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Ohjelma

11.00 Mitä ekosysteemisopimusta toteuttavilla hankkeilla tavoitellaan? 

• Innovaatiopäällikkö Aarne Kultalahti, BusinessOulu

• 11.20 EAKR-haku 

• rahoitusasiantuntija Ari Saine, BusinessOulu 

• aluekehitysasiantuntija Aki Lappalainen, Pohjois-Pohjanmaan liitto

• Q&A 

12.00 ESR+-haku 

• Rahoitusasiantuntija Päivi Jaakola, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

• Q&A



Mitä ekosysteemisopimusta 
toteuttavilla hankkeilla 
tavoitellaan?

- Ekosysteemisopimukset perustietoa: tavoite ja rahoitus

- Oulu innovaatioallianssin 2021-27 sisältö 

- Hankkeiden sisällöistä
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Ekosysteemisopimukset 2021-27

Aarne Kultalahti BusinessOulu 21.3.2022

Valtio tehnyt TEM johdolla pääkaupunkiseudun sekä muiden yliopistokaupunkien ja yliopistokeskuskaupunkien 
kanssa 16 sopimusta. Lisää tietoa:  tem.fi/ekosysteemisopimukset

Pohjois-Pohjanmaalla 1 sopimus: Valtio – Oulu ekosysteemisopimus. 

Valtio – Oulun kaupunki sopimuksen sisällöksi on neuvoteltu v. 2020 Oulu Innovaatioallianssi 2021-27 valinnat

Sopimuksilla kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan 
osaamiskärkiä sekä lisätään TKI-toiminnan vaikuttavuutta. Kaupunkien isot tulevaisuusinvestoinnit ja hankinnat 
voidaan sopimuksilla valjastaa entistä tehokkaammin innovaatiotoimintaan.



Ekosysteemisopimusten rahoitus

Aarne Kultalahti BusinessOulu 21.3.2022

Valtio ja kaupunki rahoittavat yhdessä sopimuksen toteuttamista. Hankkeille suunnataan EU:n kestävän 
kaupunkikehittämisen rahoitusta Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 –ohjelmasta (8 % EAKR muut rahastot 
soveltuvin osin).  

rakennerahastot.fi/kestava-kaupunkikehittaminen-ja-ekosysteemisopimukset

Valtioneuvosto jakoi 10.2.2022 kestävän kaupunkikehittämisen v. 2021-22 EAKR kehyksen rahoitusta välittäville 
maakunnan liitoille 

Oulun ekosysteemisopimukselle myönnetty kehys  yhteensä 2 Milj. euroa (EAKR)

Ekosysteemisopuksen 1. hakukierrosta koordinoitu yhteen Maakuntaliiton ja Elyn kanssa niin, että haku ajoittuu
suurinpiirtein samaan aikajaksoon Pohois-Pohjanmaan ensimmäisen Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 –ohjelman 
hakukierroksen kanssa. 





Millaisia hankkeita tavoitellaan 1. hakukierroksella? 

• Hanke toteuttaa konkreettisesti Oulun kaupungin ja valtion välistä innovaatiotoiminnan 
ekosysteemisopimusta (OIA valinnat 2021-27)

Tämä tarkoittaa erityisesti kolmea seuraavaa asiaa:

• Hanke kokoaa aihealueensa yritysklustereita ja yritysekosysteemejä yhteen ja tunnistaa niihin kuuluvien 
yritysten tarpeita ja palveluita 

• Hanke tukee Oulun ekosysteemisopimuksen strategisten kärkiohjelmien mukaisia konkreettisia tavoitteita 
ja laajoja kokonaisuuksia 

• Hanke tuottaa digitaalisuudesta lisäarvoa kaupunkilaisten arjen palveluissa ja rakennetussa ympäristössä

Aarne Kultalahti BusinessOulu 21.3.2022



Muita huomioita

Kokonaisuutta toteutetaan laajalla rahoituskokonaisuudella

• Harkitse hankesuunnittelun aikana tarkasti sopiiko ekosysteemisopimuksen rahoitushaku vai joku muu 
avoinna oleva haku hankkeellesi

• Ekosysteemisopimushakuun jätettyä hakemusta ei voi siirtää PPL EAKR hakuun ja päinvastoin

• Ekosysteemishaussa on jaossa 2 Milj euroa, PPL EAKR ohjelmahaussa 14 + milj. euroa


