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Keskeisiä kysymyksiä

• Mitä on kestävä kaupunkikehitys?

• Miten se liittyy Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelmaan? 

• Mitkä tahot voivat hyödyntää rahoitusta? 



Vanhalla ohjelmakaudella 6Aika

• Kuuden suurimman kaupungin yhteinen kestävän 
kaupunkikehittämisen strategia

• Toteuttaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmaa

• Ks. mm. loppujulkaisu: 6aika.fi

https://6aika.fi/


Ekosysteemisopimusten monta kehystä

• Kansallinen TKI-tiekartta

• Kaupunkipolitiikka

• Kestävä kaupunkikehittäminen EU:n alue- ja rakennepolitiikan 
ohjelmassa: solmittavat ekosysteemisopimukset yhdessä 
muodostavat kestävää kaupunkikehittämistä koskevan 
kaupunkikehittämisen suunnitelman. Toteutetaan pääosin EU:n 
kestävän kaupunkikehittämisen rahoituksella (SUD) 

• Sopimuksissa innovaatiopolitiikka kytkeytyy kaupunkien 
kehittämispolitiikkaan 



Mitä sopimuksilla tavoitellaan?

• Strategista otetta, kasvun kärkiä ja kansainvälisen tason avauksia

• Kilpailuetua kokeilu- ja innovaatioympäristöistä

• Uusia kasvun lähteitä eli liiketoimintaekosysteemien aihioita

• Osaamisen vahvistamista ja uudistamista

• Paikallisten toimijoiden ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin

• Kunnianhimoa ja edelläkävijyyttä

• Uusia toimintamalleja − kehitysdynamiikkaa

• Valtion ja kaupungin pitkäjänteistä kumppanuutta



Ekosysteemisopimukset 1/2

• Yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkien ja valtion välillä 
− Länsi-Suomen osalta: Tampere, Turku, Vaasa, Jyväskylä, Pori, Seinäjoki ja 

Kokkola

• Julkisen ja yksityisen TKI-rahoituksen strateginen kohdentaminen 
globaalisti kilpailukykyisten ekosysteemien vahvistamiseksi

• Kehitetään innovaatiotoiminnan ekosysteemejä eli tiiviitä 
yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan osaamiskärkiä ja lisätään 
TKI-toiminnan vaikuttavuutta



Ekosysteemisopimukset 2/2

• Sopimusten painopistealueet:
− Vihreä siirtymä
− Digitalisaatio ja muut uudet teknologiat
− Hyvinvointi

• Tutustu sopimusten sisältöön täällä: 
https://tem.fi/ekosysteemisopimukset

https://tem.fi/ekosysteemisopimukset


Innovaatioekosysteemit ja verkostot: välineiden 
kokonaisuus ja kansallinen tuki

Kansallinen ohjausryhmä: strateginen ohjaus, seuranta ja koordinointi
Sihteeristö operatiivisessa valmistelussa

Sparrauksessa apuna BF:n ekosysteemikoordinaattorit

Pirkanmaan 
liitto 

- Koordinaatiotoiminto

- Seuranta ja viestintä

- Yhdenmukaiset 
rahoitusmenettelyt

Koordinaatio-
hanke

Innovaatiotoiminnan 
kyvykkyydet, 
kehittäminen, 
asiantuntijatuki ja 
verkottaminen 

Etelä-Savon ELY-
keskus

- Rahoitus ja hallinnointi 

Kehittämis-
hanke

Verkottaminen, 
kehittämistarpeet ja 
aktivointi (tki-toimijat) 

Ekosysteemisopimukset 8 %

• Sopimusten toteutus 
kaupunkiseuduilla (16 
johtoryhmää)

• Temaattiset vetovastuut 

• Rahoitus: maakunnan liitot

• Innovaatio- ja osaamisverkostot 
2 %

• Valtakunnalliset EAKR-hankehaut

• Temaattiset verkostot

• Ylialueelliset TKI-hankkeet
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Rahoitus 

• Ekosysteemisopimusten käynnistysvaihetta vuoden 2021 aikana 
rahoitetaan siihen varatulla kansallisella alueellisella 
kehittämisrahoituksella (AKKE-rahoitus)

• Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman EAKR:n kestävän 
kaupunkikehittämisen osuuksista 
− valtuudet budjetoidaan vuosittain valtion talousarvioon ja jaetaan 

alkuvuodesta välittävinä toimieliminä toimiville maakunnan liitoille
− mahdollista kohdentaa myös ESR+:sta (ja JTF:stä)



Rahoituksen alustava jakauma 
(TL/et) 2021−2027

2.1. EAKR-toimintalinja 1: 
Innovatiivinen Suomi 75 %, josta

− Erityistavoite 1.1: Tutkimus- ja 
innovointivalmiuksien ja kehittyneiden 
teknologioiden käyttöönoton 
parantaminen 40 %

− Erityistavoite 1.2: Digitalisaation etujen 
hyödyntäminen kansalaisten, yritysten 
ja julkishallinnon hyväksi 25 %

− Erityistavoite 1.3: Pk-yritysten kasvun 
ja kilpailukyvyn parantaminen 35 %

EAKR-toimintalinja 2: Hiilineutraali 
Suomi 25 %, josta

− Erityistavoite 2.1: 
Energiatehokkuustoimenpiteiden 
edistäminen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentäminen 70 %

− Erityistavoite 2.3: Kiertotalouteen 
siirtymisen edistäminen 30 %



Kestävän kaupunkikehittämisen 
hakujen järjestäminen

• Avoimet haut ja läpinäkyvät valintakriteerit
− välittävä toimielin (liitto) julkaisee hakuilmoituksen Eura 2021 

-tietojärjestelmässä

• Kestävän kaupunkikehittämisen hankkeille oma hakuilmoituksensa

• Valtioneuvosto tekee rahanjakopäätöksen vuosille 2021−2022 
tammi-helmikuussa 2022



Haun suunnittelu

• Kaupungin ekosysteemisopimuksen johtoryhmä ja maakunnan liitto 
yhteistyössä

• Johtoryhmä: haun painopisteiden asettaminen
− mihin ekosysteemisopimuksen teemoihin haetaan hankkeita?
− mitä aura-ohjelman toimintalinjaa ja erityistavoitetta haku koskee?



Rahoitettavien hankkeiden 
valintaperusteet

• Valintaperusteet määritellään hakuilmoituksessa: yleiset, erityiset ja 
tarkentavat valintaperusteet 

• Jokaisen rahoitettavaksi valittavan hakemuksen on täytettävä kaikki 
hanketta koskevat yleiset valintaperusteet

• Erityisten valintaperusteiden pisteyttäminen (0−5 / 0−3 pistettä 
jokaiselle valintaperusteelle) asettaa hakemukset 
etusijajärjestykseen

• Tarkentava valintaperuste (0−5 pistettä): Hanke on kaupungin ja 
valtion välisen innovaatioekosysteemisopimuksen mukainen



Johtoryhmän rooli

• Kestävän kaupunkikehittämisen johtoryhmien jäsenet ovat 
kaupunkien edustajia. Jäsenistä päättää yhteistyösopimuksen 
sopimuspuolena oleva kaupunki tai kaupungit

• Johtoryhmässä voi olla mukana myös esim. alueen korkeakoulujen 
edustajia

• Johtoryhmä tekee välittävälle toimielimelle esityksen rahoitettavien 
hankkeiden valinnasta pisteytyksen jälkeen

- esityksen hankevalinnasta tekevät kaupunkia edustavat jäsenet



Maakunnan liiton harkintavalta

Maakunnan liiton on myönnettävä EAKR-varoista kestävän 
kaupunkikehittämisen toteuttamiseksi tarkoitettu tuki johtoryhmän esityksen 
mukaisena, jos tuen myöntäminen on 

- lain

- alue- ja rakennepolitiikan ohjelman ja

- ao. ekosysteemisopimuksen mukaista.

Huomioi: maakunnan liitto ei voi rahoittaa yksittäisen yrityksen oman 
liiketoiminnan kehittämistä



ESR+ ja kestävä kaupunkikehitys

• Alueellisissa rahoitussuunnitelmissa on mahdollisuus kohdentaa osa 
ESR+:n aluerahoituksesta ekosysteemisopimuksen mukaisiin 
toimenpiteisiin tarpeen mukaan 

• Ohjeellista määrää tai pakkoa ei ole

• ESR+:n rahoittajina toimivat neljä RR-ELY-keskusta (Etelä-Savon, 
Hämeen, Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukset)



Kiitos

elina.hykkonen@pirkanmaa.fi


