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➢ Tausta 
EU:n 
tasolla



Tausta kansallisella tasolla

➢Valtio on solminut ekosysteemisopimukset 16 (yliopisto)kaupunkiseudun 
kanssa.
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Oulun kaupungin päätöksiä

➢ Oulun Innovaatioallianssisopimus 2009 – 2015 ja Oulun Innovaatioallianssisopimus 2016 – 2020.

➢ Oulun Innovaatioallianssisopimus 2021 -2027 (Oulun kaupunginhallitus 14.12.2020 § 316)
➢ Oulun kaupunki hyväksyy osaltaan Oulun innovaatioallianssisopimuksen 2021 - 2027 strategisena 

puitesopimuksena.
➢ varaa 1 miljoona euroa/vuosi kehittämisrahaston talousarvioon vuosille 2021 - 2023 OIA:n

sopimuksen kärkiohjelmien merkittävimpien hankkeiden osarahoitukseen. Vuosien 2024 - 2027 
varaus huomioidaan tulevien vuosien talousarviovalmistelussa.

➢ Valtio-kaupunki ekosysteemisopimus  (Oulun kaupunginhallitus 14.12.2020 § 317)
➢ Sanna Marinin hallitusohjelmassa linjataan, että yliopistokaupunkien kanssa luodaan erilliset 

sopimukset julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strategisesta kohdentamisesta globaalisti 
kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi. Sopimukset ovat myös osa 23.9.2020 julkistetun 
kansallisen kaupunkistrategian toimeenpanoa.

➢ Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti 20.5.2020 että sopimukset solmitaan pääkaupunkiseudun sekä 
muiden yliopistokaupunkien ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa. Sopimus on luonteeltaan 
aiesopimus, joka määrittää osapuolten tahtotilan, tavoitteet ja painopisteet. Oulun kaupungin 
sisältöehdotus perustuu vuosille 2021 - 2027 valmistellun Oulu innovaatioallianssin 
puitesopimuksen sisältöön. 
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Kestävän kaupunkikehittämisen rahoitus, hakemusten 
käsittely- ja valintaprosessi, EAKR

HAKUPROSESSI

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO: Hankkeen 

laillisuus- ja ohjelmanmukaisuusharkinta

OULUN KAUPUNKI: Tarkoituksenmukaisuus / 

ekosysteemisopimuksen mukaisuus

Hakijat toimittavat hakemukset (EURA2021-järjestelmään) 
haun päättymiseen mennessä.

Oulun kaupunki arvioi hakemusten erityiset, horisontaaliset ja 
tarkentavat valintaperusteet ja pisteyttää ne.

Rahoituksen johtoryhmä tekee pisteytyksen pohjalta esityksen 
rahoitettavista hankkeista Pohjois-Pohjanmaan liitolle.

Rahoitusneuvottelut rahoitettaviksi valittujen 
hankkeiden kanssa.Pohjois-Pohjanmaan liitto tekee hankkeille juridisen 

rahoituspäätöksen esityksen mukaisesti mikäli ei ole 
laillisuus- tai ohjelmanmukaisuusestettä.

Hakujen tavoitteista ja painotuksista käydään neuvoa-antavaa 
keskustelua Oulun Innovaatioallianssin operatiivisessa 

johtoryhmässä.

Hakujen avaamisesta, painotuksista ja alueellisista 
arviointikriteereistä päätetään ekosysteemisopimuksen 

rahoituksen johtoryhmässä.Hakuilmoitus laaditaan EURA-tietojärjestelmään Pohjois-
Pohjanmaan liitossa rahoituksen johtoryhmän 

päätöksen mukaisesti.

Pohjois-Pohjanmaan liitto arvioi saapuneiden hakemusten 
yleisten arviointikriteerien mukaisuuden.

KH:n osarahoituspäätökset hankkeille

Päätös vuosien 2021 ja 2022 myöntövaltuudesta 2M€.VN 10.2.2022

Ouka rahoituksen 
johtoryhmä 
21.1.2022Luonnos 

18.3.2022

25.3. –
14.4.2022?

VKO 16

Hakuinfo 21.3.2022

VKO 17

VKO 18

VKO 19
VKO 20

BOJHTK 22.2.2022 → KH + 
hankkeiden erillispäätökset
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Haun tavoitteet

• Vuoden 2022 haussa haetaan hankkeita, joiden tuloksena Ouluun syntyy vuoteen 2027 mennessä Euroopan 

paras digitaalisuudesta globaalia lisäarvoa tuottava ekosysteemi.

• Hankkeiden tavoitteena on tehostaa korkeaan osaamiseen pohjautuvien yritysten syntymistä, kehittymistä ja 

kansainvälistymistä sekä lisätä alueelle kohdistuvia investointeja ja tutkimus-, kehitys- ja 

innovaatiorahoitusta.

• Ekosysteemisopimuksen mukaisilla hankkeilla tuetaan valittujen kohdealojen yritysklustereiden- ja 

ekosysteemien muodostumista, tunnistetaan niihin kuuluvien yritysten tarpeita ja palveluita, edistetään 

Oulun innovaatioallianssin strategian kohdealojen ja kärkiohjelmien mukaisia pidemmän aikavälin 

konkreettisia tavoitteita ja laajoja kokonaisuuksia sekä tuotetaan digitaalisuudesta lisäarvoa kaupunkilaisten 

arjen palveluihin ja rakennettuun ympäristöön.

• Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset 

teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Pohjois-Pohjanmaan liitto ei 

myönnä rahoitusta yrityksille liiketoiminnan kehittämiseen. 
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Hakuilmoitus

• Rahoitettavien hankkeiden tulee olla Uudistuva ja osaava suomi 2021 - 2027 -ohjelman, (Pohjois-

Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategian erityistavoitteen 1.1. hankkeiden osalta) sekä Oulun 

kaupungin ja valtion välisen ekosysteemisopimuksen* mukaisia.

• Haku kohdistuu EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimintalinjaan 1: Innovatiivinen Suomi ja sen 

erityistavoitteisiin 

• 1.1: Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen, 

• 1.2: Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi sekä

• 1.3: Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen.

• Haku kohdistuu myös EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman toimintalinjaan 2: Hiilineutraali Suomi ja sen 

erityistavoitteisiin 

• 2.1: Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, 

• 2.3: Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen.



Yleiset valintaperusteet

• Pohjois-Pohjanmaan liitto rahoittajaviranomaisena arvioi hakemusten yleiset valintaperusteet, jotka ovat 

yhteneväiset kaikille Euroopan Unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman varoista rahoitettaville 

hankkeille ohjelmakaudella 2021 - 2027 



Erityistavoitekohtaiset valintaperusteet

• Oulun kaupunki arvio erityistavoitekohtaiset, horisontaaliset ja tarkentavat valintaperusteet.

• Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi, Erityistavoite 1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden 
teknologioiden 

• Valintaperusteet:

ERITYISET VALINTAPERUSTEET
◦ Hanke vahvistaa osaamista, ennakointi- tai innovointitoimintaa tai uusien 
teknologioiden kehittämistä
◦ Hanke tukee pk-yritysten tuotteiden, materiaalien, palvelujen tai 
tuotantomenetelmien kehittämistä, pilotointia ja kaupallistamista tai 
uusien 
teknologioiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä
◦ Hanke tukee kaupunkien ja kuntien pilotointi- ja kokeiluympäristöjen 
kehittämistä
◦ Hanke tukee elinkeinoelämän tarpeista lähtevää TKI-toimintaa
◦ Hanke edistää kasvuhakuista tai työllistävää yritystoimintaa
◦ Hanke edistää oppi- ja tutkimuslaitosten sekä elinkeinoelämän välistä 
yhteistyötä

HORISONTAALISET VALINTAPERUSTEET
◦ Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa
◦ Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. 
yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja esteettömyyttä
◦ Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin 
ympäristöpolitiikkaa
◦ Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa

TARKENTAVAT VALINTAPERUSTEET
◦ Hanke kohdistuu maakuntien strategioissa (erityisesti älykkään 
erikoistumisen strategia) tunnistettuihin kärkialoihin tai 
kehittämiskohteisiin
◦ Hanke on kaupungin ja valtion välisen 
innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen: Hanke toteuttaa 
konkreettisesti Oulun kaupungin ja valtion välistä  innovaatiotoiminnan 
ekosysteemisopimusta.



Erityistavoitekohtaiset valintaperusteet

• Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi, Erityistavoite 1.2 Digitalisaation etujen hyödyntäminen kansalaisten, 

yritysten ja julkishallinnon hyväksi

• Valintaperusteet:

ERITYISET VALINTAPERUSTEET
◦ Hanke edistää digitalisaation hyödyntämistä TKI-toiminnassa
◦ Hanke tukee uusien digitaalisten työmenetelmien käyttöönottoa julkisella 
ja/tai yksityisellä sektorilla
◦ Hanke edistää digitalisaation ja sitä hyödyntävien teknologioiden 
soveltamista tai hyödyntämistä
◦ Hanke edistää jo rakennettujen tehokkaiden tietoliikenneverkkojen 
käyttöönottoa
◦ Hanke tukee älykkään ja vähäpäästöisen liikkumisen innovaatioita ja 
digitalisaatiota
◦ Hanke tukee digitaalisten innovaatiokeskusten käynnistämistä ja/tai 
kehittämistä

HORISONTAALISET VALINTAPERUSTEET
◦ Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa
◦ Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. 
yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja esteettömyyttä
◦ Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin 
ympäristöpolitiikkaa
◦ Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa

TARKENTAVAT VALINTAPERUSTEET
◦ Hanke on kaupungin ja valtion välisen 
innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen: Hanke toteuttaa 
konkreettisesti Oulun kaupungin ja valtion välistä  innovaatiotoiminnan 
ekosysteemisopimusta.



Erityistavoitekohtaiset valintaperusteet

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

• Valintaperusteet:

ERITYISET VALINTAPERUSTEET
◦ Hanke parantaa pk-yritysten kasvu-, kansainvälistymis-, markkinointi- tai 
innovointivalmiuksia tai -edellytyksiä
◦ Hanke tukee pk-yritysten tuotteiden, palveluiden tai 
tuotantomenetelmien 
kehittämistä ja kaupallistamista tai uuden teknologian käyttöönottoa
◦ Hankkeella aktivoidaan pk-yritysten innovaatiotoimintaa tai uusien 
liiketoimintakonseptien syntymistä
◦ Hanke edistää kasvuhakuista tai työllistävää yritystoimintaa
◦ Hanke vahvistaa hiilineutraaliin talouteen liittyvää liiketoiminta- ja 
markkinaosaamista tai kehittää uusia tuote- ja palvelukonsepteja
◦ Hankkeessa kehitetään ekosysteemejä, osaamiskeskittymiä tai verkostoja, 
joihin voi osallistua myös suuria yrityksiä

HORISONTAALISET VALINTAPERUSTEET
◦ Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa
◦ Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. 
yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja esteettömyyttä
◦ Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin 
ympäristöpolitiikkaa
◦ Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa

TARKENTAVAT VALINTAPERUSTEET
◦ Hanke on kaupungin ja valtion välisen 
innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen: Hanke toteuttaa 
konkreettisesti Oulun kaupungin ja valtion välistä  innovaatiotoiminnan 
ekosysteemisopimusta.



Erityistavoitekohtaiset valintaperusteet

• Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi, Erityistavoite 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

• Valintaperusteet:

ERITYISET VALINTAPERUSTEET
◦ Hanke tukee hiilineutraalien ratkaisujen tai toimintamallien kehittämistä
◦ Hanke edistää energiatehokkuutta koskevaa yhteistyötä eri toimijoiden 
välillä
◦ Hanke edistää uusiutuviin energialähteisiin tai energiatuotannon 
monipuolistamiseen liittyvää ja energiatehokkuutta lisäävää tutkimus- ja 
kehitystyötä
◦ Hanke edistää hiilineutraaliin talouteen liittyvien uusien energia- ja 
materiaalitehokkuutta parantavien toimintatapojen, teknologioiden ja 
ratkaisujen soveltamista yrityksissä
◦ Hanke edistää pk-yritysten hiilineutraalisuutta edistävien tuotteiden, 
materiaalien, palvelujen tai tuotantomenetelmien kehittämistä, pilotointia 
ja kaupallistamista
◦ Hanke edistää elinkeinoelämäverkottunutta tutkimusta, 
yhteiskehittämistä tai julkisia innovatiivisia hankintoja energiansäästön tai 
energiatehokkuuden parantamiseksi

HORISONTAALISET VALINTAPERUSTEET
◦ Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa
◦ Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. 
yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja esteettömyyttä
◦ Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin 
ympäristöpolitiikkaa
◦ Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa

TARKENTAVAT VALINTAPERUSTEET
◦ Hanke on kaupungin ja valtion välisen 
innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen: Hanke toteuttaa 
konkreettisesti Oulun kaupungin ja valtion välistä  innovaatiotoiminnan 
ekosysteemisopimusta.



Erityistavoitekohtaiset valintaperusteet

• Toimintalinja 2 Hiilineutraali Suomi, Erityistavoite 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

• Valintaperusteet:

ERITYISET VALINTAPERUSTEET
◦ Hanke tukee kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen, 
cleantechiin tai hiilenkiertoon liittyvää TKI-toimintaa
◦ Hankkeessa kehitetään älykästä materiaalien hallintaa ja hillitään 
jätteiden syntyä
◦ Hankkeella kehitetään luonnonvara-alan kestävyyttä ja nostetaan 
luonnonvarojen ja teollisuuden sivutuotteiden jalostusastetta
◦ Hanke edistää digitaalisia ratkaisuja kiertotalouteen siirtymisessä
◦ Hanke vahvistaa kiertotalouteen ja korkean jalostusasteen biotalouteen 
liittyvää liiketoiminta- ja markkinaosaamista ja kehittää uusia tuote- ja 
palvelukonsepteja
◦ Hankkeessa kehitetään ekosysteemejä, osaamiskeskittymiä ja verkostoja 
sekä tuetaan muita yhteistyömuotoja, joihin voi osallistua myös suuria 
yrityksiä

HORISONTAALISET VALINTAPERUSTEET
◦ Hanke tukee sukupuolten tasa-arvoa
◦ Hanke tukee EU:n perusoikeuskirjan periaatteita ml. 
yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä ja esteettömyyttä
◦ Hanke tukee kestävän kehityksen periaatteita ja unionin 
ympäristöpolitiikkaa
◦ Hanke tukee EU:n Itämeren alueen strategiaa

TARKENTAVAT VALINTAPERUSTEET
◦ Hanke on kaupungin ja valtion välisen 
innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen: Hanke toteuttaa 
konkreettisesti Oulun kaupungin ja valtion välistä  innovaatiotoiminnan 
ekosysteemisopimusta.
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Hakemusten pisteytys

• Yleisten valintaperusteiden täytyttyä seuraavaksi hakemukset asetetaan etusijajärjestykseen 

erityistavoitekohtaisten ja alueellisen valintaperusteiden pisteytyksen perusteella. Horisontaaliset 

valintaperusteet (sukupuolten tasa-arvo, EU:n perusoikeuskirja, kestävä kehitys, Itämeren alueen strategia) 

arvioidaan asteikolla 0-3 pistettä. Muut valintaperusteet arvioidaan asteikolla 0-5 pistettä. Hakemusten on 

saatava vähintään puolet erityistavoitekohtaisista maksimipisteistä. Parhaiten pistearvioinnissa menestyneet 

hakemukset rahoitetaan. Mikäli hankkeet saavat arvioinnissa saman pistemäärän, hankkeet priorisoidaan 

ensisijaisesti sen mukaan, kuinka hyvin niiden arvioidaan tukevan ekosysteemisopimusta.
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Rahoituksen määrä

• Hankehakua varten varattu EAKR-tuen kokonaismäärä 2 000 000 euroa (60 %).

• Hankehakua varten varattu Oulun kaupungin omarahoituksen määrä maksimissaan 1 000 000 euroa (30 %).

• Hankehakua varten vaadittu hakijan omarahoituksen määrä minimissään 333 333 euroa (10 %).

• Hankehakua varten varattu ESR+-tuen kokonaismäärä 390 000 euroa. → Tarkemmin Päivi Jaakolan 

esityksessä.



Hakuilmoitus

• Pidätämme oikeuden muutoksiin!

→Lukekaa tarkasti EURA 2021 –järjestelmästä virallinen hakuilmoitus. Kaikki hankkeiden 
rahoittamiseen liittyvät päätökset tehdään viralliseen julkaistavaan hakuilmoitukseen 
perustuen.

• Yhteyshenkilöt EAKR:

• Ari Saine, rahoitusasiantuntija, BusinessOulu, etunimi.sukunimi@businessoulu.com / 
p. 044 497 3117 

• Aki Lappalainen, aluekehitysasiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan liitto, 
etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi / p. 040 502 1851



Kiitos
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