia ekosysteemejä, osaamiskeskittymiä ja verkostoja sekä tuetaan muita 
yhteistyömuotoja, joihin voi osallistua myös suuria yrityksiä 

 
Toiminnan pääasiallisena lopputuloksena pk-yritysten kasvu on nopeutunut ja tuottavuus on kasvanut sekä 
innovaatio-, liiketoiminta- ja kansainvälistymisosaaminen on lisääntynyt. Pääkaupunkiseudulla on enemmän 



kilpailukykyisiä yrityksiä, jotka hakevat kasvua, kansainvälistyvät, uudistavat liiketoimintamallejaan, lisäävät 
tuottavuuttaan, hyödyntävät luovaa osaamistaan, kehittävät innovaatioita markkinoille ja toimivat 
arvoverkostoissa. Uudet innovaatiot liittyvät esim. kiertotalouteen sekä hiilineutraaliin talouteen ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Lopputuloksena on myös enemmän yrityksiä, jotka 
hyödyntävät digitaalisuutta ja luovaa osaamista liiketoiminnassaan, lisäävät liikevaihtoaan sähköisten 
palvelujen ja tuotteiden avulla ja kehittävät liiketoimintaansa uudistuvan teknologian avulla.  
 
Hankkeiden työn tuloksena luodaan alueellista elinvoimaa vahvistavaa yhteistyötä pääkaupunkiseudun 
kaupunkien ja yritysten välillä. Hankkeiden toiminnan tärkeimpiä kohderyhmiä ovat pk- ja mikroyritykset. 
Yritysten toimintaympäristöä kehittävissä hankkeissa myös kunnat, kehittämisyhtiöt, tutkimus- ja 
koulutusorganisaatiot ja yhdistykset voivat olla kohderyhminä. 
 
 
Arviointikriteerit 
 
Kaikki hankkeet arvioidaan seuraavien valintakriteerien perusteella:  

1. Yleiset valintaperusteet  
2. Erityiset valintaperusteet 

Kaikille toimintalinjoille yhteiset perusteet 
• Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa 
• Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita 
• Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin ympäristöpolitiikkaa 
• Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa 
3. Erityistavoitekohteiset kriteerit (kuvattu alla ja sovellettava erityistavoite on mainittu aina 

hakuteeman yhteydessä) 
4. Hanke on kaupungin ja valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen: 

Hankkeessa tehdään monitoimijaisesti pääkaupunkiseudun laajuista yhteistyötä ja luodaan alueellista 
vaikuttavuutta.  

 
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-yritysten tuotteiden, palveluiden tai tuotantomenetelmien kehittämistä ja 
kaupallistamista tai uuden teknologian käyttöönottoa 

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

 
Erityistavoite 2.1. Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen 
erityiset valintakriteerit: 
 

• Hanke edistää energiatehokkuutta koskevaa yhteistyötä eri toimijoiden välillä 
• Hanke edistää hiilineutraaliin talouteen liittyvien uusien energia- ja materiaalitehokkuutta parantavien 

toimintatapojen, teknologioiden ja ratkaisujen soveltamista yrityksissä 
• Hanke edistää pk-yritysten hiilineutraalisuutta edistävien tuotteiden, materiaalien, palvelujen tai 

tuotantomenetelmien kehittämistä, pilotointia ja kaupallistamista 
 
 
Rahoituspäätökset perustuvat valintakriteerien mukaiseen arviointiin ja rahoitettavaksi valikoituvat suurimmat 
pistemäärät saaneet hankehakemukset. Hakemuksen tulee arvioinnissa saada vähintään 60 % 
erityistavoitteen maksimipistemäärästä voidakseen tulla rahoitetuksi tästä hausta. 
 
Ole yhteydessä HEVin projektipäälliköihin jo ennen tarkempaa hankevalmistelua. 
Suvi Hänninen, suvi.hanninen@hel.fi, puh. 040 6279213 
Pekka Enroth, pekka.enroth@espoo.fi, puh. 050 3520060 
Fulvio Rizzo, fulvio.rizzo@vantaa.fi, puh. 040 5467418 
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