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Ohjelma 

10:30 Tervetuloa
• HEVi-esittely / Saana Rantsi
• Rahoituksen hakeminen / Tiina Huotari, Uudenmaan liitto
• Rahoitushaun sisältöteemat / Suvi Hänninen, Saana Rantsi
• Hankkeiden valmistelu ja eteneminen / Fulvio Rizzo, Pekka Enroth
• Kysymykset ja keskustelu
12:00 Tilaisuus päättyy



HEVi-tiimiläiset apunasi

Yhteystiedot:
HEVinnovations.fi

Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfoliohankkeelle on myönnetty Uudenmaan 
kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (UKKE) –rahoitus vuosille 2021-2023.

Saana FulvioPekka SinnaSuvi



Ekosysteemisopimus (HEVi)

Helsinki, Espoo ja Vantaa solminut valtion kanssa innovaatiotoiminnan 
ekosysteemisopimuksen vahvistamaan pk-seudun 

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

Rahoitettavaksi haetaan hankkeita, joiden tuomat vaikutukset ja hyödyt 
ovat pk-seudun kattavia. 
Toiminnan fokus on alueen innovaatio- ja liiketoiminnan edistämisessä 
Ohjelman 2021-2027 aikana tavoitteena saada toteutukseen 
hanketoimintaa +30M€ edestä



Älykkäät ja 
kestävät 
kaupunki-
ratkaisut

Hyvin-
vointi 
ja terveys-
teknologia

Oppimis-
ympäristöt 
ja osaamisen 
ratkaisut

Yleinen 
eko-
systeemien 
kehittäminen

Kärkiteemoihin rakentuva 
hankeportfolio vahvistaa pk-seudun 
elinvoimaa ja rakentaa alustaa 
maailmaa muuttaville innovaatioille ja 
kasvuavauksille.

Rahoituskierrosten järjestämisen 
ohella HEVin portfoliohanke koordinoi 
ja fasilitoi hanketoimintaa, tukee 
viestinnässä ja rakentaa yhteistä 
kokonais- ja tilannekuvaa.

HEVin teemat

Koordinaatio, fasilitointi, rahoitus



Hankkeiden toimintaa kohdistetaan

1. Kokeiluympäristöjen sekä innovatiivisten hankintojen* 
kehittäminen ja hyödyntäminen

2. TKI-keskittymien toiminnan, rakenteiden ja osaamisen 
vahvistaminen

3. Yrityshautomoiden ja muiden yrityspalvelujen 
kehittäminen (Kohdennetut ja väliaikaiset palvelut sekä uusien 
palvelukonseptien kehittäminen yhdessä korkeakoulujen ja muiden 
toimijoiden kanssa.)

*Ekosysteemisopimuskaupunkeja innovatiivisten hankintojen kehittämisessä tukee 
Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO



Rahoituksen hakeminen 
– katso erillinen esitys

Tiina Huotari
Uudenmaan liitto



HEVin kevään haku
27.2-25.4



Rahoituksen toimintalinjat ja 
painopisteet
Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-rahoitus

Haemme hankkeita EU:n alue- ja rakennepolitiikan Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 –
ohjelman toimintalinjoihin

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

2. Hiilineutraali Suomi
• Erityistavoite 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Haku kohdistuu PKS-ekosysteemisopimuksen painopisteisiin
• Älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut
• Hyvinvointi ja terveysteknologia
• Uudet avaukset ja yleinen ekosysteemin kehittäminen



Älykkäät ja kestävät 
kaupunkiratkaisut

Hyvinvointi ja 
terveysteknologia

Uudet avaukset ja yleinen 
ekosysteemien 
kehittäminen

Kokeiluympäristöt sekä 
innovatiiviset hankinnat

TKI-keskittymien toiminnan, 
rakenteiden ja osaamisen 

vahvistaminen

Yrityshautomot ja muut 
yrityspalvelut

ET 1.3 
Pk-yritysten kasvun 

ja kilpailukyvyn 
parantaminen

ET 1.3 
Pk-yritysten kasvun 

ja kilpailukyvyn 
parantaminen

ET 2.1 
Energiatehokkuus-

toimenpiteiden 
edistäminen ja 

kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentäminen



Hankkeiden kesto ja budjetti

Max. 3v hankkeita

EAKR + valtion tuki max. 60 %; omarahoitus 40 %

Yksityinen rahoitus mahdollinen täydentäjä

Tukea myönnetään yht. <2,8MEUR

Ei kärkiteemakohtaisia kiintiöitä



HEVi-hankkeiden erityispiirteet

Ekosysteemisopimuksen ja 
toimenpideliitteen mukaisuus

Hankkeet tukevat 
seudun 

organisaatioiden 
keskinäistä 

verkottumista ja 
yhteistyötä

Toiminta sovitetaan 
osaksi olemassa 

olevaa toimintaa

Toiminnan 
vaikutukset ja 

hyödyt kohdistuvat 
koko seudulle 

kunkin kärkiteeman 
erityispiirteet 
huomioiden



Tulokset ja tuotokset

Hankkeen tulee toimillaan edistää Uudistuva ja Osaava Suomi -
ohjelman tulos- ja tuotosindikaattoreiden toteutumista

Hankkeen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta hahmotellaan jo 
hakemusvaiheessa mm. indikaattoreiden avulla

Tärkeä perustella hakemuksessa, mistä toimenpiteistä arvioidut 
tuotokset ja tulokset muodostuvat



Älykkäät ja kestävät kaupunkiratkaisut
ET 2.1: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Teemasta haetaan hankkeita, joiden tuloksena syntyy:

1. uusia innovaatioita ja ratkaisuja tukemaan kaupunkien kestävän 
kehityksen tavoitteita, ja jotka

2. avaavat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Olennaista on kaupunkien aktiivinen rooli ja kaupunkikehityksen 
haasteiden ratkaiseminen pk-seututasoisen verkoston yhteistyössä



• 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

Hankkeiden odotetaan erikoistuvan yhteen tai 
useampaan seuraavista teemoista:



• Haetaan hankkeita, 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.

Hyvinvointi ja terveysteknologia
ET 1.3: Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen



Hankkeiden odotetaan erikoistuvan yhteen tai 
useampaan seuraavista teemoista:

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

• Pk-seututasoiset hyvinvoinnin ja terveysteknologian ekosysteemit, osaamiskeskittymät ja verkostot. 
Tuetaan yhteistyömuotoja, joihin voi osallistua myös suuria yrityksiä

• Hyvinvoinnin ja terveysteknologian ratkaisujen kehittäminen ja/tai levitys teknologian, avoimen datan 
ja/tai tutkimuksen avulla

Tuloksena: 

• Pk-yritysten kasvu on nopeutunut, tuottavuus on kasvanut, ja innovaatio-, liiketoiminta- ja 
kansainvälistymisosaaminen on lisääntynyt. 

• Pk-seudulla on enemmän kilpailukykyisiä yrityksiä, jotka hakevat kasvua, kansainvälistyvät, uudistavat 
liiketoimintamallejaan, lisäävät tuottavuuttaan, kehittävät innovaatioita markkinoille ja toimivat arvoverkostoissa.

• Lopputuloksena enemmän yrityksiä, jotka hyödyntävät digitaalisuutta liiketoiminnassaan, lisäävät liikevaihtoaan 
sähköisten palvelujen ja tuotteiden avulla, ja kehittävät liiketoimintaansa uudistuvan teknologian avulla.



Uudet avaukset ja yleinen ekosysteemin kehittäminen
ET 1.3: Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen

Haetaan es-sopimuksen toimialateemat poikkileikkaavia ja/tai seudun yleistä ekosysteemikehitystä 
tukevia sekä uusia liiketoimintaekosysteemejä edistäviä kehittämishankkeita. 

Kohdistetaan es-sopimuksen mukaisiin toimialateemoihin. 

Hankkeiden odotetaan lähestyvän 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 yhteistyö, yhteiskehittäminen ja 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, tuetaan muita 
yhteistyömuotoja, joihin voi osallistua myös suuria yrityksiä



Tuloksena:

• Pk-yritysten kasvu on nopeutunut ja tuottavuus on kasvanut sekä innovaatio-, liiketoiminta- ja 
kansainvälistymisosaaminen on lisääntynyt. 

• Pk-seudulla on enemmän kilpailukykyisiä yrityksiä, jotka hakevat kasvua, kansainvälistyvät, 
uudistavat liiketoimintamallejaan, lisäävät tuottavuuttaan, hyödyntävät luovaa osaamistaan, 
kehittävät innovaatioita markkinoille ja toimivat arvoverkostoissa.

• Syntynyt alueellista elinvoimaa vahvistavaa yhteistyötä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja 
yritysten välillä.

• Enemmän yrityksiä, jotka hyödyntävät digitaalisuutta ja luovaa osaamista liiketoiminnassaan, 
lisäävät liikevaihtoaan sähköisten palvelujen ja tuotteiden avulla ja kehittävät liiketoimintaansa 
uudistuvan teknologian avulla. 

Hanketoiminnan tärkeimpiä kohderyhmiä ovat pk- ja mikroyritykset. Yritysten toimintaympäristöä 
kehittävissä hankkeissa myös kunnat, kehittämisyhtiöt, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot ja 
yhdistykset voivat olla kohderyhminä. 

Uudet innovaatiot voivat mm. liittyä kiertotalouteen, hiilineutraaliin talouteen ja 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Keskeistä toiminnan vaikuttavuus ja 
vipuvaikutus alueen elinvoimaisuuden sekä liiketoiminnan kasvuun. 



Valintakriteerit



Valintaperusteet

Valintaperusteiden kolme kategoriaa: 

1. Yleiset valintaperusteet – varmistavat ohjelma- ja rahoituskelpoisuuden 
(ks. Ohje EAKR-tuen hakijalle, s.27)

2. Erityiset valintaperusteet – erityistavoitekohtaiset ja horisontaaliset
3. Tarkentava valintaperuste – es-sopimuksen mukaisuus

Tullakseen rahoitetuksi on saatava vähintään 60 % maksimipistemäärästä. 
Rahoitettavaksi valikoituvat suurimmat pistemäärät saaneet hakemukset.



Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen 
(Hyvinvointi ja terveysteknologia, Uudet avaukset ja yleinen 
ekosysteemien kehittäminen)

1. Hanke parantaa pk-yritysten kasvu-, kansainvälistymis-, 
markkinointi- tai innovointivalmiuksia tai –edellytyksiä

2. Hanke tukee pk-yritysten tuotteiden, palveluiden tai 
tuotantomenetelmien kehittämistä ja kaupallistamista tai uuden 
teknologian käyttöönottoa

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

ET 1.3-kohtaiset valintaperusteet



ET 2.1-kohtaiset valintaperusteet

Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen (Älykkäät ja kestävät 
kaupunkiratkaisut)

1. Hanke edistää energiatehokkuutta koskevaa yhteistyötä eri 
toimijoiden välillä

2. Hanke edistää hiilineutraaliin talouteen liittyvien uusien energia- ja 
materiaalitehokkuutta parantavien toimintatapojen, teknologioiden 
ja ratkaisujen soveltamista yrityksissä

3. Hanke edistää pk-yritysten hiilineutraalisuutta edistävien 
tuotteiden, materiaalien, palvelujen tai tuotantomenetelmien 
kehittämistä, pilotointia ja kaupallistamista



Horisontaaliset valintaperusteet

Hanke tukee:

1. Sukupuolten tasa-arvoa
2. EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. yhdenvertaisuutta, 

syrjimättömyyttä ja esteettömyyttä
3. Kestävän kehityksen periaatteita ja unionin 

ympäristöpolitiikkaa
4. EU:n Itämeren alueen strategiaa



Tarkentava valintaperuste

Hanke on pk-seudun ekosysteemisopimuksen mukainen:

”Hankkeessa tehdään monitoimijaisesti 
pääkaupunkiseudun laajuista yhteistyötä ja 

luodaan alueellista vaikuttavuutta.”

Perehdy sopimukseen ja sen toimenpideliitteeseen.



Hankkeiden valmistelu ja eteneminen



Infograafi hankehausta, sivu 1



HEVi-tiimi mukaan 
heti alusta
• Toisiaan täydentävät

hankekumppanit

• Ei tarpeetonta kilpailua

• Haunmukaisuus

• Tukikelpoisuus

• Tiedämme missä mennään

• Ota HEVi:n Miro käyttöön: 
https://miro.com/app/board/u
XjVOthWHB0=/?share_link_id
=283888528374

https://miro.com/app/board/uXjVOthWHB0=/?share_link_id=283888528374


Infograafi hankehausta, sivu 2



Infograafi hankehausta, sivu 3



HEVi-hakupaketti

•Huomioitavat sopimukset, strategiat, ja ohjelmat 
•Aie-/yhteistyösopimusmallit sekä EURA-
lomakkeen pohja
•Hakemusten käsittely- ja valintaprosessi
•Roolit ja vastuut
•Huomiot hakijoille hankesuunnitelmissa 



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

