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Vuosi 2016 oli elinkeinojen kehittymisen suhteen hyvä vuosi. Työttö-
myys laski, useat yritykset kasvoivat ja alueelle syntyi arviolta noin 1300 
uutta työpaikkaa. Elinkeinoelämä jatkoi monipuolistumistaan. Työttö-
myyden taso on kuitenkin edelleen liian korkea, ja taloudellisen kasvun 
pitää kiihtyä nopeasti. Yhteisenä tavoitteena tulisi olla työttömyyspro-
sentin saaminen alle 10 prosenttiin. Hyvänä indikaattorina elinkeinoelä-
män monipuolistumisesta ovat teollisuus- ja cleantech-alan yrityksiin 
tehdyt, oman pääoman ehtoiset yli 25 miljoonan euron investoinnit. 
Yrityksiin tehtiin vastaavia alkuvaiheen investointeja kaikkiaan yli 50 
miljoonan euron edestä, mikä takaa kaupunkiseutumme hyvän uudis-
tumisen.

Saimme paljon kansainvälistä näkyvyyttä. Norjan kuningaspari vieraili 
Oulussa syyskuussa ja Venäjän pääministeri joulukuussa. Aasiassa me-

dianäkyvyyttä saatiin Japaniin tehdyn työn kautta. CNN:n tekemä videojuttu OuluHealth-ekosysteemistä levisi 
hyvään katseluaikaan isoon osaan Pohjois-Amerikkaa. Lisäksi Polar Bear Pitching -tapahtuma kasvatti edel-
leen suosiotaan maailmanlaajuisessa startup-yhteisössä ja uudet toimintamallit, kuten 5G-innovaatiokisa, sai-
vat laajalti kansainvälistä huomiota.

Kehitystoiminta jatkui vireänä yrityksissä, yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Lukuisia uusia tuotteita ja palve-
luja tuotiin onnistuneesti markkinoille. Kymmeniä vienninedistämismatkoja tehtiin, ja erikokoisten yritysten 
osallistuminen messuille oli aktiivista. Uusia yrityksiä perustettiin edellisvuosien vauhdilla. Hitaasta taloudel-
lisesta kasvusta huolimatta konkurssien lukumäärä pysyi samalla tasolla kuin edellisvuosina. BusinessOulun 
palvelujen suurin käyttäjäkunta olivat pienet ja keskisuuret yritykset.

Vähittäiskaupan, logistiikan ja tuotannollisten alojen työpaikkoihin on paljon hakijoita, joten aloille pyrittiin 
hakemaan investointeja. Alueen yhteinen kehittäminen, erityisesti Oulun innovaatioallianssin viisi ekosystee-
miä, lähti hyvin käyntiin. Ekosysteemien toimijat pärjäsivät hyvin kilpailussa tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-
toiminnan rahoituksesta.

Juha Ala-Mursula  
johtaja 
BusinessOulu

Alkusanat

Hyvä vuosi elinkeinojen kehittymiselle 
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1 Ennakointi – pohja tulevaisuuden 
suunnittelulle 
BusinessOulu liikelaitoksen toimenpideohjelman 
2015–19 ensimmäinen seurantaraportti, joka sisälsi 
syksyllä 2015 hyväksyttyjen indikaattoreiden mukai-
sen seurannan, valmistui toukokuussa. Toteutimme 
asiakastyytyväisyyskyselyn keväällä ja kumppanuus-
kyselyn syksyllä. 

Oulun seudun elinkeinokatsaus ilmestyi vuonna 
2016 kaksi kertaa, samoin kuin BusinessOulun kas-
vutoimialojen suhdannekehitystä kuvaava aineisto-
kin. Lisäksi seurasimme kuukausittain Oulun ja Oulun 
seudun työttömyyden kehitystä ja kausiverotilityksiä. 
Tilastokeskuksen aineistojen hitaasta päivityksestä 
johtuen perustettuja ja lakanneita yrityksiä seurattiin 
jälkijättöisesti puolivuosittain. Toteutimme myös lu-
kuisia tilastollisia erillisselvityksiä.

Oulun innovaatioallianssin uuden toimintakauden 
2016–20 seurantaindikaattorit ja toiminnan tavoit-

teet määriteltiin. Lisäksi keräsimme ja visualisoim-
me keväällä BusinessOulun tähänastisen toiminnan 
2011–15 keskeisten tavoitteiden toteutumatietoja.

Kilpailutimme kasvutoimialojen ja asiakasyritysten 
kansainvälistymisen edistämiseksi markkinatietä-
myksen toimittajia tuottamaan tietoa keskeisiltä 
kohdemarkkina-alueilta ja tulevaisuuden liiketoimin-
tanäkymistä. Markkinatietopalvelu käynnistyy vuo-
den 2017 alussa.

Paikallisiin innovaatioympäristökohteisiin liittyen 
valmistui kaksi selvitystä: Virpiniemen matkailun 
kehittämissuunnitelma ja Selvitys pelialan kehittä-
misestä Oulussa 2016–18. Ennakointiaktiviteettina 
osallistuimme Pohjois-Pohjanmaan liiton järjestämiin 
Pohjois-Pohjanmaan ennakointitapahtumiin sekä Tut-
ka-ennakointiyökalun käyttöön. Lisäksi jaoimme ra-
portteja ja esityksiä ajankohtaisista kehitystrendeistä.

Järjestyksessään kolmas Northern Glow järjestettiin elokuussa 2016.
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2 Toimialat – kilpailukykyä uusista 
teknologioista
2.1 Life science

Vuonna 2016 keskityimme erityisesti terveystekno-
logian, eHealthin sekä bio- ja lääketeollisuuden sek-
toreille. Toimialalla kehitettiin ainutlaatuisia ihmisen 
kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia edistäviä 
innovaatioita ja kokonaisratkaisuja, joiden palvelu-
konseptit perustuivat mm. geeneihin, elintapoihin, 
mobiilipalveluihin sekä varhaisdiagnostiikkaan. Tu-
levaisuuden terveyspalveluiden kehityksessä hyö-
dynnettiin alueemme verkkoteknologiaosaamista ja 
IoT-ratkaisuja. 

Toimialalla keskityttiin laadukkaiden ja edullisten 
rinnakkaislääkeaineiden kehittämiseen sekä ajasta ja 
paikasta riippumattomiin monitoroinnin ja pikadiag-
nostiikan tuotteisiin. Yritykset paneutuivat erityisesti 
ennakoivan terveydenhoidon ratkaisuihin. Autoimme 
yrityksiä aktiivisesti vienti- ja myyntitapahtumissa 
sekä pääomasijoitusten etsimisessä. Tuimme vien-
titoimia keskeisimmillä kansainvälisillä messuilla, 
kuten Medtec Europe, eHealth Week, WohIT ja Me-
dica. Lisäksi yrityksille etsittiin sopivia kansainvälisiä 
kontakteja ja järjestettiin tapaamisia verkostojemme 
kautta mm. Ruotsissa, Japanissa ja Saksassa.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon osa-alueella keski-
tyimme tietojen arkistointi- ja integraatioalustojen 
kehittämiseen. Työn tavoitteena on edesauttaa life 

science -toimialan yritysten yhteistyötä. CGI:n kanssa 
käynnistyneessä yhteistyössä kehitetään lääkehoi-
toon liittyvää potilastietojen käsittelyä. Tätä yhteis-
työtä edistettiin myös matchmaking-tilaisuudessa, 
jossa CGI:lle löydettiin tärkeät partnerikumppanuu-
det oululaisista life science -yrityksistä. Aloitimme 
lisäksi strategisen yrityskumppaniverkoston rakenta-
misen toimialan yritysten kanssa. Palvelimme kaik-
kiaan 204:ää eri life science -toimialan yritystä, kir-
jautuneita palvelutapahtumia oli lähes 1200.

Keskeisimmät markkinointiviestinnälliset toimenpi-
teet toimialalla olivat Oulun life science -tarinan laa-
timinen, toimialan yrityskatalogin tuottaminen sekä 
näkyvyys Blue Wings -lehdessä ja European Biote-
ch Cataloque 2016:ssa. Markkinoimme osaamista 
ja yrityksiä menestyksekkäästi alan tärkeimmissä 
kansainvälisissä tapahtumissa, kuten eHealth Week 
(Amsterdam), Medica (Stuttgart), Medtec Europe 
(Stuttgart), eHealth Week (Amsterdam) sekä WohIT 
(Barcelona). Uutiskirje lähetettiin neljä kertaa. 

Life science -yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kas-
voi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 0,6 % ja henkilös-
tömäärä 1,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankoh-
taan nähden. Liikevaihto vastaavalla aikavälillä oli 313 
miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 4 768.  

Oulun life science -toimialaa esiteltiin useilla kansainvälisillä messuilla.



4

2.2 OuluHealth

Oulun innovaatioallianssiin kuuluu viisi ekosystee-
miä, joista OuluHealth on yksi. OuluHealthin verkos-
tojohtaminen on annettu BusinessOulun vastuulle. 
Tätä työtä on tehty pääosin Tekesin INKA Tulevaisuu-
den Terveys -ohjelman siihen tarkoitukseen myön-
netyssä koordinaatiohankkeessa. 

Vuosi 2016 oli OuluHealth Labsien toiminnan käyn-
nistymisen vuosi. Julkisen sektorin ja yritysten yh-
teiskehittäminen helpottui huomattavasti. 18 yritystä 
aloitti OuluHealth Labsin kautta pilotoinnin tai yhteis-
kehittämisen Oulun kaupungin, Oulun yliopistollisen 
sairaalan tai Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. 
Yhdeksän pilottia saatiin päätökseen ja meneillään 
on 20 yrityspilottia. Yrityspilotit ovat liittyneet mm. ko-
tihoidon etäpalveluihin, hoitajakutsuun, lääkejakeluun, 
mobiilipalveluihin sekä sairaalakalustukseen. 

OYS TestLabin yhteydessä avattiin myös testi-ESKO eli 
potilastietojärjestelmän testiversio. Sen avulla testat-
tiin syyskuussa tärkeiden hoitotietojen, kuten lääki-
tyksen, kokonaisvaltaista tiedonsiirtoa potilastietojär-
jestelmien välillä. Testauksessa tieto liikkui sujuvasti 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Esko-potilas-
tietojärjestelmän, Tiedon Lifecare-tietojärjestelmän 
sekä CGI:n OMNI360-tietojärjestelmän välillä. Valmis-
telimme myös rahoitusinstrumentin, joka on oman 
pääoman ehtoinen, koroton ja vakuudeton vaihtovel-
kakirjalaina. Sillä rahoitetaan Oulussa, alueen kunnis-
sa ja esimerkiksi sairaanhoitopiirissä tehtävää yritys-
ten tuotteiden ja palveluiden testausta ja pilotointia. 

OuluHealthin kokonaisuudessa erilaisilla hankkeilla 
on merkittävä rooli, joten panostimme myös hanke-
valmisteluun. Tekesin INKA Tulevaisuuden Terveys 
-ohjelman tutkimushaussa rahoituspäätöksen sai-
vat WILLE – Wireless Lab Environment for Business 
sekä Turvallisuudentunne kotona ”Tutunko”. Loppu-
vuodesta valmisteltu EU-hanke InDemand sai myön-
teisen rahoituspäätöksen. OuluHealth-verkoston 
toimijat valmistelivat myös hakua Euroopan komis-
sion koordinoiman eurooppalaisen innovaatiokump-
panuuden mallialueeksi (EIP-AHA). Elokuussa 2016 
Oulu sai kolmen tähden referenssialueen statuksen 
teemaalla ”Aktiivinen ja terve ikääntyminen”. Vuonna 
2012 Oulu sai kaksi tähteä.  

Vuosi 2016 oli myös kansainvälisen näkyvyyden vuo-
si. CNN-uutiskanavan toimittaja vieraili Oulussa ja teki 
OuluHealth-ekosysteemistä videon kansainväliseen 
jakeluun, yli 200 miljoonaan talouteen. Video löytyy 
CNN:n nettisivuilta nimellä Trialing new technologies 
in Finand’s ’living laboratory’. Viestintään panostettiin 
mm. kehittämällä nettisivuja, hyödyntämällä sosiaa-
lista mediaa sekä osallistumalla yhteisellä osastolla 
kansainvälisille messuille, kuten eHealth Week -ta-
pahtumaan Amsterdamissa. Yksi vuoden kohokoh-
dista oli syykuussa, kun oululaista terveysteknolo-
giaosaamista esiteltiin OYS TestLabin tiloissa Norjan 
kuningasparille. Yhteistyö Norjan suuntaan terveys-
teknologian kentässä sai tästä hyvää vauhtia.

Petteri Lahtela esittelee hyvinvointisormusta Norjan kuningas Haraldille ja kuningatar Sonjalle OYS TestLa-
bissä syyskuussa.
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2.3 ICT

Alueelle investoineet ja oululaiset yritykset kasvatti-
vat reilusti myyntiään ja lisäsivät henkilökuntaansa.
Toimialan työmarkkinat normalisoituivat: vuoden 
lopulla se työllisti 13 000 henkeä, joka on suurem-
pi luku kuin Nokian parhaina vuosina kaupungissa.  
Aloitimme yritysten kanssa innovatiivisten keinojen 
suunnittelun osaajien houkuttelemiseksi Ouluun. 
Vuonna 2017 päätettiin toteuttaa vuoden pituinen 
rekrytointikampanja sekä terävöittää TE-toimiston 
kanssa muunto- ja täydennyskoulutuksia yrityksille. 
Yhdessä opetustoimen kanssa aloitettiin ICT-veto-
voimatyö ja alan mahdollisuuksien esittely oppilaille, 
opinto-ohjaajille, rehtoreille sekä vanhemmille. 

Alueelle saatiin kansainvälisiä investointeja. Erics-
sonin päätettyä lopettaa Oulun yksikkönsä alueel-
lemme houkutellaan edelleen fintech-alan yrityksiä 
sekä yrityksiä, joilla on tarve kehittää omia sisä- tai 
ulkopeiton tukiasemaratkaisuja.

Vientiaktiviteeteista merkittävimpiin kuuluivat mes-
sumatkat Mobile World Congressiin Barcelonaan ja 

Hannover Messe -tapahtumaan, joiden Suomi-osas-
tojen yrityksistä lähes puolet oli oululaisia. Strate-
gisesti merkittävin yksittäinen vientiponnistus oli 
espanjalaisen yrityksen kanssa yhteistyössä tehty 
kymmenen espanjalaisen suuryrityksen vierailu ja 
työpajojen järjestäminen oululaisiin yrityksiin. Erin-
omainen yhteistyö johti yrityksen etabloitumiseen 
Ouluun. Lisäksi toteutimme yritysten digitalisaati-
oratkaisujen myyntitapahtumia mm. Kööpenhami-
nassa ja Oslossa yhteistyössä lähetystöjen ja Finpron 
kanssa. Konseptoimme myös IoT-ratkaisujen myyntiä 
teollisuuteen. Vuoden aikana palvelimme 262:ta eri 
ICT-toimialan yritystä, kirjautuneita palvelutapahtu-
mia oli yhteensä 1348.

Viestinnän kärki oli 5G, joka toimi niin invest in -toi-
minnan kuin vienninkin tukena. Päätimme laajentaa 
5G:stä tiedottamista kaikille toimialoille tukemaan 
niin sanottujen vanhojen toimialojen innovaatiotyötä.
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2.4 Cleantech ja teollisuus

Cleantech- ja teollisuussektorilla kehitys näyttää po-
sitiiviselta. Vuonna 2016 cleantech-sektorin yritykset 
saivat pääomasijoituksia noin 26 miljoonan euron 
arvosta, mikä on yli puolet kaikista alueen yritys-
ten saamista pääomasijoituksista. Autoimme Oulun 
alueen yrityksiä sekä julkisen että yksityisen pää-
omarahoituksen haussa. 

Vuosi oli ennätyksellisen vilkas myös luovutettujen 
teollisuustonttien sekä toimisto- ja liikerakennusten 
rakennuslupien osalta. Oulussa investoitiin rakentami-
seen ennätykselliset noin 1,5 miljardia euroa ja sektori 
kasvoi yli 10 %.  Autoimme alueen yrityksiä pääsemään 
mukaan alueen valtaviin cleantechin ja teollisuuden 
suurinvestointeihin sekä löytämään uusia yhteistyö-
kumppaneita mm. verkottamalla yrityksiä ja tiedotta-
malla. Edistimme teollisen internetin sekä metalli- ja 
konepajateollisuussektoreiden verkostoitumista, kil-
pailukykyä ja pilotointeja Meripohjola-hankkeessa.    

Järjestimme verkostoitumistilaisuuksia mm. Poh-
joinen teollisuus- sekä TeollisuusSummit 2016 
-tapahtumissa, joissa oli yhteensä yli 600 teolli-
suussektorista kiinnostunutta osallistujaa. Teolli-
suusSummitissa oli myös yli 50 näytteilleasettajaa. 

Haimme yrityksille kansainvälisiä yhteistyökumppa-
neita vierailemalla kohdemaissa, mm. Light & Building 
-tapahtumassa Saksassa.  Järjestimme myös yritys-
vierailuja Oulussa, esimerkkinä Kiinan suurimman 
energiayhtiön CTG:n ylimmän johdon vierailu. Tii-
vistimme kansainvälisyyteen tähtäävää yhteistyötä 
alueellamme. Yritysten näkyvyyden edistämiseksi 
kustannustehokkaasti lanseerasimme ensimmäisen 
version virtuaalimessutilasta. Tutkimus- ja yritys-
toiminnan yhteistyötä tehostettiin lanseeraamalla 
T2026-innovaatioallianssitoiminta.

TeollisuusSummit 2016 -tapahtumassa oli 400 osallistujaa ja ennätykselliset yli 50 näytteilleasettajaa.
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2.5 FH1-ydinvoimalahanke

Fennovoiman ydinvoimala-alueella Pyhäjoella ra-
kennustyöt infrastruktuurin osalta jatkuivat. Ennen 
varsinaista laitosrakentamista tehdään valmistelevia 
töitä noin 500 miljoonan euron arvosta. FH1-hank-
keessa oli mukana jo liki 200 yritystä, joista yli 50 
Oulun alueelta. Myönteiset työllisyysvaikutukset al-
koivat näkyä Oulun seudulla ja muualla Pohjois-Poh-
janmaalla. 

Vuoden kuluessa kokosimme alueen yrityksistä ydin-
voimaklusterin yhteistyössä FinNuclear ry:n ja Fen-
novoima Oy:n kanssa. Klusteriyrityksiä tunnistettiin 
noin 300, niistä 160 kontaktoitiin henkilökohtaisesti 
yrityskäynneillä ja muissa tapaamisissa. Syksyn ai-
kana suunniteltiin Ydinvoimaklusterin kehittäminen 
-hanke, joka käynnistyy 1.1.2017.  Aktiivisella klusteri-
toiminnalla pystymme parantamaan alueemme yri-
tysten mahdollisuuksia päästä toimittajiksi ydinvoi-
malan rakentamiseen, huoltoon ja kunnossapitoon.   

Invest in- ja aluemarkkinoinnin kohderyhmänä olivat 
koti- ja ulkomaiset FH1-hankkeessa toimivat, alueelle 
sijoittuvat yritykset. Avainasiakkaitamme ovat Fenno-
voima, FinNuclear, Rosatom, Titan2, Alstom sekä näi-
den koti- ja ulkomaiset pääkumppanit. FinNuclearin, 
Rosatomin ja BusinessOulun yhteistyönä järjestettiin 
Oulussa potentiaalisille alihankkijoille suunnattu 
Rosatom-seminaari, jossa oli 200 osallistujaa. 60 
osallistujalle järjestettiin lisäksi yritystapaamiset. 
Suurhankeosaajavalmennuksessa Pohtossa oli 130 
osallistujaa, Alihankkijatapahtumassa Pyhäjoella 
400. Yhteistyössä Kauppakamarin kanssa pidettiin 
neljä Suurhankeinfoa, joissa oli noin 100 osallistujaa 
kussakin. Marraskuussa pidimme Helsingissä yhteis-
työssä alueen kuntien kanssa markkinointipäivän Fen-
novoiman 300 työntekijälle. Markkinoimme tilaisuu-
dessa Oulua potentiaalisena asuinpaikkana alueelle 
muuttaville työntekijöille ja heidän perheilleen.  

Fennovoima oli mukana TeollisuusSummit-tapahtumassa lokakuussa 2016.
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2.6 Luovat alat

Luovien alojen kasvun tukeminen painottuu aiem-
paa enemmän b2b-palveluyritysten kehitystyöhön. 
Alueelle on syntynyt runsaasti eri alojen yrityksiä, joi-
den kasvun ja kehittymisen kannalta olennaista on 
luovien palveluiden parempi hyödyntäminen. Tämä 
koskee erityisesti design- ja viestintäpalveluita. 

Perinteisestikin vahva arkkitehtiala on vahvistunut 
rakentamisen hyvän suhdannetilanteen ansiosta, ja 
osalla arkkitehtitoimistoja on jo ajoittaista työvoima-
pulaa. Tästä huolimatta kasvua etsitään myös viennin 
kautta. Kokosimme arkkitehtuurin viennistä kiinnos-
tuneet toimistot yhteen ja ensimmäisenä avauksena 
järjestimme arkkitehtuurivientimatkan Pohjois-Ruot-
siin yhteistyössä alan paikallisyhteisön P-S SAFA ry:n 
kanssa. Mukana oli yhdeksän oululaista arkkitehtitoi-
mistoa. Seuraavana askeleena yrityksille järjestetään 
aiheeseen liittyvää valmennusta.

Uusia yritysverkostoja rakennettiin myös koulutus-
teknologiaan ja sauna-alaan liittyen. Kokosimme 

EdTech-alan yrityksiä kahteen tapaamiseen yhteistyös-
sä Oulun ammattikorkeakoulun EduLABin kanssa. 
Saunomiskulttuuriin liittyvien yritysten monialainen 
Löylyttämö-valmennus kokosi tehokkaasti toimijoita 
testaamaan ja kehittämään tuotteitaan ja innovaatioi-
taan. Valmennus huipentui kesäkuussa yritysten yh-
dessä järjestämään yleisötapahtumaan, Saunaviikkoon. 

Peliala jatkaa kasvuaan, ja uusia yrityksiä syntyy eri-
tyisesti pc-pelien puolelle. Alan kehitystyö alueella 
on jo vakiintunut. Oulu Game Breweryn toinen kiih-
dyttämökierros toteutettiin alkuvuodesta. Kaikkiaan 
11 yritystä osallistui osana Play Finland -osastoa kol-
meen eri kansainväliseen tapahtumaan: Pocket Ga-
mer Connects Lontoossa, Nordic Game Conference 
Malmössä ja Gamescom Kölnissä. Yritykset loivat 
arvokkaita yhteyksiä kansainvälisiin yhteistyökump-
paneihin, jakelijoihin ja rahoittajiin.  

Merkittävin uusi avaus alalla oli pelikampushank-
keen käynnistyminen Oulun ydinkeskustassa.  

Saunaviikkoa vietettiin 6.–12.6.2016 mm. Peuhun kartanolla
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2.7 Kauppa, palvelut, matkailu ja logistiikka

Asiakaskunnastamme 36 % eli 450 yritystä oli vuon-
na 2016 kaupan, palvelujen, matkailun ja logistiikan 
toimialoilta. Autoimme yrityksiä liiketoiminnan käyn-
nistämisessä ja erilaisissa investointien suunnittelu- 
ja rahoitustarpeissa, tuotteistamisessa sekä verkos-
tojen luomisessa niin alueella, valtakunnallisesti kuin 
kansainvälisestikin. Yritysten sijoittumiseen ja inves-
tointeihin liittyvissä tarpeissa haimme asiakkaille rat-
kaisuja tiiviissä yhteistyössä kaupungin ympäristö- ja 
yhdyskuntapalvelujen kanssa. 

Yritysten kasvu- ja investointitarpeet konkretisoitui-
vat erityisesti yritystonttien kysynnässä, jonka ansios-
ta logistiikkaa ja erilaisia palveluja tarjoavat yritykset 
varasivat Takalaanilan alueen tontit loppuun. Tontti-
kysyntää kohdistui myös Ruskon yritysalueelle sekä 
yksittäisiä hankkeita Kiimingin ja Haukiputaan suun-
nalle. Toimitilatarpeissa hyödynnettiin BusinessOulun 
ylläpitämää toimitilapörssiä.

Oulun Sataman ja alueen yritysten kanssa osallis-
tuimme Breakbulk-messuille Antwerpenissa Belgias-
sa ja Transrussia-messuille Moskovassa. Messuilla 
oli esillä Oulun keskeinen logistinen asema Pohjoi-
sen alueen investointi- ja kasvuhankkeiden kannalta 
sekä oululaisten yritysten sektorille tarjoama tekno-
loginen osaaminen, tuotteet ja palvelut. Alueen yri-
tysten keskuudessa toteutettiin tarvekartoitus, jonka 
teki Ramboll Oy. Kartoituksessa nousi esille yritysten 
avun tarve muun muassa yhteistyökumppaneiden 
sekä tontti- ja toimitilaratkaisujen löytämiseksi.  

Merkittävimpiä kaupan alan uusia avauksia olivat 
kauppakeskus Valkea keskustassa sekä Ideaparkin 
laajennus Ritaharjussa. Nämäkin hankkeet heijastui-
vat kaupan alan työllisyyteen, joka kasvoi Oulun seu-
dulla edellisvuoteen verrattuna ennakkotilastojen 
mukaan noin 300 henkilötyövuodella. 

Virpiniemeen tehtiin alueen toimijoiden kanssa mat-
kailun kehittämissuunnitelma. Työn tilaajana olivat 
BusinessOulu ja yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. 
Työn toteutti FCG Oy. Siinä korostui Virpiniemen uu-
den koulutus- ja matkailukeskuksen investointien 
tärkeys. Toteutus riippuu uuden isäntäorganisaation 
tahdosta ja kyvystä viedä hanke eteenpäin. 

Kierikkikeskuksen majoitus- ja kokoustiloista tehdyn 
kaupan myötä Kierikissä aloitti uusi yrittäjä. Kohtee-
seen tarjottiin apua investointien ja ohjelmapalve-
lujen kehittämiseen Ympäristö- ja yhdyskyntapalve-
luiden kanssa. Oulunsalon Varjakkaan toteutettuun 

toimijahakuun ei saatu yhtään konkreettista hake-
musta. Varjakan kehittämisen ja tulevien toimenpi-
teiden osalta tarvitaankin uusia linjauksia. Kohteen 
veneily- ja retkeilyinfraan liittyvät investoinnit ete-
nivät yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen toimesta 
hyvin.

Koitelissa oli vuoden ajan yhdyskunta- ja ympäristö-
palvelujen asentama kävijälaskuri. Lukemat olivat en-
nätysmäisen suuret: yli 114 000 sillan ylittäjää yhteen 
suuntaan. Arvio on, että todellinenkin kävijämäärä 
vuoden aikana oli vähintään 80 000–90 000. Nämä 
luvut antavat mielenkiintoisen pohjan ja taustatie-
don myös kohteessa liiketoimintaa harjoittaville tai 
sinne uusia palveluja suunnitteleville yrityksille ja in-
vestoreille. 

Nallikarin alueen tärkein uudisinvestointi oli lomakylän 
uudet huvilat, jotka avautuivat kesäkaudelle. Investointi 
herätti heti kiinnostusta ja hyvää kysyntää asiakkailta 
ympärivuotisesti. Nallikari Seaside Oy:n uusi majoitus-
tarjonta on lisännyt myös kansainvälisten matkanjär-
jestäjien kysyntää. Kevättalvella toteutettu Talvikylä 
onnistui hyvin ja saavutti kävijätavoitteensa.

Matkailualan yritysten ja Oulun Matkailu Oy:n toi-
minnassa olevien alueiden kanssa käynnisteltiin 
kansainvälisille markkinoille suuntautuvaa Attrac-
tive Oulu Region -hanketta. Pohjois-Pohjanmaan 
Liiton rahoituspäätöksen mukaan hankkeelle on 
varattu yhteensä noin 2,2 miljoonaa euroa vuoden 
2018 kesään asti. BusinessOulun hallinnoimassa kan-
sainvälisen markkinoinnin osiossa on yhteensä noin 
780 000 euroa kansainväliseen markkinointityöhön 
yhteistyössä Oulun Matkailu Oy:n kanssa. Kohde-
markkinoista Keski-Eurooppaan, Japaniin ja Kiinaan 
suuntautuvat aktiviteetit käynnistyivät valittujen 
asiantuntijoiden johdolla. Ensimmäisiä matkanjärjes-
täjävierailuja ja jopa matkailijaryhmiä saatiin Ouluun 
näiltä markkinoilta. Matkanjärjestäjille suunnattuihin 
matkailutuotekatalogeihin saatiin kerättyä alueelta 
ennätykselliset 165 tuotetta Oulusta, Syötteeltä, Ro-
kualta ja Kalajoelta.

Kaupungin matkailuneuvonnan uudistaminen aloi-
tettiin ja yhteistyökumppanihaku kaupallisen kump-
panin löytämiseksi käynnistettiin. Loppuvuodesta 
2016 matkailuneuvonta muutti uusiin tiloihin Tori-
portti-kiinteistöön. Toteutettu markkinakartoitus yri-
tysten halukkuudesta liittyä yhteiseen myyntiorgani-
saatioon herätti paljon mielenkiintoa. Neuvottelujen 
tuloksena syntynyt yhteistyösopimus Suomen Kes-
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kusvaraamo Oy:n kanssa julkistettiin tammikuussa 
2017.

Corefor-hankkeessa yhteistyössä Kajaanin ammatti-
korkeakoulun kanssa tutkittiin Oulun alueen matkai-
lun aluetaloudellisia vaikutuksia. Tuloksista selviää, 
että matkailun kokonaistaloudelliset vaikutukset 
alueelle ovat noin 227 miljoonaa euroa ja työllisyys-

vaikutus noin 1 300 henkilötyövuotta. Hankkeen 
myötä aluetalousvaikutusten mittaamiseen kehitet-
tiin uusi malli, jonka avulla tilastotietoa on helppo 
päivittää jatkossa vuosittain. Kesän 2016 aikana to-
teutettiin opiskelijatyönä tutkimuksen jatkoksi mat-
kailijakysely, johon saatiin huomattava määrä eli noin 
300 vastausta Oulussa matkailevilta.  

Kauppakeskus Valkea avattiin huhtikuussa 2016.
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3 Kasvuyrityspalvelut 

Kasvuyrityspalvelut kattoivat vuonna 2016 koko yri-
tyksen elinkaaren ennen yrityksen perustamista 
tehtävästä arvioinnista aina omistajanvaihdoksiin 
asti. Palvelutarjontaan sisältyivät yritysten liikeide-
an ja -toimintamallin arviointi, perustamispalvelut, 
julkisen ja yksityisen yritysrahoituksen hakeminen, 
investoritapaamiset sekä niihin valmistautuminen ja 
omistajanvaihdokset. Lisäksi toteutimme koulutus- 
ja valmennusohjelmia, räätälöityjä workshopeja ja 
konsultointia. Sähköisillä palveluilla tuettiin palve-
luntarjontaa ja tarjottiin yrityksille työkaluja, laskurei-
ta, asiakirjapohjia sekä oppaita myös liiketoiminnan 
oma-aloitteeseen kehittämiseen.

Keskityimme vuonna 2016 pk-yritysten kasvun ja 
viennin tukemiseen sekä uusien yritysten ja uuden lii-
ketoiminnan syntymiseen. Vuositasolla asiakaskun-

Palvelutapahtumien ( 8746 kpl) jakautuminen 

Vuonna 2016 yrityksiin kohdistuneet palvelutapahtumat (9040 kpl) jakaantuminen  
toimialoille ja kategorioihin

tamme nousi edellisen vuoden noin 1100 yrityksestä 
yli 1400 yritykseen. Palvelutapahtumien lukumäärä 
nousi aikaisemmasta 4900:sta yli 9000:een.  Palve-
luiden suurin käyttäjäryhmä oli alueella toimintansa 
vakiinnuttaneet pk-yritykset kaupan ja palveluiden 
toimialalta. Hyödynsimme asiakaskunnan kasvatta-
misessa aktiivisesti kumppanuusverkosta saatavaa 
informaatiota. Kasvuyrityspalveluiden rooli alueen 
muiden elinkeinotoimijoiden aktiivisena kumppani-
na, yhteistyön kehittäjänä ja sisällön tuottajana säilyi 
vahvana myös vuonna 2016. 

Valmennusohjelmat käynnistyivät täysimittaisina 
heti vuoden alusta. Haasteena oli kuitenkin saada 
suunnitellusti osallistujia tarjottuihin valmennuksiin. 
Vuoden aikana järjestettiin 65 valmennuspäivää, jois-
sa oli reilut 300 osallistujaa.

TOIMIALA KPL

Cleantech 87

ICT 224

Kauppa, palvelut, matkailu ja logistiikka 450

Life Science 149

Luovat alat 133

Teollisuus 207

KATEGORIA KPL

Aloittavat yritykset 368

Toimintansa vakiinnuttaneet yritykset 618

Kasvua ja vientiä hakevat yritykset 235

Alueelle sijoittuvat kotimaiset yritykset 42

Alueelle sijoittuvat ulkomaiset yritykset 27

Ulkomailla toimivat yritykset 207

Pääomasijoittajat 74

Kiinteistösijoittajat 37

31 %

11 %

18 %

6 %
3 %

4 %

17 %

2 % 9 %

Yrittäjyyden edistäminen/yrittäjyyskasvatus 775

Yrityspalvelut 2676 

Vientipalvelut 947

Innovaatiopalvelut 1590

Invest in -palvelut 540

Aluemarkkinointi 224

Toimiala- ja 
yritysneuvonta 372

Verkoistumispalvelut 
ja -tapahtumat 1486

Toimitilat ja yritystontit 136

– yrityksen kaikkiin vaiheisiin
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Keskityimme kansainvälistymispalveluissa pk-yritys-
ten kasvun ja viennin tukemiseen ja tätä kautta uu-
sien työpaikkojen syntymiseen. Vuoden aikana noin 
160 alueemme yritystä oli mukana kaikkiaan 40 ta-
pahtumassa – messuilla, vienninedistämismatkoilla, 
yritystapaamisissa ja delegaatiovierailuilla. Sen lisäksi 
järjestimme yrityksille valmistavia valmennuksia kan-
sainvälistymiseen, vientiin ja myyntiin liittyen. Yritys-
ten kanssa käytiin myös kahdenvälisiä suunnittelu- ja 
sparrauspalavereja, joissa autoimme yrityksiä paran-
tamaan omia valmiuksiaan viennin aloittamiseen ja 
kehittämiseen sekä myyntiin. Kansainvälistä kasvua 
hakevien yritysten kontaktoinneissa hyödynnettiin 
omaa CRM-järjestelmäämme, kumppanuusverkos-

4 Vienti ja myynti  

toamme sekä suoria yrityskontakteja. Järjestelmään 
kirjautuneita palvelutapahtumia oli kaikkiaan noin 
1100 kappaletta noin 300 yrityksen kanssa. Viennin 
arvo alueeltamme oli noin 3,0 miljardia euroa.

Vienninedistämisaktiviteetit kohdistuivat pohjoiseen 
alueeseen (Finnish Business Hub -konsepti), Kes-
ki-Eurooppaan (erityisesti Saksaan), Japaniin sekä 
Kazakstaniin (Finnish Business Hub -konsepti). Lisäk-
si aloitettiin Kiinaan (matkailu), USA:han (startup-yri-
tykset erityisesti Piilaakson alueella), Turkkiin (yk-
sittäiset yrityskontaktit) sekä Venäjälle (verkostojen 
rakentaminen ja venäläisten yritysten tuonti alueel-
lemme) suuntautuvat aktiviteetit.

Kuvissa 1–4 nähdään liikevaihdon ja viennin trendivertailu eri toimialoilla. Viennin osalta alueemme yrityk-
sillä oli vuoden 2016 aikana selkeitä haasteita, mutta liikevaihto on kehittynyt siitä huolimatta positiivisesti.
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Finnish Business Hub on toimintamalli, joka toimii 
tällä hetkellä Pohjois-Ruotsissa, Pohjois-Norjassa 
sekä Kazakstanissa. Sen avulla olemme paremmin 
läsnä kyseisessä maassa ja saamme tiiviimmät yhte-
ydet paikallisiin toimijoihin. Tämä malli on toiminut 
hyvin valituilla alueilla, ja sitä kautta olemme päässeet 
valmistelemaan myös Arctic Europe -yhteistyömallia.

Aloimme rakentaa Ruotsin (Luulaja) ja Norjan (Troms-
sa) kanssa yhteistä toimintamallia alueidemme välil-
le. Myöhemmin Arctic Europe -yhteistyöhön liittyivät 
mukaan myös Kemi-Tornio-alue sekä Rovaniemen 
kaupunki. Tavoitteena on tiivistää alueiden sisäistä 
yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä lisätä Arctic 
Europe -alueelta ulospäin suuntautuvia myynti- ja 
markkinointiaktiviteetteja. Hyviä esimerkkejä käy-
tännön yhteistyöstä ovat Oulun, Luulajan ja Troms-
san välinen Arctic Airlink -lentoreitti, korkeakoulujen 
ja yritysten yhteinen Arctic Business Corridor sekä 
MIPIM-investointitapahtuma. Toimintamalliin kuuluu 
liiketoiminnan edistäminen ja vienti, alueellisten ra-
hoitusinstrumenttien hyödyntäminen, yhteismarkki-
nointi, logististen yhteyksien parantaminen, yhteisten 
poliittisten päämäärien ajaminen kansallisella ja kan-
sainvälisellä tasolla sekä matkailun ja kulttuurin edis-
täminen. Mallin kehittämiseksi pidettiin useita work-
shopeja, joihin osallistui noin 50 eri organisaatioiden 
edustajaa alueilta. Aloitimme keskustelut yhteistyöstä 
myös muiden alueiden, kuten Altan (Norja) kanssa.

BusinessOululla on yli 150 yhteistyökumppania ja 
-verkostoa. Näistä noin 80 toimii ulkomailla. Kan-
sainvälisten verkostojen rakentaminen ja niiden yllä-
pitäminen ovat avainasemassa yritysten liiketoimin-
nan edistämisessä ja vientimyynnin syntymisessä. 
Vuoden aikana vahvistimme sisällöllistä toimintaa 
erityisesti Norjaan, Ruotsiin ja Saksaan. Loppuvuo-
desta käynnistimme sisäisen tarkastelun verkostojen 
hyödyntämisen tehostamiseksi. Siinä tullaan märit-
telemään verkostojen tavoitteet ja toimintamallit 
niin, että ne palvelevat parhaiten alueemme yritys-
ten tavoitteita.

Ruotsi: Päätoiminto oli Finnish Business Hub -mallin 
edelleen kehittäminen ja vahvistaminen. Toimialoista 
nousivat esille rakentaminen ja kaivosteollisuus sekä 
niihin liittyvät tukitoiminnot. Tärkeä toimintamalli oli 
hyödyntää paikallisia verkostoja ja yrityskumppa-
neita. Jaoimme suomalaisille yrityksille aktiivisesti 
tietoa Ruotsin ja Norjan pohjoisten alueiden hank-
keista. Se tuotti tulosta erityisesti rakennusteollisuu-
den alalla. Aktiivisuus osallistua hankekilpailutuksiin 
lisääntyi merkittävästi, ja suomalaisten yritysten te-
kemien kauppojen määrä kasvoi. Myös oululaisten 

yritysten  etabloitumista markkinoille tapahtui. Poh-
jois-Ruotsiin tehtiin useita yritysdelegaatiovierailuja 
ja järjestettiin matchmaking-tapahtumia sekä suoria 
yrityspalavereja. Eri tapahtumissa oli mukana toista-
sataa yritystä.

Norja: Aktiviteetit kohdistuivat useisiin liiketoimin-
ta-alueisiin, kuten älykäs rakentaminen, ICT, suunnit-
telu ja raskas teollisuus. Useat alueemme yritykset 
onnistuivat tuellamme avaamaan liiketoimintaansa 
Norjassa. Esimerkiksi alueemme teollisuusalan yritys 
pääsi Norjan öljy- ja kaasusektorille ja löysi paikalli-
sen yhteistyökumppanin, tekstiilialan yritys sai en-
simmäiset kauppansa Norjasta ja 3D-visualisoinnin ja 
rakennussuunnittelun yritysklusteri pääsi neuvotte-
lemaan kaupoista. Norjan kuningasparin vierailu ava-
si usealle yritykselle loistavan paikan esitellä osaa-
mistaan sikäläiselle yritysdelegaatiolle ja aloittaa 
neuvottelut yhteistyön käynnistämiseksi. Myös yli-
opistojen välinen yhteistyö sai vauhtia. Oulun, Lapin 
ja Tromssan yliopistot julkaisivat yhteisen Arktisen 
strategiansa. Arctic Europe -yhteistyö kehittyi merkit-
tävästi erityisesti loppuvuoden aikana. Norjan-aktivi-
teetit olivat myös osa Finnish Business Hub -mallin 
toteuttamista. Niissä oli mukana noin 60 yritystä.

Saksa: Vuoden aikana vahvistimme verkostoja eri-
tyisesti Baden-Württembergin osavaltion alueella. 
Toiminta-alueina olivat terveydenhuolto ja life scien-
ce, autoteollisuus sekä teollisuus ja IoT. Yhteistyö tii-
vistyi erityisesti kumppanimme Medical Mountainsin 
kanssa. Osallistuimme heidän ja alueemme yritysten 
kanssa useampaan tapahtumaan, kuten Medtech 
Europe ja Medical Device Matchmaking. Sen tulok-
sena yritykset pääsivät mukaan useiden kymmenien 
miljoonien arvoisiin saksalaisyritysten tarjouspyyn-
tökierroksiin. Osallistuimme myös saksalaisen älylii-
kenne-yritysklusterin EU-hankevalmisteluun, johon 
linkitimme alueemme yrityksiä. Sen ansiosta yksi 
alueemme yritys pääsi mukaan hankekonsortioon, 
jossa ovat mm. IBM, Airbus sekä Daimler-Benz. Eri ak-
tiviteetteihin osallistui vuoden aikana noin 25 yritystä.

Japani: Japanin-toimintamme kohdentui erityisesti 
Sendain kaupunkialueeseen sekä Kanagawan pre-
fektuurin alueelle. Toimintaa vahvistamaan tehtiin 
myös viralliset yhteistyösopimukset alueiden välille, 
mikä on erityisesti tärkeää japanilaisessa kulttuu-
rissa. Toteutimme neljä yritysdelegaatiomatkaa Ja-
paniin messuille, esimerkkeinä Japan Home Show 
and Building ja Tokyo Game Show, sekä useita de-
legaatioita Japanista Ouluun. Näissä tapahtumissa 
oli mukana noin 30 yritystä. Tuloksena alueemme 
yritysten ja japanilaisten yritysten välille syntyi usei-
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ta yhteistyösopimuksia. Lisäksi syntyi muutamia in-
vest in -operaatioita, joissa kaksi japanilaista yritystä 
suunnittelee sijoittumista Ouluun sekä yksi japanilai-
nen yritys tekee tuotetestauksia alueellamme. Myös 
kaksi oululaista yritystä suunnittelee avaavansa toi-
mistot Japanissa. Yliopistoyhteistyön tuloksena avat-
tiin Yokohaman yliopiston sivupiste Oulun yliopiston 
Tellus Innovation Arenalle.

Kazakstan: Finnish Business Hub -mallin kehittä-
minen jatkui. Kazakstanin markkinoilla keskityttiin 
erityisesti energia-, koulutus- ja ympäristösektorin 
mahdollisuuksiin. Toimintaamme kuului uusien liike-
toimintamahdollisuuksien löytäminen ja avaaminen 
alueemme yrityksille. Järjestimme yhteistyössä Suo-
men Energiaklubin kanssa energia-alan seminaari- ja 
delegaatiomatkan Astanaan ja Amatyyn. Siihen osal-
listui kuusi suomalaista yritystä. Tiivistimme yhteis-
työtä Finpron kanssa ja osallistuimme kesällä 2017 
Astanassa pidettävän maailmannäyttelyn järjestelyi-
hin. Tapahtumaa tullaan hyödyntämään alueemme 
yritysten vienninedistämisessä. Kazakstanin akti-
viteetteihin osallistui noin 15 yritystä, joiden kanssa 
päästiin myös kauppaneuvotteluihin.

Venäjä: Osallistuimme noin 10 eri tapahtumaan, ku-
ten logistiikka-alan messuille ja startup-tapahtumiin 
sekä Suomessa, Venäjällä että Valko-Venäjällä. Mu-
kana oli noin 30 oululaisyritystä. Saimme medianä-
kyvyyttä erityisesti Venäjän pääministerin vieraillessa 
Oulussa. Käytimme hyväksi myös alueemme eri ta-

pahtumia, kuten TeollisuusSummit ja Oulun Suur-
messut, tuodaksemme venäläisiä yritysdelegaatioi-
ta Ouluun. Yhteistyö MOCT-verkoston kanssa jatkui 
vilkkaana. Barentsin alueella (Venäjä, Norja ja Ruotsi) 
yhteistyö toimi erityisesti nuorten yrittäjien kanssa, 
joita tuotiin myös Venäjältä käymään Oulussa. Osallis-
tuimme aktiivisesti Pyhäjoen ydinvoimahankkeeseen 
ja rakensimme yhteistyösuhteita Venäjälle, jossa osal-
listuimme yhdessä alueemme yritysten kanssa mm. 
Atomex Forumiin sekä logistiikka-alan messuille.  

USA: Teimme Piilaaksoon suuntautuvien aktiviteet-
tien osalta yhteistyötä erityisesti Mustakarhu ry:n 
kanssa. Ohjasimme palveluiden piiriin useita yrityk-
siä, jotka pääsivät keskustelemaan potentiaalisten 
asiakkaiden kanssa. Ajatuksena on ollut tukea yri-
tysyhteisöstä lähtenyttä oma-aloitteista toimintaa. 
Mustakarhu ry:n businessmajatalo tarjosi usealle 
alueemme yritykselle verkostopalveluja ja sparrausta.

Kiina: Aloitimme keskustelut mm. Alitripin kanssa 
matkailijoiden saamiseksi Oulun alueelle. Matkailun 
kärki liittyy teknologiamatkailuun, jonka kohdealuei-
ta ovat myös Japani ja Saksa. Vierailupaketteja alet-
tiin koostaa loppuvuodesta, ja varsinaiset operaatiot 
päästään aloittamaan vuoden 2017 puolella.

Turkki: Turkin poliittinen tilanne muuttui radikaalisti 
ja suurin osa yritystoiminnoista asetettiin jäihin. Pi-
dimme kuitenkin yllä verkostoja alueella, jotta olem-
me toimintavalmiita tilanteen rauhoituttua.

Arctic Airlinkin lento Tromssan yllä.
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5 Investoinnit – elinvoimaa alueelle
Vuosi 2016 näytti piristymisen merkkejä investointi-
rintamalla. Rakentaminen Oulussa oli ennätysvilkas-
ta. Kokonaisuudessa rakentamisen volyymi kasvoi 
edellisvuodesta 37 % luovutetuilla rakennusneliö-
metreillä mitattuna. Asuntojen rakennuslupien mää-
rä kasvoi 66 % ja liike- ja toimistorakentamisessakin 
kasvua oli 32 %.

Investointien tavoittelussa vuosi on lyhyt aika. Tule-
vaisuutta ennakoiden laadimme tiiviissä yhteistyössä 
yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen kanssa kaupun-
gin kärki-investointien kohdelistan. Yhteistyö inves-
tointien valmistelussa, markkinoinnissa ja myynnissä 
on mennyt kaupungissa ison askeleen eteenpäin.  
Keskityimme hakemaan uusia reaali-investointikoh-
teita sekä kehittämään jo tunnistettuja potentiaalisia 
investointikohteita. Lupaavimpiin kuuluu biotalou-
den ala, johon liittyen mm. kartoitettiin Oulun mah-
dollisuuksia suuren biojalostamon sijoittumispaik-
kana. Tämän työn aikana tunnistimme potentiaalisia 
sijoittumisalueita ja kartoitimme saatavilla olevia 
biomassoja sekä niiden riittävyyttä erilaisten bioja-
lostamoiden tarpeisiin. Työn tuloksena saataneen 
Ouluun uusi kansainvälinen toimija, joka tulee raken-
tamaan luonnonantimia jalostavan laitoksen vuoden 
2017 aikana. 

Selvitimme myös logistiikan mahdollisia investointi-
kohteita ja kartoitimme tarjonta-aukkoja logistiikan 
ekosysteemissämme. Työn tuloksena löysimme 
useita pienehköjä logistisia tarpeita, joita veimme 
eteenpäin ja edesautoimme paikallisia yrityksiä in-
vestointien toteutumisessa. Tehty työ logistiikan sa-
ralla tulee palvelemaan suurempien kokonaisuuk-
sien työstämistä, kun uusia alueita kaavoitetaan 
logistiikkatoimintoja varten.

Käynnistimme Oulun vahvan ICT-osaamisen ja tutki-
muksen kaupallistamisen mahdollisten painettavan 
älyn tuotantoinvestointien osalta. Tavoitteena on 
löytää malli ja toimijat nopealla aikataululla, jotta 
kaupunkiin saadaan painettavan älyn tuotantolaitos 
tulevan kahden vuoden sisällä.  

Kehitimme edelleen Oulun kyvykkyyttä ja potenti-
aalisia kohteita Data Center -investoinneille. Olim-
me mukana kansallisissa hankkeissa ja tapahtumis-
sa markkinoiden Oulua sijoittumispaikkana. Lisäksi 
markkinoimme aluetta investointiympäristönä useil-
la eri toimialamessuilla. Alueemme mahdollisuuksia 
esiteltiin mm. kansainvälisessä MIPIM-kiinteistöalan 
tapahtumassa Cannesissa sekä kotimaisessa Kiin-
teistöalan vuosiseminaarissa Hämeenlinnassa. 

Vuotuisessa 300 miljoonan euron reaali-investoin-
titavoitteessa päästiin arvioilta noin 294 miljoonaan 
euroon, jota voidaan pitää erittäin hyvänä vallitse-
vaan taloustilanteeseen nähden. Luku perustuu ma-
nuaaliseen seurantaan päätetyistä investointihank-
keista, poislukien asuntorakentaminen. Lukuun ei 
sisälly arviota muista investoinneista, kuten ylläpito- 
ja yksittäisten yritysten laiteinvestoinneista. Virallista 
tilastotietoa ei ole saatavissa.

Invest in -työ eli uusien toimijoiden Ouluun houkutte-
lu oli tuloksekasta useilla toimialoilla. Kaupunkiin tuli 
noin 20 uutta ulkomaista tai kansainvälisillä markki-
noilla toimivaa kotimaista yritystä. Useissa näistä ta-
pauksista BusinessOululla oli tärkeä rooli sijoittumisen 
toteutumisessa. Tärkeässä roolissa oli myös edellis-
vuosina kaupunkiin sijoittuneiden ulkomaisten yritys-
ten kasvun ja kehittymisen tukeminen. Tähän työhön 
tullaan jatkossa panostamaan entistä enemmän. 
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6 Start Up 2.0 – tulevaisuuden yrittäjät
Jatkoimme alueellisen koulutuksen ja elinkeinoelä-
män yrittäjyyskasvatusverkostojen aktivointia. Olim-
me kumppanina oppilaitosten ja yritysten yhteistyön 
lisäämisessä sekä oppilaitosten yrittäjyyttä edistävis-
sä hankkeissa. 

Yrittäjyyskasvatuksen ja työelämätaitojen hyvien 
mallien levittämiseksi koko maakuntaan julkistet-
tiin helmikuussa 2016 laajalla yhteistyöverkostolla 
tehty ”Nuoret tekevät tulevaisuuden – Pohjois-Poh-
janmaan yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toiminta-
ohjelma 2016–2020”. Perusopetuksessa toimintaoh-
jelmaan kuuluu yhteiskunnan, talouden, työelämän 
ja yrittäjyyden Yrityskylä-oppimiskokonaisuus, jota 
toteutamme yhdessä sivistys- ja kulttuuripalveluiden 
kanssa. Oulussa sijaitseva Yrityskylä Pohjois-Pohjan-
maa tavoittaa koko maakunnan kuudesluokkalaiset.  

Konkreettisena yrittäjyyden toimena toteutimme 
kolmannen kerran peräkkäin kesäyrittäjyyskampan-
jan yhdessä OuluES:n kanssa. Siinä noin 30 nuorta 
kokeili kesän aikana omaan liikeideaansa perustuvaa 

yritystoimintaa. Aloimme myös kohdentaa nuorten 
tietoisuutta lisäävää koulu-yritysyhteistyötä erityisesti 
tuleviin korkean teknologian alojen osaamistarpeisiin.

Jatkoimme Protomo-toimintamallin ja siihen liitty-
vän rekrytointikanavan, Duunaamon, toteuttamista. 
Kilpailutetun toiminnan toteuttajana on ollut Oulun 
Yritystakomo Oy. Kokonaisuudessaan toiminta on 
ollut tuloksellista: viiden vuoden aikana toiminnas-
sa on ollut mukana yli 900 henkeä ja yrityksiä on 
syntynyt 109. Niiden kumulatiivinen liikevaihto vuon-
na 2015 oli yhteensä noin 30 miljoonaa euroa ja ne 
työllistävät suoraan yli 300 henkilöä. Suurin työllis-
tää tällä hetkellä yli 100 henkilöä. Duunaamoon on 
vastaavasti rekisteröitynyt 1850 osaajaa ja 330 työn-
antajayritystä, ja siellä on ollut yli 1300 avointa työ-
paikkaa. 

Toimimme aktiivisena kumppanina korkeakoulu-
jen yrittäjyystoimintojen kehittämisessä Business 
Kitchen -yhteisössä ja sen ympärille syntyneissä  
startup-aktiviteeteissa.
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7 Innovaatioympäristöt 

Innovaatioympäristöt-toimenpidekokonaisuudel-
la tarkoitetaan kaikkia niitä fyysisiä tai palveluihin 
liittyviä kohteita, joita voidaan tarjota yrityksille tai 
yritysryhmille uuden liiketoiminnan kehitys- tai pilo-
tointialustoiksi. Innovaatioympäristöjä toteutetaan 
osana kansallisia ohjelmia yhdessä muiden suurten 
kaupunkien kanssa: INKA-ohjelmassa Oulun kau-
punki jatkaa Tulevaisuuden terveys -teeman koor-
dinointia ja osallistuu kumppanina Älykäs kaupunki 
-kokonaisuuteen. Kuuden suurimman kaupungin 
6Aika-strategia -yhteistyöohjelmassa 2014–20 Oulu 
vastaa Avoimet innovaatioalustat -kärkihankkeesta. 
6Aika-strategian koordinointityö siirtyi 1.7.2016 alkaen 
BusinessOuluun lukuun ottamatta Avoin data -kärki-
hanketta, joka pysyi tietohallinnon vastuulla.

Jatkoimme yhdessä yhdyskunta- ja ympäristöpal-
velujen sekä muiden kaupungin teknisten yksiköi-
den kanssa Älykkään Oulun tiekartan toteuttamista. 
Tiekartan tavoitteena on auttaa kaupunkia ja muita 
keskeisiä toimijoita tunnistamaan sekä jalostamaan 
innovatiivisia tulevaisuuden investointikohteita, joita 
toteutetaan yhdessä yritysten kanssa, tavoitteena 
esimerkiksi paremmat palvelut ja ympäristö sekä 
uusi liiketoiminta. Tiekartta löytyy 3D-sovelluksena  
osoitteesta smartoulu.mapgets.com.

Suurimpana uutena tiekartan kohteena toteutimme 
yhdessä yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen kanssa 
Välivainion koulun alueen innovatiivisen tontinluovu-
tuskilpailun, jonka voitti Lapti Oy:n johtama konsor-
tio. Hartela Forumin johtama konsortio valmistautui 
vastaavan yrityskonsortion kanssa Karjasillan koulun 
alueen rakentamisvaiheeseen menossa olevan ase-
makaavaprosessin aikana. 

6Aika Avoimet innovaatioalustat -kokonaisuudessa 
Oulun kärkinä olivat 3D-mallintamisen hyödyntämi-
nen mm. kaupunkisuunnittelussa sekä testiympäris-
töjen tarjoaminen 5G-verkkoteknologian kehityksel-
le. Innovaatioympäristöjen kohteet ja kokonaisuus 
koottiin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen kartta-
tietoihin ja uuteen 3D Mapgets -järjestelmään. 

Oulun innovaatioallianssin yhteistyösopimus alle-
kirjoitettiin maaliskuussa uudelle kaudelle 2016–20. 
Sopimuksen painopisteiksi valittiin viisi kokonaisuut-
ta eli ekosysteemiä. Ne ovat Vetovoimainen pohjoi-
nen kaupunki, Teollisuus 2026, OuluHealth, ICT ja di-
gitalisaatio sekä Ketterä kaupallistaminen. Allianssin 
tavoitteena on viedä Oulu näillä alueilla maailman 
huipulle. Roolinamme on aktivoida yrityksiä hyödyn-
tämään ekosysteemien tarjontaa, kuten tutkimuslai-
tosten uutta osaamista.

Oulun innovaatioallianssin yhteistyösopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 2016.

– kehitysalustat uusille ideoille
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Innovaatiopalvelut

Tarjoamme uusien ideoiden, tiimien ja yritysten koh-
taamispaikkoja ja edistämme uuden liiketoiminnan 
löytymistä eri alojen rajapinnoilta sekä ihmisten ta-
paamisista. InnoPajat ovat työpajoja, joissa tavoite-
hakuisesti ja fasilitoidusti haetaan uusia ratkaisuja. 
Menetelminä ovat mm. World Cafe, Open Space, Idea-
rinki, Tiekartta, Negatiivinen aivoriihi ja Chaordism. 
Lyhyissä IdeaSprinteissä ja pidemmissä innovaatio-
valmennuksissa haetaan uusin voimin ratkaisuja asi-
akkaiden todellisiin kehittämishaasteisiin ja pyritään 
kehittämään uutta liiketoimintaa näistä ratkaisuista. 
Sähköisiä innovaatioalustoja hyödynnetään tiedon ja 
ideoiden jakamisessa ja työstämisessä. 

Vuonna 2016 InnoPajoja järjestettiin mm. hoiva-alan 
konseptitalon ideointiin ja Oulun Arctic Smart City 
-viestinnän kärkien kirkastamiseen. IdeaSprinttejä 
järjestettiin vesihuoltoon, energiaan, kiertotalouteen, 
cleantechiin, avoimen datan hyödyntämiseen sekä 
vakuutus- ja pankkitoimintaan liittyen. Syksyllä to-
teutimme ensimmäisen kerran yritysten innovaatio-
toiminnan kehittämisohjelman.

Innovaatio- ja verkostoitumistapahtumiin osallistui 
519 yritystä. Osallistujamäärältään suurimmat tapah-
tumat olivat TeollisuusSummitin B2B Match Making 

lokakuussa, jossa oli yli 200 yritysten välistä tapaa-
mista yhden päivän aikana, Pohjoinen teollisuus 
-kontaktitapahtuma toukokuussa sekä Northern 
Glow’n Match Making elokuussa. Match Making -ta-
pahtumissa on käytössä Brella-palvelu, jonka avulla 
yhteistyökumppaneiden löytäminen ja tapaamisten 
sopiminen käy helposti. Eri yrityksiä vuoden tapah-
tumissa oli mukana 405, kolmeen tai useampaan ta-
pahtumaan vuoden aikana osallistui 24 yritystä.

Vuoden 2016 aikana otettiin BusinessOulun käyttöön 
palautejärjestelmä Surveypal. Sillä kerätään palau-
tetta tapahtumista ja sitä kautta parannetaan omaa 
toimintaamme. 

Erilaisiin innovaatiotapahtumiin sekä uutta liiketoi-
mintaa aktivoiviin tapahtumiin ja palveluihin osal-
listui 313 yritystä ja 94 muuta yhteistyökumppania. 
Innovaatiopalvelutapahtumia oli yhteensä 1 588 eli 
noin viidesosa kaikista BusinessOulun vuoden 2016 
palvelutapahtumista. Eniten asiakasyrityksiä oli life 
science- ja ICT-toimialoilta.
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Tuotannollisen toiminnan kehitys 

Tavoitteenamme oli tukea alueella korkean jalos-
tusasteen tuotannollista toimintaa harjoittavia, kan-
sainvälisille markkinoille pyrkiviä yrityksiä. Keskei-
simpänä toimenpidekokonaisuutena oli Tuotannon 
Uusi Aalto -hanke, johon osallistui eri muodoissa 
noin 200 yritystä. Painopiste oli elektroniikka- ja oh-
jelmistoteollisuudessa, rakentamisautomaatiossa ja 
konepajoissa.  

Yritykset olivat aidosti hakemassa kansainvälisille 
markkinoille kasvua uusista innovaatioista ja asi-
akkuuksista sekä keskinäisistä yhteistyörakenteis-
ta ja -muodoista. Ne saivat uusia asiakkuuksia mm. 
elektroniikkateollisuudesta, terveydenhuoltosekto-
rilta, maataloudesta ja ympäristöteknologian alalta. 
Keskeinen työmuoto oli työpajat, joiden seuraukse-
na yritykset solmivat konkreettisia keskinäisiä liike-
toimintasuhteita: yhteistä tarjoamaa ja myyntiä sekä 
yhteisiä kaupallisia tutkimus- ja kehitysprojekteja.  

Työpajojen seurauksena yritykset ovat alkaneet 
hakea yhä voimakkaammin sekä tuotekehityksen 

että tuotannon liiketoimintakumppaneitaan läheltä      
Aasian tai Itä-Euroopan sijaan. Painettava elektroniik-
ka ja älykkyys nousivat selvästi tutkimustilasta tuo-
tannollistamisen suuntaan, mikä tullee lähivuosina 
näkymään kapasiteetti- ja osaajapulana.  

Käynnistimmekin valmistelutyön painettavan älyk-
kyyden tuotantolaitoksen aikaansaamiseksi Ouluun. 
Jatkoimme yhdessä tutkimus- ja koulutusorganisaa-
tioiden sekä alan yritysten kanssa määrätietoista 
työtä myös OuluZonen alueen käytön laajentami-
seksi tutkimus-, kehitys- ja koulutusympäristöksi. 
Olemassa oleviin korkean jalostusasteen yrityksiin 
elektroniikkateollisuudessa ja konepajoissa syntyi 
työpaikkoja arviolta 150–200.  

Merkittävimmät haasteet lähitulevaisuudessa liitty-
vät teknologia- ja myyntiosaajien kasvavaan tarpee-
seen sekä jossain määrin tuotannollisen toiminnan 
investointien rahoitukseen (yksityinen ja julkinen ra-
hoitus). Loppuvuodesta aloitimme tuotantoon liittyvi-
en palvelukokonaisuuksien luomisen BusinessOuluun.
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8 Aluemarkkinointi – vetovoimainen 
Oulun seutu ihmisille ja yrityksille
Aluemarkkinoinnin Oulu on maailman johtava 5G-ke-
hittäjä.  5G-viestikärkeä tukivat useat toimialojemme 
tilaisuudet niin Oulussa kuin maailmallakin. Kesällä 
toteutettiin Oulu 5GFWD Innovation Challenge -inno-
vaatiokisa, jonka kansainvälinen markkinointi tavoitti 
lähes 30 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa. Kisas-
sa nousi esille Oulun merkittävyys ja osaaminen sekä 
5G-kehityksessä että ICT- ja life science -toimialoilla. 
Sama teema oli esillä myös elokuussa järjestetyssä 
Northern Glow -bisnestapahtumassa. Tapahtuman 
verkkosivuilla oli 12 000 kävijää ja sen verkkosivuban-
nerilla oli noin miljoona näyttöä Alma Median koko 
mainosverkostossa Suomessa. Alma Media -yhteis-
työn ansiosta saimme tapahtumaan runsaasti enem-
män osallistujia myös muualta Suomesta.

Aluemarkkinoinnin Oulu on terveyden edelläkävijä. 
Lanseerasimme Digitalizing the World -viestin Ou-
lun omalla osastolla Slush-tapahtumassa, jossa oli 
mukana kahdeksan life science- ja ICT-alan yritystä. 
Samassa yhteydessä nostimme esille myös Oulu-
Health-ekosysteemin osaamisen sekä oululaisten 
yritysten ja tutkimus- ja koulutuslaitosten edelläkävi-
jyyden terveydenhuollossa. Syksyllä valmistuneiden, 
alueen yritysten tarinoihin, tuotteisiin ja palveluihin 
pohjautuvien yritystuotevideoiden hyvää sisältöä 
käytettiin myös sosiaalisen median monissa kanavis-
sa. Loppuvuodesta käynnistimme osaamisen tarinal-
listamisen tukemaan markkinointiviestintää. 

Oulun osasto Helsingin Slush-tapahtumassa marraskuussa 2016.
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Syyskuussa lähes 70 alueen yritysjohtajaa ja elinkei-
noelämän vaikuttajaa osallistui alueen markkinoin-
tiviestinnän työpajaan, jossa rakensimme yhdessä 
kärkiviesteihin pohjautuvia sisältöjä. Toteutimme 

aluemarkkinointia erittäin aktiivisen mediaviestinnän 
sekä ansaitun median toimenpiteiden, kuten medi-
avierailujen, kautta.  Mediaviestinnän tulokset ja niiden 
maantieteellinen peitto on kuvattu ohessa. 

Oulun medianäkyvyys 2016
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Tilasto osoittaa, että päävientialueilla myös media-
näkyvyys on suurinta. Näkyvyys on kasvanut Sak-
sassa ja Pohjois-Amerikassa ja säilynyt korkeana 
Pohjoismaissa ja Venäjällä sekä Iso-Britanniassa ja 

Irlannissa. Medianäkyvyyttä sekä Oulun verkkomedia-
näkyvyyttä mitataan globaalisti riippumattoman ali-
hankkijan järjestelmällä.
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Kehitimme www.businessoulu.com-sivustoa varsin-
kin sähköisten palvelujen osalta. Tapahtumakalen-
terin asiakaslähtöisyyttä parannettiin uudistamalla 
hakutoimintoja. Toimitila- ja tonttipörssiin lisättiin 
sivuille automaattisesti päivittyvät Oulun kaupungin 
ja Kempeleen kunnan vapaat yritystontit, ja palvelu 
otettiin käyttöön myös englanninkielisenä tukemaan 
sijoittumispalvelua. Yrityshakemistoa kehitettiin mo-
nipuolistamisella yrityshakutyökalua. Syksyllä sivuil-
le lisättiin chat-asiakaspalvelu, jonka avulla tavoitet-
tiin neljän kuukauden aikana lähes 900 asiakasta. 
Sivustolla vierailtiin vuonna 2016 yli 150 000 kertaa, 
mikä oli 15 % enemmän kuin edellisenä vuotena. 

Avasimme uudistuneen www.oulu.com-sivuston, 
jonka ensisijaisena kohderyhmänä ovat kansainväli-
set sijoittuvat yritykset ja sijoittajat. Tapahtumasivu 
www.teollisuussummit.fi avattiin myös täysin uu-
distettuna. Oulu New Tech -julkaisu (ont.oulu.com) 
ilmestyi sähköisenä kerran. BusinessOulun katsaus 
viiden ensimmäisen vuoden toimintaan ”Suomen 
nopeimmin kasvava kaupunkiseutu, BusinessOulun 
rooli 2010–2015” julkaistiin keväällä 2016.

Uutiskirjeiden luettavuus parani, kun uutiskirje-
pohjasta tehtiin kaikille päätelaitteille skaalautu-

va. Lisäksi viimeisimmät uutiskirjeet tuotiin osaksi  
www.businessoulu.com-etusivua. Vuoden toisella 
puoliskolla BusinessOulun yleinen uutiskirje lähe-
tettiin kerran viikossa ja muita postituksia vähen-
nettiin. Lisäksi lähetimme toimialojen uutiskirjeitä, 
kansainvälisiä uutiskirjeitä sekä kansainvälisille kiin-
teistösijoittajille suunnatun uutiskirjeen. Uutiskirje 
tai tiedote tavoitti osoitteellisen vastaanottajan 293 
370 kertaa. Uutiskirjeitä ja niiden sisältämiä uutisia 
julkaistiin edelleen sosiaalisessa mediassa.

BusinessOulun lähteestä ja aloitteesta saatiin läpi 95 
merkittävää juttua Suomen sanoma- ja aikakausleh-
distössä. Jatkoimme yhteistyötä englanninkielisen 
Finland Times -verkkolehden kanssa.

Ouluun tehtiin talouden ja tekniikan toimittajien me-
diavierailu sekä kaksi päätoimittajavierailua. Meillä vie-
raili myös NY Timesin ja Korean MBC-TV:n toimittajia 
sekä venäläisiä, saksalaisia ja norjalaisia toimittajia.

Konkreettista apua viestinnässä sai 127 yritystä ja 27 
yhteistyöorganisaatiota. Jokaista onnistuttiin aut-
tamaan ylittämään uutiskynnys: yritys sai osallistua 
BusinessOulun mediaoperaatioon tai heidän viestinsä 
välitettiin onnistuneesti koti- tai ulkomaiselle medialle.

Oulun seudun markkinoinnnin sivusto oulu.com uusittiin syksyllä 2016.
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Aluemarkkinoinnin Oulu on pohjoisen Skandina-
vian tunnetuin tapahtumakaupunki. Edistimme 
aluemarkkinoinnin toimenpiteillä Oulun vetovoimai-
suutta ja tunnettuutta niin osaamisen kuin investoin-
tienkin näkökulmasta.  Rohkeasti uudistuvaa Skandi-
navian pohjoista pääkaupunkia tuotiin bisneskärkien 
ohella esille houkuttelevana asuinpaikkana ja mie-
lenkiintoisena tapahtumakaupunkina, jolla on halu 
ja kyky kehittyä muuttuvassa toimintaympäristössä. 
Oulu Convention Bureau (OCB) markkinoi ja hankki 
Ouluun kansainvälisiä kongresseja ja valtakunnal-
lisesti merkittäviä tapahtumia. Vuonna 2016 OCB:n 
asiantuntijapalveluja hyödynsi 40 eri konferenssi- ja 
tapahtumajärjestäjää, joiden tapahtumat toivat kau-
punkiin noin 10 000 osallistujaa.  Saimme Ouluun 
lukuisia merkittäviä isoja tilaisuuksia, kuten vuoden 
2018 RKP:n puoluekokous, ISO C++ Standards Com-
mittee Meeting 2016 sekä Suomen sosiaali- ja terveys 

ry:n valtakunnallinen SOSTEtalk-konferenssi ja Inter-
national Conference on Military Communications and 
Information Systems vuodelle 2017.  

Loimme kongressimarkkinoinnin perustaksi Northern 
Experience -viestin ja ilmeen. Tuotteistimme palve-
lumme ja tuotimme konferenssijärjestäjän työkalut: 
Oulua esittelevän kongressi- ja tapahtumavideon 
sekä konferenssin hakumateriaalin. Lisäksi konsep-
toimme kaksi kertaa vuodessa järjestettävät Mee-
tinOulu-aamiaistilaisuudet konferenssijärjestäjille. 
Oulun palvelutarjonnan ja OCB:n tunnettuutta edis-
tettiin myös oululaisille palveluntarjoajille järjeste-
tyillä tutustumiskierroksilla. OCB toimi aktiivisesti 
toimialan kansallisissa (Congress Network Finland ry, 
Finland Convention Bureau, VisitFinland) sekä kan-
sainvälisissä (ICCA -the International Congress and 
Convention Association) verkostoissa.

Oulu Convention Bureaun uutta esittelymateriaalia.
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Oulun innovaatioallianssin uusi sopimuskausi al-
koi keväällä 2016. Aiemmista osaamiskeskittymistä 
siirryttiin osaamisen ekosysteemeihin. Näin ollen 
OIA-viestimisessä siirryttiin kertomaan oululaisesta 
osaamisesta ekosysteemilähtöisesti. Innovaatioal-
lianssin toiminnasta tehtiin syksyn aikana esittely-
video, joka on esillä YouTubessa ja Vimeossa sekä 
www.businessoulu.com-sivuston alasivulla Media/
YouTube-videot nimellä Oulu Innovation Alliance.

Pohjois-Suomen elokuvakomissio NFFC markkinoi 
Oulua kansainvälisesti kiinnostavana kuvauslokaa-
tiona ja av-alan ammattilaisten pohjoisena keskuk-
sena. NFFC:n palveluita hyödynsi Oulun alueella 
16 tuotantoa ja koko komission toiminta-alueella 
(Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu) 24 
tuotantoa. Tuotantokyselyitä tulee keskimäärin 3–5 
kappaletta viikossa. Oulussa kuvatut tuotannot jätti-
vät kaupunkiin noin 1,2 miljoonaa euroa maksettuina 
palkkoina ja ostettuina palveluina. Kaupungille laa-
jinta näkyvyyttä toi helmikuussa kuvattu lyhyteloku-
va Fate, jossa näytelleet Amaury Nolasco ja Robert 
Knepper kiinnostivat mediaa kansainvälisesti. Rita-
harjun koulusta kuvattu brasilialainen TV-dokument-
ti New Era Schools sai kotimaassaan 80 miljoonaa 
katsojaa. NFFC oli aktiivisesti ajamassa Suomeen av-
alan tuotantokannustinta, josta saatiin 10 miljoonan 

euron myönteinen päätösesitys valtion budjettiin 
vuodelle 2017. Tuotantokannustimen hallinnoinnista 
vastaa TEKES, ja siitä odotetaan merkittävää alueta-
loudellista hyötyä myös Pohjois-Suomeen. NFFC vas-
taa tuotantokannustimen markkinoinnista Aasiassa 
vuoden 2017 aikana.

NFFC osallistui kahdeksaan merkittävimpään kan-
sainväliseen av-alan tapahtumaan, joissa Oulua 
markkinointiin kuvauspaikkana kansainvälisille 
tuotannoille. Kansainvälisiin tapahtumiin vietiin 15 
oululaista yritystä, joiden tuotannoille haettiin kan-
sainvälistä rahoitusta ja levitystä. Paikallisilla tuotan-
toyhtiöillä oli noin 40 uutta sisältötuotantohanketta 
kehittelyssä ja 15 hanketta tuotannossa. Tuotantojen 
kokonaisvolyymi oli noin 3 miljoonaa euroa, josta 
noin 40 % oli kansainvälistä rahoitusta. Myös alueel-
listen tuotantoyhtiöiden sisällöt keräsivät runsaasti 
näkyvyyttä.

NFFC kuuluu kotimaiseen alueellisten komissioiden 
Film Finland -verkostoon. Kansainvälisiä verkosto-
ja, joihin NFFC kuuluu, ovat Scandinavian Locations, 
Cine-Regio ja AFCI. NFFC tekee tiivistä yhteistyötä 
erityisesti Pohjois-Norjan kanssa yhteisen Arctic 
Image -hankkeen kautta.

Tiernapojat-elokuvan kuvaus käynnissä.
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9 Yhteisen toiminnan kehittäminen
Sisäiset palvelut ja HR tukevat henkilöstöä hoitamal-
la hallinnon tehtäviä, joilla tuetaan BusinessOulun 
tavoitteiden saavuttamista. Vuoden aikana tehtiin 
paljon yhteistyötä kaupunkikonsernin ja muun hal-
linnon kanssa talouteen, hankintoihin, hankkeisiin, 
henkilöstöhallintoon ja muuhun hallintoon liittyvillä 
aihealueilla. Yhteistyötä ja verkostoitumista eri han-
kerahoittajien kanssa jatkettiin sekä kotimaisella että 
kansainvälisellä tasolla. 

Prosessien kehittämistä jatkuvan parantamisen mal-
lin mukaan jatkettiin. Erityisesti kehitimme talouden 
ennakointi- ja talousarvioprosessia. Osa talous-, 
henkilöstö- ja yleishallinnon palveluista hankittiin 
kaupungin päätösten mukaisesti Oulun Konttori -lii-
kelaitokselta, jonka toiminta päättyi vuoden lopus-
sa ja jonka henkilökunta ja palvelutarjonta siirtyivät 
Monetra Oy:öön. Vuoden 2017 alusta alkaen edellä 
mainitut palvelut hankitaan pääosin Monetra Oy:ltä. 
BusinessOulu liikelaitoksen johtokunta kokoontui 
vuoden aikana 11 kertaa.

Huolehdimme elinkeinokehittämisen hankesalkus-
ta Oulun kaupungissa. Hankkeet ovat välineitä Oulun 
kaupungin strategian ja BusinessOulun toimenpide-
ohjelman toteuttamiseen. Vuoden lopussa käynnissä 
oli 25 ulkoista rahoitusta hyödyntävää, BusinessOulun

toteuttamaa hanketta. Kuluneen vuoden aikana 
päättyi kahdeksan hanketta. Lisäksi käynnissä oli 14 
muualla toteutettavaa hanketta, joissa Oulun kau-
punki oli osarahoittajana. BusinessOulun hankesal-
kun koko vuonna 2016 oli noin 6,2 miljoonaa euroa, 
josta BusinessOulun omarahoitusosuus oli noin 37 % 
ja ulkopuolelta saatavan rahoituksen osuus noin 63 %.

Edistimme kansainvälistä hanketoimintaa kartoit-
tamalla systemaattisesti rahoitusmahdollisuuksia 
sekä rakentamalla yhteistyöverkostoja ja hanke-
konsortioita yhteistyössä Oulun innovaatioallianssin 
ekosysteemien kanssa. Vuoden aikana valmisteltiin 
useita kansainvälisiin rahoitusinstrumentteihin suun-
tautuvia hankkeita. Hankintamme olivat pääosin 
vaativia asiantuntijahankintoja. BusinessOulun hen-
kilöstön hankintaosaamista lisättiin kouluttamalla 
ja tukemalla hankinnoissa. Lisäksi valmistelimme 
hankinta- ja sopimuksenhallintajärjestelmä Cloudian 
käyttöönottoa.

Henkilöstösuunnitelma toteutui suunnitellun mukai-
sesti. Henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 78 henkilöä. 
Vakinaisia tehtäviä on 52, joista 47 oli täytetty 31.12.2016. 
Määräaikaisia henkilöitä oli 31. Lisäksi BusinessOulu 
osti 7,8 henkilön työpanoksen talouden ja hallinnon 
tukipalveluihin Oulun Konttorista. 

BusinessOulun henkilöstö toimintasuunnitelman työpajassa 31.10.2016
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Sairauspoissaoloprosentti oli koko vuoden alhaisel-
la tasolla, kokonaisprosentiksi muodostui vuoden 
lopussa 1. Henkilöstöstämme 52,6 % oli naisia ja 47,4 
% miehiä. Suurin ikäluokka on 36–45-vuotiaat. Stra-
tegisena tavoitteenamme on monikulttuurinen ja 
kansainvälinen työyhteisö. Henkilöstössämme oli 
vuoden lopussa yhdeksän eri kansallisuutta. 

Yleisperehdyttämistilaisuuksia järjestettiin kymme-
nen, joihin osallistui yhteensä 23 henkilöä. Tilaisuuk-
sissa käytiin läpi BusinessOulun ja Oulun kaupungin 
yleisiä toimintatapoja henkilöstöoppaan ja Akkunan 
tietovarantojen kautta. 

Koulutus- ja kehittämissuunnitelman painopistealu-
eet olivat ammatillisten erityistaitojen kehittäminen, 
esimiestoiminnan kehittäminen, tiimin johtaminen 

sekä osaamisen kehittäminen yritysneuvonnassa, 
rahoituksessa, markkinoinnissa, verkkosuunnittelus-
sa/verkonhallinnassa, viestinnässä ja kielitaidossa. 
Koulutukset painottuivat näihin osa-alueisiin. Rekis-
teröityjä koulutuspäiviä oli 130. Myös työterveyden 
toimintasuunnitelman tavoitteet toteutuivat. Toteu-
timme vuosittaisen henkilöstökyselyn tammikuussa 
2016. Kyselyyn vastasi 79 prosenttia henkilöstöstä. 
Tulokset olivat erittäin hyviä ja ne olivat parantu-
neet kaikilla osa-alueilla. Kyselyn tulokset käsiteltiin 
yhteistoimintajohtoryhmässä, johtoryhmässä, hen-
kilöstöinfossa ja yksikköpalavereissa. Valitsimme 
tulosten pohjalta BusinessOulun vuosittaiset kehit-
tämiskohteet, joita vietiin eteenpäin. 

Virkistyspäivänä pelattiin kuplajalkapalloa.








