Oulun Innovaatioallianssin kauden 2021-2027 käynnistyminen

Oulun kaupunki ja Työ- ja elinkeinoministeriö allekirjoittivat helmikuun alussa 2021 globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi
innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen vuosille 2021-2027. Oulun tähtäimessä on olla Euroopan paras digitaalisuudesta globaalia lisäarvoa tuottava
ekosysteemi.
Oulun ekosysteemisopimuksen sisältö pohjautuu Oulun pitkäaikaisen kumppanuusverkoston Oulun Innovaatioallianssin eli lyhyemmin OIA:n strategisiin
tavoitteisiin. Oulussa innovaatiotoiminnan erityisiksi kohdealoiksi ovat valikoituneet 1) Digitalisaatio kaupunkiympäristön muutoksessa, 2) Digitaaliset
hyvinvoinnin ja terveyden ratkaisut (OuluHealth), 3) Kestävä kiertotalous ja puhtaat ratkaisut sekä edelliset kohdealat poikkileikkaavana teemana 4)
startup-yrittäjyys, osaaminen ja jatkuva oppiminen sekä yritysekosysteemien kokonaisuus ja tuki.
Valitut kohdealat perustuvat niissä jo olevaan TKI-toimijoiden syvään osaamiseen, Oulun Innovaatioallianssin kumppaneiden strategisiin valintoihin ja
profiloitumiseen, konkreettiseen pitkäjänteiseen työhön, valmiisiin kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin sekä jo tällä hetkellä tunnistettuihin vahvoihin
ja nouseviin yritysekosysteemeihin.
Innovaatioallianssin kumppaneita ovat Oulun kaupunki, yliopisto, ammattikorkeakoulu, ammattiopisto, Luonnonvarakeskus, Teknologian tutkimuskeskus
VTT, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä Technopolis Oy.
Missä mennään nyt?
Ekosysteemisopimuksen toteuttaminen on aloitettu kevään ja alkusyksyn 2021 aikana 11 käynnistyshankkeella, joiden avulla valittujen kohdealojen
edistämistä konkretisoidaan ja tarkennetaan. Näiden käynnistyshankkeiden tavoitteena on käynnistää ekosysteemisopimuksen mukainen työ ja antaa
askelmerkkejä tuleville toimille, joilla seuraavien vuosien aikana tuetaan Oulun alueella yritysten syntymistä, niiden innovaatiotoimintaa ja
kansainvälistymistä sekä tuodaan ratkaisuja koko maailmaa koskettaviin kestävyyshaasteisiin.
Kahdeksaan käynnistyshankkeeseen on myönnetty Pohjois-Pohjanmaan liiton toimesta Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahaa
(AKKE-rahoitus) ja kolmeen kaupungin kehittämisrahaa.
AKKE-käynnistyshankkeita ovat 1) sopimuskauden käynnistyksen koordinaatiotyö, vastuussa BusinessOulu, 2) Smart Campus/ City tietoverkkoselvitys,
vastuussa VTT, 3) Oulu Data Space -selvitys, vastuussa VTT, 4) Kontinkankaan perusselvitys, vastuussa BusinessOulu, 5) Vetyselvitys, vastuussa Oulun
yliopisto, 6) Kohdeala 3:n yhteistyömallin rakentaminen, vastuussa Oulun yliopisto, 7) Startup ja yrittäjyys, vastuussa Oulun ammattikorkeakoulu ja 8)
Yritysekosysteemien perusselvitys, kokoaminen ja ylösajo vastuussa BusinessOulu.

Kaupungin kehittämisrahaa saaneet käynnistyshankkeet ovat 9) Vähähiilisyyshankkeiden perusselvitys, vastuussa Oulun ammattikorkeakoulu, 10)
Yliopiston, OAMK:n ja OSAO:n TKI-infran investoinnit-selvitys, vastuussa Oulun yliopisto sekä 11) Jatkuvan oppimisen perusselvitys, vastuussa Oulun seudun
ammattiopisto. Toteutusaikataulu näiden käynnistyshankkeiden osalta on 1.4.2021-31.12.2022.
Loppusyksystä, tämän hetken arvion mukaan marraskuun aikana, käynnistyy seuraava Alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021-2027, jonka kehyksestä
varataan 8% kestävän kaupunkikehityksen rahoitukseen. Kestävää kaupunkikehittämistä toteutetaan yliopistokaupunkien ja valtion välillä allekirjoitettujen
ekosysteemisopimusten mukaisina. Rahoittajaviranomaisena Oulun alueella toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto, mutta sisällöllinen arviointi rahoitettavista
hankkeista tehdään Oulun innovaatioallianssin operatiivisessa johtoryhmässä.

Lisätietoja: kaupunkikoordinaattori Maria Vuorensola; maria.vuorensola@businessoulu.com puh. 040 760 1288
Toteuttaja: Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, VTT, Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattiopisto
Kustannusarvio: 835 000 €

AKKE-tuki: 500 000 €

Toteutusaika: 1.4.2021 – 31.12.2022

