
Oulun innovaatioallianssi on Oulun kaupungin, Oulun  
yliopiston, Oamkin, Osekkin, VTT:n, PPSHP:n, Luken ja Technopolis 

Oyj:n yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on viedä Oulu maailman 
huipulle valituilla viidellä painopistealueella. 

Kansainvälinen Oulu on pohjoismaiden nopeimmin kasvava kaupunkiseutu ja  
huippupaikka liiketoiminnan kasvulle ja uusille avauksille. Oulun innovaatioallianssin 
tavoitteet vuosina 2016–2020 ovat:

• Oulun vetovoimaisuutta lisäävä innovaatioekosysteemi, joka tehostaa  
korkeaan osaamiseen pohjautuvien yritysten syntymistä, kehittymistä ja  
kansainvälistymistä

• Arktisuuteen ja pohjoisuuteen liittyvien mahdollisuuksien hyödyntäminen

Oulun innovaatioallianssin ydintoiminta muodostuu viiden ekosysteemin  
toiminnoista.

OULUHEALTH
OuluHealth-ekosysteemin ydintehtävä on tuoda toimijoilleen synergiaetuja yhteistyöstä. 
OuluHealthin tavoitteena on luoda maailmanlaajuisen terveydenhuollon tulevaisuuden 
ratkaisuja. OuluHealth Labs –testausympäristöt mahdollistavat palveluiden ja tuotteiden 
testaamisen autenttisissa ympäristöissä, ja OuluHealth Sparks -rahoituksen kautta yritys 
voi saada omanpääoman ehtoista lainaa pilotoinnista koituviin kustannuksiin.
Verkostojohtaja: Noora Jansson, OuluHealth | noora.jansson@businessoulu.com

OULUN  
INNOVAATIO- 
ALLIANSSI 
Ideas into business



TEOLLISUUS 2026 
Teollisuus 2026 on avoin innovaatioekosysteemi, jonka tarkoitus on kohdistaa alu-
eemme korkean tason tutkimus ja osaaminen teollisuuden konkreettisiin tarpeisiin. 
Ekosysteemin keskeinen missio on olla metalli- ja konepajateollisuuden ja ekoinnova-
tiivisten ratkaisujen halutuin yhteistyökumppani vertaistensa joukossa. Vuoteen 2020 
Teollisuus 2026 ekosysteemi on tunnustettu tki- ja yritysosaaja valituilla osa-alueilla.
Verkostojohtaja: Pekka Tervonen, CEE/Oulun yliopisto | pekka.tervonen@oulu.fi

VETOVOIMAINEN POHJOINEN KAUPUNKI
Vetovoimainen pohjoinen kaupunki on yksi OIA:n viidestä ekosysteemistä. Se 
tuottaa ja edistää kansainvälisesti vetovoimaisia hankkeita, jotka tekevät Oulusta 
Suomen kiehtovimman kaupungin. Keskustavisio 2040 on strateginen suunnitelma, 
jonka tarkoituksena on muodostaa tulevaisuudenkuva elinvoimaisesta ja omalei-
maisesta Oulun keskustasta.
Verkostojohtaja: Juha Isoherranen, Oulun kaupunki | juha.isoherranen@ouka.fi

KETTERÄ KAUPALLISTAMINEN
Ketterän kaupallistamisen ekosysteemi pyrkii Oulun alueen innovaatioiden kau-
pallistamisen parantamiseen, perustettujen yritysten kasvun tukemiseen, myynnin 
arvostuksen nostoon ja myyntiosaamisen kehittämiseen, yritysten törmäyttämiseen 
ja verkottamaan Oulun ekosysteemit kansainvälisesti.
Verkostojohtaja: Sami Niemelä, Oamk | sami.m.niemela@oamk.fi

ICT JA DIGITALISAATIO
ICT & digitalisaatio -ekosysteemin piiriin kuuluu Oulun alueen suurin yksityinen 
työvoima – n. 18 000 korkean teknologian työpaikkaa. Ekosysteemi on valinnut 
kärkiteemoikseen finanssiteknologian ja sote-digitalisaation. Tavoitteina on mm. 
Oulun alueen näkyvyyden ja uskottavuuden lisääminen Fintech-alalla ja nostaa 
Oulun alue edelläkävijäksi sote-digitalisaatiossa.
Verkostojohtaja: Heikki Ailisto, VTT | heikki.ailisto@vtt.fi

  


