
Innovaatioekosysteemien kirjo ja kaari 
Vaikuttavaa innovaatiotoimintaa pääkaupunkiseudulla



HEVi ja alueellinen 
innovaatiotoiminta



Miksi olemme täällä tänään?

Tervetuloa kehittämään pääkaupunkiseudun innovaatiotoimintaa!

• Minkälaisen muutoksen haluamme tehdä alueen 
innovaatiokulttuuriin?

• Kuinka rakennamme parhaat, kestävää tulevaisuutta ja 
hyvinvointia edistävät hankkeet?



Ekosysteemisopimus

• Helsinki, Espoo ja Vantaa solminut yhteisen ekosysteemisopimuksen 
valtion kanssa, 2021-2027. 

• Hankkeilla vahvistetaan pk-seudulle rakentuvaa kehitys- ja 
kokeiluympäristöjen verkostoa, innovaatio- ja osaamiskeskittymiä 
sekä yritysten liiketoimintaa kehittäviä palveluita.

• Tavoitteena pk-seudun yhteinen hankeportfolio. Painotus 
kaupunkien, korkeakoulujen ja muiden kumppaneiden yhteisissä 
hankekokonaisuuksissa.

• Ohjelmakauden aikana tavoitellaan yli 30 M€ hankeportfolion 
rakentamista.



HEVi 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



HEViÄlykkäät ja kestävät 
kaupunkiratkaisut

Hyvinvointi 
ja terveysteknologia

Oppimisympäristöt 
ja osaamisen ratkaisut

Yleinen ekosysteemien 
kehittäminen

Kaupunkikehityshankkeet

Innovatiiviset julkiset hankkeet

Tutkimustulosten hyödyntäminen

Uudet liiketoimintaekosysteemit

Startup-yhteisöt

Osaamisen vahvistaminen kv-osaajien avulla



Innovaatiopolitiikka 3.0 ja 
innovaatioekosysteemin kehittäminen  



Innovaatiopolitiikka 3.0 

● Tarve ratkaista suuria haasteita hyödyntämällä innovaatiopolitiikan 
3.0 lähestymistapoja ja välineitä on avainasemassa.

● Innovaatiopolitiikka 3.0 -strategiat rakentuvat avoimesti sosiaalisille 
arvoille ja keskittyvät  sosiaalisten, ekologisten ja taloudellisten 
haasteiden ratkaisemiseen.

● Innovaatiopolitiikka 3.0 on määritelty ekoinnovatiiviseksi, 
transformatiiviseksi tai missiolähtöiseksi innovaatiopolitiikaksi.

● Innovaatiopolitiikka 3.0 painottaa suuntautuvuutta, tarpeiden 
ennakointia, joustavuutta ja koordinaatiota enemmän kuin edelliset 
paradigmat.

.



Ekosysteemiperustainen kehittäminen

● Yhteiskunnalliset muutokset ja niukeutuvat resurssit ovat johtaneet 
kehittämistyön kompleksisuuden lisääntymiseen 

● Systeemista otetta ja ekosysteemiperustainen kehittäminen

● Avoimuus, yhteistyö, teknologinen kehitys ja digitaaliset ratkaisut 
ovat ekosysteemiperustaisen TKI-toiminnan keskiössä.

● Innovaatioekosysteemipohjaisen kehittämisen käytännön 
toimintamallit ja terminologinen määrittely TKI-toiminnan, 
aluekehittämisen ja politiikan kontekstissa ovat vielä 
muotoutumassa

.



Nordling, N. (2020)



HEVin ajankohtaiset
2. rahoitushakukierros (alustavasti maalis-toukokuu)

Tapahtumia mm. 

- Kaupungit ja tulevaisuus -tapahtumasarja

- Kyvykkyyskarttatyöpaja 24.4

- Innovaatioparadigman muutos ja kaupungin roolit (Teams-aamukahvit) 12.6

- 1. HEVi-batchin kickoff kun hanketoiminta käynnissä

Kaikki tapahtumat, toimintaympäristöanalyysi sekä tietoa tulevista rahoituskierroksista aina 
vuoden 2027 loppuun  saakka:  www.hevinnovations.fi

LinkedIn: HEVi - Helsinki+Espoo+Vantaa Innovations
https://www.linkedin.com/company/hevinnovations/

http://www.hevinnovations.fi
https://www.linkedin.com/company/hevinnovations/


HEVi

Saana Rantsi, saana.rantsi@hel.fi 040 1699392

Pekka Enroth, pekka.enroth@espoo.fi 050 352 0060

Fulvio Rizzo, fulvio.rizzo@vantaa.fi 040 546 7418

Suvi Hänninen, suvi.hanninen@hel.fi 040 627 9213 

Viestintä, Sinna Marjamaa, sinna.marjamaa@hel.fi 040 3560942
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Kiitos!


