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Pohjoinen ohjelma ja Suomi-talo  
 

Johdanto 

Ajankohtainen ongelma on Suomessa ja erityisesti Oulun alueella oleva korkea nuorisotyöttömyys. 

Muutoinkin Oulun ja lähialueen työttömyysaste on keskimääräistä korkeampi verrattuna muuhun 

Suomeen. Jos verrataan Oulun alueen työllisyyttä esimerkiksi Pohjois-Ruotsiin ja Pohjois-Norjaan, 

niin siellä on aivan erilainen tilanne. Pohjois-Ruotsissa on käytännössä täystyöllisyys ja joillakin 

aloilla on työvoimapula. Pohjois-Norjassa on työvoimapula lähes joka alalla.   

Toinen Oulun seudun ongelma on vientiyritysten ja vientikaupan vähäinen määrä. Oulun alueen 

yrityksillä olisi potentiaalia aloittaa tavaroiden ja palveluiden vientitoiminta, mikä loisi uusia työ-

paikkoja  ja vahvistaisi yritysten taloutta. Yksi ratkaisu työllisyyden parantamiseen ja yritysten vien-

titoiminnan kehittämiseen on panostaa Business Oulun toimintaan naapurimaissamme. Pohjois-

Ruotsiin ja Pohjois-Norjaan on lyhyt etäisyys Oulun seudulta, joten on kohtuullisen helppoa aloit-

taa verkostoituminen sekä yhteistyö naapurimaidemme yritysten ja työvoimaviranomaisten kans-

sa. 

Ratkaisuehdotus ongelmiin 

Pohjoisten alueiden mahdollisuuksia eri toimialoilla, investointeja eri alueilla sekä elinkeinotoimijoi-

den ja yritysten yhteistoimintaa on käsitelty syvällisemmin Oulun pohjoisessa ohjelmassa. Pohjoi-

nen ohjelma on hyvä apu elinkeinotoimijoille ja yrityksille, jotka ovat kiinnostuneita aloittamaan 

kansainvälistymisensä, joka kannattaa aloittaa lähialueillamme, koska etäisyydet ovat lyhyet eikä 

kulttuuri eroa paljon kotimaamme kulttuurista. 

Käytäntö on opettanut, että joitakin asioita ei voi hoitaa etätyönä eikä etäyhteyksillä, vaan on olta-

va paikan päällä. Kansainvälistyminen on yksi keskeinen työ, jonka vaatii lähes aina henkilökoh-

taisen kontaktin. Ainakin kansainvälistymisen ja työllistymisen alkuvaiheessa on pakko olla henki-

lökohtai-nen kontakti.  

Oulun pohjoisen ohjelman yksi toimenpide-ehdotus on Pohjois-Norjassa oleva Business Oulun 

toimisto. Jo tällä hetkellä Tromssassa toimiva ”Suomi–talo” helpottaa kansainvälistymisen aloitta-

mista ja ihmisten työllistymistä Pohjois-Norjaan. Talo on työnimi, joka on käytännössä Business 

Oulun etätoimisto Tromssassa. Toimistossa työskentelee aluksi yksi suomalainen henkilö, mutta 

henkilö-määrää lisätään niin, että henkilömäärä on 2-3 vuoden 2014 aikana, mikäli tarve vaatii. 

Suomi-talosta hoidetaan yhteydenpito Norjan työvoimaviranomaisiin, yrityksiin, elinkeinotoimijoihin 

ja muihin tahoihin. Se olisi myös paikka, jossa yritykset voivat käydä neuvotteluita ja saavat elin-

keinopalveluita. Talo toimisi myös Suomen ja Norjan työvoimaviranomaisten välisenä linkkinä se-

kä informaatiokana-vana. Informaatiota ja tietoa välitetään lisäksi elinkeinotoimijoiden sekä yritys-

ten välillä.  
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Käytännön toimenpiteitä ja tehtäviä  

Suomi–talon investointipäätös pitää tehdä nopealla aikataululla, jotta sopiva tila voitaisiin vuokrata 

pikaisesti. Toiminta käynnistyi elokuun lopulla Tromssan Kauppakamarin tiloissa ja toimintaa to-

teutetaan sekä toiminta- että markkinointisuunnitelman mukaisesti. Talo on hyvä työkalu Oulun 

seudun sekä koko Pohjois-Suomen markkinointikanavana Norjaan päin yritys-, asuin-, matkailu- ja 

työvoima-asioissa.    

Talon avajaisiin pitää panostaa paljon, jotta tieto Business Oulun etätoimistosta tavoittaa Pohjois-

Norjan yritykset, elinkeinotoimijat ja työvoimaviranomaiset.  

Elinkeinotoimijoiden, yritysten ja työvoimaviranomaisten yhteistyöllä ja informaation vaihdolla saa-

vat Oulun alueen sekä koko Pohjois-Suomen yritykset tietoa Pohjois-Norjassa toteutettavista 

hankkeista ja niiden tarjouspyynöistä. Informaatiota voidaan hyödyntää alueiden yrityksissä ja or-

ganisaatioissa vuorovaikutusta ja yhteistyötä lisäämällä. Suomi–talon toimiminen ovien avaajana 

yritysten välillä johtaa yritysten välisten verkostojen muodostumiseen sekä tarjouspyyntöjen saa-

miseen ja tarjousten tekemiseen.  

Talon keskeisenä tehtävänä on välittää tietoa Oulun seudulle sekä koko Pohjois-Suomeen avoin-

na olevista Pohjois-Norjan työpaikoista sekä toimia linkkinä Suomen ja Norjan työvoimaviran-

omaisten välillä. Toimisto ei harjoita työnvälitystoimintaa, mutta saattaa yhteen vapaat työpaikat ja 

suomalaiset työnhakijat.  

Koulutusvienti ja kielikoulutus ovat myös tärkeitä asioita, joita Suomi–talo välittää Norjaan. Oulus-

sa on yliopisto ja ammattikorkeakoulu sekä ammattioppilaitos, joiden koulutuspalveluita voidaan 

viedä Norjaan. Oppilaitokset voivat suunnitella koulutusohjelmiaan Norjan ja Suomen tarpeiden 

mukaan. Erilaiset teknilliset koulutukset ja kielikoulutus ovat tärkeimpiä koulutusaloja. 

Talossa hoidetaan Oulun seudun viestintää sekä koko Pohjois-Suomen ja Oulun alueen yritysten 

sekä koko Pohjois-Suomen etabloitumista Norjaan sekä verkostoitumista lähialueillemme. Samalla 

syvennetään Oulun alueen sekä koko Pohjois-Suomen  yhteistyötä Pohjois-Norjan elinkeinotoimi-

joi-den ja yritysten kanssa siten, että kaikki osapuolet sekä alueiden yritykset hyötyvät yhteisistä 

toimenpiteistä. Turismiin ja matkailuun liittyvät asiat on hyvä hoitaa Suomi–talon kautta tapahtuval-

la markkinoinnilla ja informaatiolla. Suomalaisten yritysten yritysneuvonta ja opastus tarjouspyyn-

nöissä sekä informoiminen norjalaisesta yrityskulttuurista ovat myös avaintehtäviä.   

Suomi–talossa järjestetään erilaisia tilaisuuksia joka viikko. Tilaisuudet liittyvät elinkeinotoimintaan, 

työllistymiseen, Oulun seudun sekä koko Pohjois-Suomen ja sen yritysten markkinointiin sekä tu-

rismin ja matkailun markkinointiin.   

Suomi–talo työllistää aluksi osa-aikaisesti yhden Business Oulun henkilön, joka käy Tromssassa 

töissä joka toinen viikko. Muina viikkoina talon toiminnasta vastaa paikallinen työntekijä. Mikäli 

talon toiminta vakiintuu odotusten mukaisesti, niin talossa työskentelee yksi kokoaikainen suoma-
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lainen työntekijä sekä yksi norjalainen työntekijä. Tämän lisäksi talossa käy eri tarpeen mukaan 

työskente-lemässä eri toimialojen asiakaspäällikkö tai muu Business Oulun työntekijä, jolla on ky-

seisen toimialan tuntemus. Osa Jukka Ollin työpanoksesta kuluu Suomi–talossa. Myös matkailu-

puolen henkilöt käyvät talossa järjestämässä matkailuun liittyviä tilaisuuksia ja markkinoivat Oulun 

seudun sekä koko Pohjois-Suomen matkailun mahdollisuuksia. 

  


