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58 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2021 Pääkaupunkiseudun eko-
systeemisopimuksen portfoliohankkeelle

HEL 2021-003635 T 02 05 02

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 50 04 voidaan myöntää kaupun-
ginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut –yksikölle 
enintään 57 880 euroa (projektinumero 1095128) vuodelle 2021 Pää-
kaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfoliohankkeen kustan-
nusten maksamiseksi.

Päätöksen perustelut

Ekosysteemisopimukset ovat osa hallituksen toimia, joilla Suomesta 
halutaan luoda vuoteen 2030 mennessä maailman toimivin kokeilu- ja 
innovaatioympäristö. Ekosysteemisopimusten kantavana ideana ovat 
innovatiiviset ja edelläkävijyyttä tavoittelevat kaupungit, jotka omien 
vahvuuksiensa pohjalta hyödyntävät digitalisaation, uusien teknologioi-
den ja hiilineutraaliuden tuomia mahdollisuuksia ja siten vauhdittavat 
elinkeinoelämän uudistumista ja kestävää kaupunkia. Ekosysteemiso-
pimusta toteutetaan osana "Uudistuva ja osaava Suomi 2021 - 2027" -
rakennerahasto-ohjelmaa. Pormestari hyväksyi 25.1.2021 (HEL 2020-
010811) Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Vantaan kaupungin 
ja valtion välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen.  Sopi-
muksiin osallistuvat pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo ja Vantaa) ja 
15 muuta yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkia. Ekosysteemisopimus-
ten hankeportfoliota toteutetaan 1.6.2021-31.12.2023 välisenä aikana. 
Portfoliohankkeen päätavoite on kehittää ja toteuttaa prosessit, joiden 
avulla ekosysteemisopimuksen rahoitus pystytään hyödyntämään 
mahdollisimman tehokkaasti. Tavoitteena on synnyttää selvästi tavan-
omaista paremmin valmisteltuja rakennerahastohankkeita. Määräraha-
päätökset tehdään hankkeelle kalenterivuosittain.

Rahoitusjohtaja on päätöksellään 31.3.2021 § 18 päättänyt hyväksyä 
Helsingin kaupungin osallistumisen Uudenmaan kestävän kasvun ja 
elinvoiman (UKKE) tukemiseen tarkoitettuun rahoitushakuun hankkeel-
la Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfoliohanke ja Työ- 
ja elinkeinoministeriö on rahoituspäätöksellään 9.2.2021 myöntänyt 
800 000 euroa ekosysteemisopimusten käynnistämiseen. Uudenmaan 
liitto on rahoituspäätöksellään 26.4.2021 § 46 myöntänyt Helsingin 
kaupungille Pääkaupunkiseudun ekosysteemisopimuksen portfoliohan-
ke –hankkeen toteuttamiseen Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman 
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tukemisen rahoitusta yhteensä enintään 800 000 euroa, kuitenkin enin-
tään 60 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Kaupunginkanslian elinkeino-osaston innovaatiot ja uudet kokeilut –yk-
sikkö toimii kaupungin edustajana hankkeessa ja vastaa Pääkaupunki-
seudun ekosysteemisopimuksen portfoliohankkeen toteutuksesta ja ra-
portoinnista hankkeen rahoittajalle. Portfoliohanketta toteutetaan yh-
teistyössä  Espoon ja Vantaan kaupungin kanssa. Hankkeen kokonais-
budjetti on 1 333 333 euroa, josta Työ- ja elinkeinoministeriön määrä-
raha Uudenmaan liiton kautta on 60 % hankkeen hyväksytyistä koko-
naiskustannuksista, kuitenkin enintään 800 000 euroa. Helsingin osa-
hankkeen kokonaisbudjetti on 751 733 euroa, jolle saadaan tukea 451 
040 euroa Uudenmaan liitolta. Keskitetyn määrärahan osuus Helsingin 
osahankkeen budjetista on 300 693 euroa. Vuoden 2021 osalta portfo-
liohankkeen arvioidut kustannukset ovat enintään 144 700 euroa. 
Hankkeen kustannuksille saadaan Uudenmaan liitolta tukea 86 820 eu-
roa. Näin ollen Helsingin vuoden 2021 lopullisiksi kustannuksiksi jää 57 
880 euroa. Hankkeelle on avattu Laske-järjestelmään projektinumero 
(1095128) ja sille sovitut projektirakenneosat, jotka on annettu tiedoksi 
hankkeen toimijoille. Helsingin osahankkeen kaikki menot ja tulot tulee 
kirjata annetuille projektirakenneosille.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.3.2021 62 § jakanut osan talous-
arviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ul-
koisen määrärahan hankkeissa.

Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen UKKE:lta saadun rahoi-
tuspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai rahoitukses-
sa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, tulee ne 
välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.
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