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ELINKEINOPALVELUT
Palvelut yrityksille

Yrityspalveluja tarjottiin kaikille toimialoille yrityksen koosta ja elin-
kaaren vaiheesta riippumatta. Niillä tuettiin uuden liiketoiminnan 
käynnistämistä sekä alueen pk-yritysten kasvua ja vientiä. Palvelutar-
jontaan sisältyivät yritysten liikeidean arviointi ja kehitys, perustamis-
palvelut, yritysrahoituksen hakeminen, liiketoiminnan valmennukset, 
omistajanvaihdokset, sijoittumispalvelut sekä vientiin ja myyntiin liit-
tyvät palvelut. Vuoden aikana toteutettiin myös useita tilaisuuksia ja 
työpajoja sekä tavattiin yritysryhmiä rekrytointitarpeisiin liittyen. Pal-
veluja tuettiin sähköisillä palveluilla mm. erilaisten työkalujen, lasku-
reiden, asiakirjapohjien ja oppaiden muodossa. 

Uutena palvelukokonaisuutena käynnistettiin yritysten digitaalisen 
liiketoiminnan kehittäminen, jossa keskitytään yritysten digivalmiuk-
siin liittyvään aktivointiin sekä perus ja erityistaitojen kehittämiseen. 
Kokonaisuuteen liittyy myös digitaalisen palvelutarjottimen kehitys 
osoitteessa yrityspalvelutoulu.fi. Se kokoaa alueen yrityskehitykseen 
liittyvät julkiset ja yksityiset palvelut yhteen paikkaan helposti asiak-
kaiden saavutettaviksi. 

Kansainvälistymispalveluissa (vienti) keskityttiin pk-yritysten myynnin 
ja viennin kehittämiseen rakentamalla kaupallisia verkostoja ja etsi-
mällä uusia liiketoimintamahdollisuuksia ulkomailta. Vuoden aikana 
toteutettiin useista eri maista delegaatiovierailuja Ouluun. Toiminnas-
sa keskityttiin Pohjoismaihin, Saksaan, Venäjään, Kiinaan, Japaniin ja 
Kazakstaniin. Yksittäisiä vientitoimenpiteitä tehtiin esimerkiksi Espan-
jaan, USA:han ja Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin. Vientiin liittyviä pal-
velutapahtumia oli 1040 kpl yli 400 yrityksen kanssa. Vienninedistä-
mismatkoja tehtiin 55 kpl ja niihin osallistui noin 300 yritystä. 

Yrittäjyyttä ja uutta liiketoimintaa tuettiin yhteistyössä kumppaneiden 
kanssa. Liiketoiminnan perustamispalveluita ja käynnistämiseen liitty-
viä tilaisuuksia järjestettiin yhteistyössä Oulun Seudun Uusyrityskes-
kuksen kanssa. Samalla vahvistettiin maahanmuuttajille suunnattua 
yritysneuvontaa. Korkeakoululähtöistä yrittäjyyttä ja nopeaan kasvuun 
tähtäävää liiketoimintaa kehitettiin osallistumalla korkeakoulujen In-
novaatiokeskuksen toimintaan. 

Uusi korkeakoulu- ja oppilaitoslähtöistä yrittäjyyttä tukeva aikaisen 
vaiheen rahoitustyökalu OIA PoC aloitti toimintansa. Startup-yrityksille 
toteutettiin valmennuksia, konsultointeja, tilaisuuksia ja tapahtumia, 
kuten Polar Bear Pitching. BusinessAseman yhteyteen tulevan yritys-
hautomon valmistelut aloitettiin. 

Vuositasolla yrityspalveluita käytti yhteensä 1841 eri asiakasta. Yksit-
täisten kirjattujen palvelutapahtumien määrä oli 6538 kpl. Ouluun pe-
rustettiin 1396 kpl uusia yrityksiä, kasvua edellisvuoteen oli 8,7 %. 
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Liikevaihdon, henkilöstömäärän ja vientiliikevaihdon trendivertailu, ICT-toimiala Liikevaihdon, henkilöstömäärän ja vientiliikevaihdon trendivertailu, Cleantech-toimiala

Oulun seudun ja koko maan yritysten liikevaihdon kehityksen trendivertailu Liikevaihdon, henkilöstömäärän ja vientiliikevaihdon trendivertailu, Health & Life Science -toimiala
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Aineettoman arvonluonnin ohjelmat 

Aineettoman arvonluonnin ohjelmakokonaisuuden työstämisessä ha-
vaittiin nopeasti, että elämystalouden, tietämystalouden ja palveluta-
louden kehittämisen ytimessä on laaja-alainen designin käsite. Designil-
la tarkoitetaan tässä perinteisen muotoilun ja palvelumuotoilun lisäksi 
kokonaisvaltaista asiakasymmärrystä ja asiakaskokemuksen kehittä-
mistä sekä designmenetelmien ja -ajattelutavan omaksumista uusien 
liiketoiminta-mallien kehittämisessä ja liiketoiminnan johtamisessa. 

Näin rakennettiin DesignOulu-ohjelma, joka tukee niin palvelullistami-
sen, brändinrakennuksen, elämyksellisten palveluiden kuin tietopoh-
jaan ja -varantoihin liittyvän liiketoiminnan kehittämisen tavoitteita. 
Ohjelmaan kutsuttiin aluksi muutamia yrityksiä, joiden kanssa käyn-
nistettiin DesignDNA-työkalun pilotointia. 

BusinessOulun designjohtamisen palvelupaketin kehittämistä yrityk-
sille jatketaan vuoden 2020 aikana. Tietämyspohjaisen talouden oh-
jelma käynnistettiin ajatushautomon esiselvityksellä, jolle haettiin ja 
saatiin rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitolta (Alueelliset innovaatiot 
ja kokeilut). Esiselvityksen tekevä konsultti kilpailutettiin ja selvitystyö 
käynnistetiin. Työn tulisi olla valmis huhtikuun lopussa 2020. Lisäksi 
vuoden 2020 toimenpideohjelmaan suunniteltiin markkinatietopal-
velun muotoilu ja pilotointi. 

Elämystalouden ohjelmatyössä jäsennettiin elokuva- ja av-alan pal-
velutarpeita ja jatkettiin jo aiemmin käynnistyneitä toimia alan kehit-
tämiseksi. Työvoimakoulutuksena toteutettu yhteistyö Matila Röhr 
Productionsin kanssa toi kipeästi kaivattua osaamista lisääntyviin 
tuotantoihin. Kansallisen tuotantokannustimen markkinointia jatket-
tiin tutustumismatkoilla ja messuilla. Pelialan yrityksille järjestettiin 
yhteensä viisi messumatkaa pääosin Eurooppaan. 

Luovien palveluiden puolella ponnistelut arkkitehtuurin viennin puoles-
ta jatkuivat, ja kauppaa syntyi tällä alalla ensimmäistä kertaa Kazaks-
tanissa. Puuarkkitehtuurin näyttely Wood from the North ja aiheeseen 
liittyvät seminaarit Saksassa olivat menestyksekkäitä. Arkkitehtuurista 
julkaistiin ensimmäinen kattava oululaisten toimistojen katalogi. Näissä 
toimissa oululainen arkkitehtuuri esitellään ekosysteemin osana, jolloin 
merkitystä haetaan samalla myös laajemmin rakentamisalan ja siihen 
liittyvien teknologiayritysten viennin kehittämiseksi. 

Yksi pullonkaula luovien alojen edelleen kehittämiseksi on osaamispoh-
jan varmistaminen. Tällä alueella merkittävin tehtävä vuonna 2019 oli Ou-
lun yliopiston kanssa toteutettu luovien alojen osaamiskartoitus ja sitä 
seurannut koulutussuunnittelu, jossa olemme olleet aktiivisesti mukana. 

Matkailu- ja elämyspalvelujen kehittämisessä on toteutettu kymmen-
kunta työpajaa palveluja tarjoavien yritysten kanssa. Aiheina ovat olleet 
sisältömarkkinointi, näkyvyys ja löydettävyys verkossa, sosiaalisen me-
dian hyödyntäminen, suosittelumarkkinointi, palvelujen online-myynti 
ja maksujärjestelmät, varausalusta Bokun, tarinallistamisen työpajat, 
vastuullisen matkailutuotteen kehittäminen, asiakkaan palvelupolku 
kuluttajakaupassa ja yrityskaupassa sekä palvelujen hinnoittelu mat-
kailuliiketoiminnassa. Tilaisuuksissa on ollut mukana 10–30 yritysosal-
listujaa kussakin. Työpajoja ja teemojen kehittämistä jatketaan vuonna 
2020. Työpajoissa alueen matkailuyritykset ovat tiivistäneet yhteistyö-
tä ja kehittäneet uusia tuotteita ja ohjelmapalveluja.

Vuoden 2019 aikana alueella vieraili seudullisen Attractive Oulu 
Region –hankkeen toimenpiteissä yli 100 matkanjärjestäjäedustajaa 
tutustumassa matkailuyrityksiin ja kohteisiin. BusinessOulun, Oulun 
Matkailu Oy:n sekä Syötteen, Rokuan, Kalajoen ja Limingan yhdessä 
tekemä työ edesauttoi kansainvälisen matkailun kasvua erityisesti 
Japanista, Kiinasta ja Keski-Euroopasta. 

Toimialan omia kärkitapahtumia ovat olleet Pohjoisen Logistiikkafoo-
rumi tammikuussa ja Oulun Matkailufoorumi syyskuussa. Molemmat 
tapahtumat onnistuivat hyvin, osallistujien määrä oli 150–220 hen-
kilöä ja palautteessa saadut kokonaisarvosanat tilaisuuksista olivat 
4.4–4.8 / 5.  

Oulun Sataman ja muiden logistiikan alan yritysten kanssa toteutet-
tiin messuosallistuminen joka toinen vuosi järjestettäville Transport 
Logistic –messuille ja vuosittaisille Breakbulk Europe messuille Sak-
sassa sekä Transrussia-messuille Moskovassa. Nämä tapahtumat ovat 
vuosien varrella valikoituneet tärkeimmiksi Oulun kansainvälisen rah-
tiliikenteen yhteyksien ja logistiikan näkökulmasta. 

Kaupan, palvelujen, matkailun ja logistiikan yrityksiä on ollut 
BusinessOulun asiakkaana 541 kpl eli kaikista toimialaryhmistä 
eniten. Vuoden 2019 aikana toteutettiin lukuisa määrä erilaisia 
työvoiman rekrytointia ja kohtaantoa edistäviä tilaisuuksia 
palvelualoille. BusinessOulu jalkautui laajalla rintamalla vuoden 
aikana eri palvelualojen yrityksiin ja tarjosi myös yrityskohtaista apua 
rekrytointihaasteisiin. 

Invest in -työssä korostuivat matkailuhankkeet sekä uudet sijoittajat 
ja kaupan toimijat Oulun keskustassa. Oulun hotellien käyttöasteet ja 
kannattavuus nousivat uusiin ennätyslukemiin. Tämä herätteli myös 
Oulusta kiinnostuneita hotellitoimijoita ja sijoittajia, joille haettiin si-
joittumismahdollisuuksia ja tuotettiin markkinatietoa Oulusta. Torin-
rantaan ja keskustaan sekä lentokentän tuntumaan on vireillä useita 
hankkeita. Nallikarin pitkään valmisteltu asemakaava saatiin viimein 
joulukuussa lainvoimaiseksi. Trevian Suomi Kiinteistöt osti kesäkuussa 
Pekurin korttelista valtaosan, ja keskustan kehittyminen sai taas uutta 
vauhtia. Syyskuussa suomalainen vaateketju Kekäle avasi myös uuden 
myymälänsä Hammarin kortteliin.   

ARCHITECTURE
FROM OULU
Uutta oululaista arkkitehtisuunnittelua

Architecture from Oulu on kattava katalogi oululaisista arkki-
tehtitoimistoista.
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Kaiken kattava digitaalisuus 

Samaan aikaan Oulun Digin organisoitumisen kanssa olemme viimeis-
telleet Digitaalinen Oulu -ohjelman kuvausta ja tavoitteita. Ohjelma 
on valmis kaupunginhallituksen hyväksyntään. Ohjelman kuvaamisen 
rinnalla sen toteuttaminen on aloitettu määrittelemällä Oulu Smart 
City ja rakentamalla sitä tukeva nettisivusto osoitteeseen www.smart-
cityoulu.com.  Kehitysympäristöistä BusinessAseman Älykäs kiinteistö 
-toteutus on edennyt hyvin. Tällä hetkellä verkostossa on mukana 21 
yritystä, jotka ovat tuoneet omat ratkaisunsa yhteiskehitysympäris-
töön. Ympäristö on valmis uusien digitaalisten ratkaisujen kokeiluihin. 
Tätä ympäristöä varten hiottavat toimintamallit tullaan hyödyntämään 
myöhemmin avattavien ympäristöjen toteutuksessa. Uusien ympäris-
töjen valmistelu Linnanmaan kampuksen kanssa on käynnistetty, sa-
moin tunnustelut Kontinkankaan kampuksen suhteen.  

5G-kehityksen tukemisessa on Oulun Sataman ja Nokian tukiasema-
tehtaan alueella Oulussa toimivan valtakunnallisella 5G Viima -hank-
keella suuri merkitys. Hankkeen myötä Ouluun saatiin 5G -tukiasema 
(Telia) ensimmäisten suomalaisten kaupunkien joukossa kattamaan 
sataman ja sitä ympäröivän teollisuusalueen tarpeita.  Oulun laaja-
kaistayhteyksien edistämiseksi toteutettiin Sitowise Oy:n suunnitte-
lema selvitys, jonka tuloksena kaupungille esiteltiin neljä etenemis-
vaihtoehtoa kustannusarvioineen. Näistä vaihtoehdoista kaupungille 
valikoitiin ”mahdollistajan” rooli, mikä ei edellytä suuria investointeja 
tai organisaatiomuutoksia.  Käytännössä mahdollistaminen tarkoittaa 
teletoimijoiden suunnitelmien tukemista ja täydentämistä yhteistyös-
sä yritysten (esimerkiksi Maikkulan yrityskylän), Oulun Digin ja ympä-
ristö- ja yhdyskuntapalvelujen kanssa.

Export out 
Yritykset osallistuivat BusinessOulun omilla tai kumppaneiden osas-
toilla Alihankintamessuille (Tampere), MobileWorldCongressiin (Bar-
celona), VECS:iin (Göteborg), Ceateciin (Tokio) ja CES:iin (LasVegas). 
Hangzhoussa Kiinassa vierailtiin kahdessa eri yritysdelegaatiossa ja 
osallistuttiin mm. Alibaban koulutukseen. Veimme yrityksiä kahden-
keskisiin tapaamisiin rakentamiimme ekosysteemiverkostoihin Göte-
borgiin, Stuttgartiin ja Hannoveriin. Lisäksi järjestimme yli 10 ulkomai-
sen ja kotimaisen yritysdelegaation yritystapaamiset Oulussa. 

Osallistuimme BusinessFinlandin järjestämiin vienninedistämistapah-
tumiin, kuten Lontoon Brexit-tapahtumaan ja HX-tapahtumiin.  Saimme 
rakennettua automotive-klusterin (yli 40 yritystä), jolle edelleen vah-
vistimme kanavia Göteborgin Geely/CEVT:n, Stuttgartin e-mobil BW:n 
ja Hannoverin DeutscheMesse Technology Academyn kanssa tehdyllä 
konkreettisella yhteistyöllä esimerkiksi yritysten välisissä työpajoissa.  

Invest in 
Vaikka ICT-toimialalla on osaajapula, olemme tehneet strategista in-
vest in -työtä. Kesän aikana saimme Phytoniqin etabloitumaan Ou-
luun, ja kaikki vuoden aikana Oulussa isännöimämme yritykset olivat 
meille myös potentiaalisia invest in -asiakkaita. Geelyn/CEVT:n kans-
sa tekemämme pitkäjänteisen yhteistyön tavoite on saada heidät 
etabloitumaan Ouluun.  Esittelimme oululaisia startupeja ja heidän 
rahoitustarpeitaan rahoittajille eri tapaamisissa ja tapahtumissa. 

Ekosysteemityö 
Aloitimme automotive-klusterin hankkeistamisen sekä vaikutimme 
yliopiston ja ammattikorkeakoulun koulutus- ja tutkimussisältöihin 
tällä alueella. Kaikissa yritys- ja messutapahtumissa pidimme esillä 
6G Flagship -ohjelmaa ja pyrimme saamaan ulkomaisia yrityksiä siihen 
mukaan. Järjestimme drone rallyn ja alan business-seminaarin, josta 
syntynee jokavuotinen tapahtuma. 

Olemme olleet mukana usean hankkeen ohjausryhmätyössä ja mm. 
5G Viima -kokonaisuudessa. Lisäksi asiakkuuspäällikkö toimii Oulun 
yliopiston tieto- ja viestintätekniikan tiedekunnan hallituksessa. Teim-
me merkittävimpien veturiyritysten kanssa alueen yhteistä markki-
nointia niiden globaaleihin kanaviin ja autoimme niitä asemansa vah-
vistamisessa konserniensa sisällä. Toimimme OIA:n ICT ja digitalisaatio 
-työryhmässä ja Oulun kauppakamarin Tietoteollisuusvaliokunnassa. 

Olimme mukana kehittämässä kansallista Allied ICT Finland -yhteis-
työtä ja tuomassa ICT-alan yritysten tarpeita tekemiseen. Pidimme 
yritykselle koulutus- ja infotapahtumia, kuten Supon infotilaisuuden 
ja useita muita Business Breakfast -konseptilla toteutettuja teema-aa-
muja. Olimme valmistelemassa tietoturvaprofessuurin toteutumista 
Oulun yliopistoon. 

Oppilaitosyhteistyö 
Jatkoimme edelleen kouluvierailuilla ICT-toimialan esittelyä ja jär-
jestimme noin 10 teknologia tasting -tapahtumaa opoille, opettajille 
ja lukiolaisille yhteistyössä noin 40 yrityksen kanssa. Nämä yritykset 
kaupunginjohtaja palkitsi arvokkaasta työstä toimialan eteen. Aloitim-
me tytöille suunnatun teknologia-alojen esittelyn yhteistyössä Nokian 
kanssa, teema jatkuu vuonna 2020. Toteutimme ideoimamme Maali-
suora-rekrytapahtuman jo kolmatta kertaa Oamkin ja yritysten kanssa.  

25.–28.2.2019  
2019 Mobile World Congress 
Barcelona, Espanja

2.–3.4.2019  
Vehicle Electronics & Connected Services (VECS) 
Göteborg, Ruotsi

8.–11.1.2019  
CES 
Las Vegas, Yhdysvallat

24.-26.9.2019  
Alihankintamessut 
Tampere

15.–18.10.2019  
CEATEC 
Tokio, Japani

OULU
AUTOMOTIVE 
CLUSTER

Smart City

BusinessAseman julkisivua rakentamisvaiheessa
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Kestävä kehitys, kiertotalous ja vähähiilisyys 

Työllisyys 
StoraEnso ja BusinessOulu aloittivat hautomoyhteistyön liittyen Sto-
raEnson 350 M€ investointiin sekä muutoksessa irtisanottavien työl-
listymisen ja yrittäjyyden tukemiseen. Jatkoimme alueen yrityksis-
tä kootun ydinvoimaklusterin toiminnan kehittämistä yhteistyössä 
FinNuclear ry:n kanssa. Näin parannetaan yritysten mahdollisuuksia 
päästä toimittajiksi paitsi ydinvoimalan rakennusprojektiin sekä val-
miin voimalan huolto- ja kunnossapitotoimituksiin. Hanhikivi 1 -hank-
keesta tavoitellaan Ouluun vähintään 1000 uutta, välitöntä työpaik-
kaa, lisää kauppaa paikallisille yrityksille sekä alueelle sijoittuvia 
yrityksiä ja uusia asukkaita. Kestävä kehitys ja kiertotalous otettiin 
mukaan osaksi yritys-oppilaitosyhteistyötä, jolla ennaltaehkäistään 
kohtaannon haasteita. Autoimme uusia kestävän liiketoimintasektorin 
kasvuyrityksiä etabloitumisessa Ouluun, esimerkkinä Prometec. 

Tapahtumat ja messut 
Lisäsimme eri toimialojen yritysten ymmärrystä uusista kestävän kehi-
tyksen ja kiertotalouden mukaisista kasvuliiketoimintamahdollisuuk-
sista järjestämällä teemakohtaisia verkostoitumistilaisuuksia Oulussa. 
Industry Summit keräsi noin 600 osallistujaa, joista 15 % oli kansainvä-
lisiä kävijöitä. Samassa yhteydessä järjestettiin Jätehuollon kevätpäi-
vät Circ Day Seminar, minkä myötä tehtiin hakemus valtakunnallisten 
Jätehuoltopäivien toteuttamisesta Oulussa. Jätehuoltoyhdistys päätti 
toteuttaa tapahtuman Oulussa lokakuussa 2020. Toteutimme myös 
Yhdessä kiertotalouden kärkeen -tapahtuman sekä Ylen I love Muovi 
-kampanjan Oulun yritykset osallistavan osuuden. 

Autoimme kestävää kehitystä tukevien palveluiden ja tuotteiden vien-
tiä maailmalle sekä nostimme Oulua esille puhtaampien ratkaisuiden 
suunnannäyttäjänä osallistumalla mm. yritysten yhteisosastolla alan 
keskeisiin tapahtumiin Waste Tech (Moskova), Alihankintamessut 
(Tampere), VIND (Tukholma), PowerGen/European Utility Week (Parii-
si), FEM (Levi). Valmistelimme Oulun Technical and Educational Visits 
-julkaisuun Zero Waste City -konseptin vierailukokonaisuuden yhteis-
työssä alueen kiertotalousyritysten kanssa. 

Ekosysteemityö 
Olemme olleet mukana yli kymmenessä alueen kilpailukykyä ja 
työllisyyttä sekä yritysten teollisuuden automaatiota, robotisaatiota 
ja kiertotaloutta edistävän hankkeen ohjausryhmätyössä.  Autoimme 
alueen yrityksiä liiketoiminnan laajentamiseen tähtäävien hankkei-
den rahoitushaussa, esimerkkinä KarelianCBC-investointirahoitus. 
Valmistelimme 6Aika-hankehakuun huhtikuussa 2020 käynnistyvän 
Carbon Wise-hankkeen. Tällä BusinessOulun vetämällä yhteishank-
keella edistämme yritysten tietoisuutta hiilijalanjäljestään. Hanke 
mahdollistaa työkalut yritysten kilpailuedun lisäämiseen ja hiilijalan-
jäljen pienentämiseen.  

Oulun innovaatioallianssin Teollisuus 2026 -ekosysteemin uudeksi 
nimeksi valittiin Smarter and Greener Industry.  Toimialan asiakkuus-
päällikkö nimettiin ekosysteemin johtoryhmän kokoonpanoon loppu-
vuodesta 2019. Tutkimustyön ja liiketoiminnan kohtauttavaa Tekniikan 
torstait -seminaarisarjaa toteutettiin läpi vuoden yhteistyössä Oulun 
yliopiston kanssa. Teimme toimialaviestintää säännöllisesti ja moni-
kanavaisesti mm. uutiskirjeen muodossa. 

24.-26.9.2019  
Alihankintamessut 
Tampere

23.–24.10.2019 
VIND 
Tukholma, Ruotsi

4.–6.6.2019 
WasteTech 
Moskova, Venäjä

29.–31.10.2019 
FEM 
Levi

15.–18.10.2019  
European Utility Week /POWERGEN Europe 
Pariisi, Ranska

INDUSTRY
SUMMIT

IndustrySummit 2019

I love muovi -tapahtuma Rotuaarilla 26.4.2019
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Terveys ja hyvinvointi  

OuluHealth-ekosysteemi solmi vuonna 2019 kolme puitesopimusta 
kansainvälisten lääkekehitysyritysten kanssa. Sopimukset luovat poh-
jan yhteistyön kehittämiselle alueen yritysten, tulevaisuuden ammat-
tilaisten ja nykyisen hoitohenkilöstön kanssa.  

Ekosysteemi haki kolmatta kertaa EU-komission Active and Healthy 
Ageing -ohjelmaan ja sai ainoana Suomesta täydet 4 tähteä. Saatu 
tunnustus kertoo hyvästä työstä ikääntyvien arjen parantamiseksi tut-
kimuksen, yritysten ja julkisen sektorin yhteistyöllä, erityisesti digitaa-
lisin ratkaisuin. 

Vuonna 2019 haettiin rahoitusta useille kansainvälilisille hankkeille. 
Oulun yliopistollisen sairaalan tarpeisiin lanseerattiin uusi innovaatio-
työkalu, jonka tarkoitus on kerätä uusia ideoita mm. työkäytänteiden 
ja innovaatioiden esille nostamiseen.  Terveysteknologiayrityksille to-
teutettiin tarvekyselyyn pohjautuen useita valmennuksia, joilla vauh-
ditettiin alan markkinointia, myyntiä ja kansainvälistymistä. 

10.–12.9.2019 
Deep Dive 
Hannover, Saksa

25.–26.6.2019 
Medfit 
Lille, Ranska

28.–31.1.2019 
Arab Health 
Dubai

18.-21.11.2019 
Medica 
Düsseldorf, Saksa

12.-13.11.2019 
Sport Performance Summit 
Lontoo, Iso-Britannia

11.–13.6.2019 
HIMSS & Health 2.0 
Tampere

12.-13.11.2019 
EHIN 
Oslo, Norja

6.–8.5.2019 
Terveydenhuollon ATK-päivät 
Tampere

10.-12.9.2019 
Nordic Life Science Day 
Malmö, Ruotsi

22.5.2019 
The Future of Digital health 
Oulu

Arab Health Dubaissa

HIMSS & Health 2.0 Helsingissä.

Medica Düsseldorfissa

Oulun alueen terveysalan lääkinnällisen laiteosaamisen profiilia tu-
kemaan kilpailutettiin Medical Device Regulations (MDR) -valmennus-
kokonaisuus. Yrityksiä vietiin seuraaville messuille ja viennin edistä-
mistapahtumiin: Arab Health (Dubai), Terveydenhuollon ATK-päivät 
(Tampere), Medfit (Lille), Deep Dive (Hannover), Nordic Life Science 
Days (Malmö), EHIN (Oslo), Sport Performance Summit (Lontoo), Me-
dica (Düsseldorf).  

Vuoden aikana Oulussa järjestettiin useita tapahtumia, joista osa ke-
räsi myös kansainvälistä yleisöä, kuten The Future of Digital Health- 
konferenssi, joka järjestettiin yhteistyössä European Spatial Planning 
Observation Networkin (ESPON) kanssa sekä HIMSS & Health 2.0 sivu-
tapahtuma aiheena “Transforming healthcare with 5G”. Tapahtumien 
ja messujen kautta ekosysteemin toimijat, kuten yritykset, toivat esiin 
osaamistaan sekä verkostoituivat, tapasivat potentiaalisia kumppa-
neita ja asiakkaita.  
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Investoinnit 

Investoinnit luovat edellytykset ostovoiman ja työllisyyden kasvulle 
sekä yleisesti toimialojen uudistumiselle ja kilpailukyvyn ylläpitämi-
selle yrityksissä. Valovoimainen Oulu 2026 -visiossa on keskeisenä ta-
voitteena vetovoimaisuuden kehittäminen ja menestysmahdollisuuk-
sien tarjoaminen yrityksille. Strategiassa Ouluun tulevien yksityisten 
reaali-investointien vuositason tavoitteeksi on asetettu 300 miljoo-
naa euroa. Tavoitteemme vuonna 2019 oli 20 uutta, muualla Suomes-
sa tai kansainvälisesti toimivaa, yritystä.  

Ouluun vuonna 2019 tulleiden yksityisten investointien yhteismäärä 
on noin 480 M€ (investointipäätöksen tekovuoden mukaan) ja Ouluun 
sijoittui uusia yrityksiä 15 kpl, joista 4 on ulkomaista. Investointien hou-
kuttelua Ouluun vauhditettiin useilla toimialoilla. Tästä esimerkkeinä 
ovat painettavaan älykkyyteen pohjautuvat tuotannolliset yritykset, 
biotuotteiden valmistaminen sekä kiertotalous. Korkea kysyntä ho-
telli- ja majoitustarjonnalle jatkuu Oulussa. Valmistelimme mm. Nal-
likarin alueen nykyisten ja uusien yritysten investointimahdollisuuksia 
sekä investointeja tukevan tapahtumatarjonnan lisäämistä. Erityisesti 
Oulun keskustan läheisyyteen sijoittuville hotelleille on kysyntää.  

Akkutoimialan mahdollisuuksia sijoittua Ouluun selvitettiin, minkä 
lisäksi on käynnistynyt alan tutkimushankkeita. Biojalostamon mah-
dollisuuksia on edistetty kehitysyhtiövaihtoehdon kartoittamisen 
avulla ja hakemalla potentiaalista jalostamo-operaattoria sekä ra-
hoittajakontakteja. Oulun hotellien käyttöasteet jatkavat valtakunnan 
korkeimmalla tasolla. Yksityisiä suunnitelmia uusista hotellihank-
keista tuettiin markkinointiviestinnällä ja luomalla kontakteja alan 
rahoittajiin sekä operaattoreihin. Data center -rintamalla keskityttiin 
datayhteyksien ja erityisesti arktisen datakaapeliprojektin edistämi-
seen Oululle suotuisaksi. Tietopyyntöjä käsiteltiin Oulun vahvuuksien 
kautta, aktiivinen myyntityö tehtiin pääosin kansallisen data center 
-myynnin kautta. Osallistuimme poikkitoimialaiseen BusinessFinlan-
din vetämään UK-roadshow-tapahtumasarjaan, joka koostui viidestä 
Iso-Britanniassa toteutetusta yritystilaisuudesta. Osallistuimme kan-
sallisiin ja kansainvälisiin seminaareihin ja messutapahtumiin mm. 
kiinteistö- ja kiertotalousaloilla. 

Olimme mukana työpaikka-alueiden maankäytön toteuttamisohjel-
man (MATO) valmistelussa. Tuloksena on vuoteen 2024 voimassa ole-
va suunnitelma erityyppisten tonttivarantojen tuottamisesta kaupun-
gin alueelle eri toimialojen erityistarpeita huomioiden. 

Oulun maankäytön toteuttamisohjelma löytyy osoitteesta  
ouka.fi/oulu/kaupunkisuunnittelu/maankayton-toteuttamisohjelma

YKSITYISIÄ INVESTOINTEJA

480 M€

Valovoimainen Oulu – Kaupunkistrategia 2026 löytyy osoitteessa  
ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/oulun-strategia
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Yrittäjyys, uusi liiketoiminta ja innovaatioekosysteemit

Yhdessä Sikun ja Talous ja nuoret TAT:in kanssa jatkettiin koko Poh-
jois-Pohjanmaan 6.-luokkalaisten Yrityskylä-opintokokonaisuutta 
sekä vakiinnutettiin yhdeksäsluokkalaisten Yrityskylä Yläkoulu, jonka 
osanotto laajenee jatkossa myös muualle Pohjois-Suomeen. Kesäyrit-
täjyys-kampanja, johon osallistui noin 60 nuorta, toteutettiin yhdessä 
OuluES:n kanssa.  ICT-alan yritysten huoleen tulevaisuuden työnteki-
jöiden saatavuudesta 2020-luvun loppupuolella on vastattu mm. sillä, 
että koululukukausien aikana alan yrityksissä ja korkeakouluissa vie-
raili yhteensä useita satoja opettajia ja opinto-ohjaajia sekä yli tuhat 
oppilasta tutustumassa toimialan tulevaisuuden työmahdollisuuksiin. 

Osallistumista innovaatioverkostojen työhön jatkettiin aktiivisesti: 
keskeinen kansallinen verkosto oli 6Aika-strategia, (Helsinki, Espoo, 
Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu).  Sen puitteissa toteutettiin useita 
yhteisiä hankkeita, joissa Oulu on vetäjänä tai mukana omalla osa-
toteutuksella. Vuoden aikana tehtiin Oulun innovaatioallianssin (OIA) 
välitarkastelu, kehittämisehdotukset 2019–21 sekä Linnanmaan ja 
Kontinkankaan kampuksia koskevat innovaatioselvitykset. OIA-eko-
systeemien tapahtumissa oli noin 1400 osallistujaa. Projekteissa oli 
mukana 200 yritystä. 

Innovaatiopalveluissa kehitettiin ja testattiin mm. yhdessä Oulun yli-
opiston ja ammattikorkeakoulun kanssa menetelmiä ja hyviä käy-
täntöjä avoimen innovaation tukemiseen pk-yrityksissä, esimerkkinä 
sOULUtions-tapahtumakonsepti. Yhteistyötä eurooppalaisten innovaa-
tiopalveluita tarjoavien organisaatioiden (200SMEchallenge-verkosto) 
sekä kuutoskaupunkien kanssa jatkettiin ja laajennettiin. PATIO-kehit-
täjäyhteisön vetovastuu siirtyi Oulun yliopistolta BusinessOululle ja yh-
teiskehittämisfoorumin ylösajo käynnistettiin nimellä Patiolla.fi.

BusinessAseman suunnittelua ja käytännön rakentamista jatkettiin, ta-
voitteena yrittäjyyden, työllisyyden ja osaamisen kehittämisen kohtaa-
mispaikka Hallituskadulle. Tilat toimivat myös innovoinnin, yhteiske-
hittämisen ja kokeilut mahdollistavana alustana. Tilojen ja yhteistyön 
suunnittelua varten perustettiin kumppaniryhmä BusinessAsemalle 
toimintoja sijoittavien TE-palveluiden yrityspalveluiden, Oulun Seudun 
Uusyrityskeskuksen, OSAO Oven, 4H Business Labin, Yrityskylä Yläkoulun 
ja BusinessOulun kesken. Vuokraneuvottelujen jälkeen toimijoiden jouk-
ko täydentyi vielä kahvila-ravintola Antell Asemalla. BusinessAsemalle 
tulevia palveluja pilotoitiin jo ennen tilojen valmistumista: järjestettiin 
yhteisiä tapahtumia yrityksille ja työnhakijoille yhteistyössä TE-palvelui-
den ja Oulun Seudun Uusyrityskeskuksen kanssa. Digipaja-toimintaym-
päristöä rakennettiin digitaalisen osaamisen vahvistamiseen yhdessä 
Oulun yliopiston (FabLab) ja Oulun ammattikorkeakoulun kanssa (Di-
gilii-hankkeen koulutukset). Toiminnan toteuttamiseen valmisteltiin ja 
käynnistettiin hankkeita (TyöAsema, DigiAsema). Toimintaympäristöä 
ja kiinteistön älyteknologiaa tarjottiin hyödynnettäväksi yrityksille sekä 
kaupungin liikelaitoksille erilaisten ratkaisujen kehittämisessä. 

BusinessOulu oli mukana viidessä kansainvälisessä hankehakemuksessa 
vuoden 2019 aikana. Näistä kolmessa oli mukana myös muita kaupun-
gin hallintokuntia. Lisäksi BusinessOulu oli mukana yhden peruskunnan 
hankkeen valmistelussa. Hankkeet kohdistuivat pääosin terveyden ja 
hyvinvoinnin sekä digitalisaation sektoreille toimenpideohjelman mu-
kaisiin toimenpiteisiin. Yrityksiä aktivoitiin hakemaan SME-instrumentista 
rahoitusta. Lisäksi pk-yrityksiä oli mukana hakijoina konsortiohankkeissa. 
Kansainvälisiä verkostoja, kuten Eurocities, hyödynnettiin Oulu-tietoisuu-
den nostamiseen. Erityisesti joulukuun Oulu Boost Event 2019: Upscaling 
Digital Solutions in Cities -tapahtuma toi näkyvyyttä.  

Patiolla.fi
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Toiminnan kehittämiseen liittyen osallistuttiin Business Oulu -liikelai-
toksen digikehityssuunnitelman laadintaan sekä hallinto- ja asiantun-
tijatehtävien kehittämisen työpajoihin tietojohtamisen osa-alueella. 
Tiedolla johtamisen osalta osallistuimme työllisyyspalveluiden mit-
tariston kehitys -työryhmään sekä työllisyyskokeilun hakemuksen 
valmisteluun. Lisäksi pilotoimme ohjelmistorobotiikan käyttöä tilas-
tollisten aineistojen poiminnassa ja visualisoinneissa yhteistyössä 
työllisyyspalvelujen kanssa ja laadimme palveluesimerkkejä Oulu 
ChatBotin kehitykseen. 

Aineettoman arvonluonnin ohjelmia työstettiin osaksi 2020 
toimenpideohjelmaa. Tietämyspohjaiseen arvonluontiin liittyen 
käynnistettiin ajatushautomon esiselvitys -hanke. Lisäksi Kasvun 
ekosysteemit -6Aika-hankkeeseen rekrytoitiin tietopalveluhenkilö. 

Tarvelähtöisesti tuotettiin lukuisia tilastollisia selvityksiä ja raportteja 
Oulun kaupunkikonsernin toimijoiden ja Business Oulu -liikelaitoksen 
tarpeisiin sekä useille ulkopuolisille tiedon tarvitsijoille. Muita yksit-
täisiä aktiviteetteja tilastolliseen seurantaan ja tiedolla johtamiseen 
liittyen olivat: 

 y Oulun seudulla perustettujen ja lakanneiden yritysten määrät ja 
konkurssit; raportoinnit kvartaaleittain 

 y Oulun innovaatioallianssin raportointi kaksi kertaa vuodessa (toi-
minnan volyymit ja tulokset, elinkeinoelämän indikaattorit) 

 y Kaupungin talousarvion 2019 sitovien tavoitteiden väliraportointi 
kvartaaleittain 

 y Kaupungin talousarvioprosessi 2020: toimintaympäristöanalyysi  
 y Konsernihallinto, kehittämisen ohjausryhmän aktiviteetit 

 x  Kaupungin tiedolla johtamisen toimintamallin kehitys 
 x  Kaupungin korkeakoulu- ja tutkimusyhteistyöselvitys 
 x Yhteistyö Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksen kanssa 
 x  Luonnontieteen alojen osaamistarvekartoitus  
 x  Terveys- ja hyvinvointialojen osaamistarvekartoitus 

Tiedolla johtaminen ja ennakointi       

Yksikkö vastaa strategista ja operatiivista johtamista tukevan rapor-
tointitiedon sekä tilasto- ja tutkimustiedon tuottamisesta ja kehittä-
misestä sisältäen toimintaympäristötiedon ja tutkimus- ja arviointitie-
don tuottamisen ja raportoinnin sekä näiden kehittämisen esimerkiksi 
digitaalisia työkaluja ja ratkaisuja hyödyntämällä. 

Toiminnassa hyödynnetään sekä hankittuja että eri lähteistä vapaasti 
saatavilla olevia tilastollisia aineistoja ja tehdään tiivistä yhteistyötä Ti-
lastokeskuksen kanssa. Lisäksi erillisissä tilastollisissa selvityksissä ja 
kyselytutkimuksissa käytetään kilpailutettuja asiantuntijoita. 

Keväällä toteutettiin erillisselvityksenä Oulun seudun vähittäiskaupan 
ostovoiman selvitys kilpailutetun konsultin avustuksella (Ramboll Fin-
land Oy). Vähittäiskaupan ostovoima selvitettiin suhteessa kolmeen 
verrokkialueeseen, joiksi valittiin Turun, Tampereen ja Jyväskylän seu-
tukunnat. Oulun seudun päätoimialojen kehitystä kuvaava elinkeino-
katsaus ilmestyi vuonna 2019 kaksi kertaa samoin kuin BusinessOulun 
kasvutoimialojen suhdannekehitystä kuvaava aineistokin. Elinkeino-
katsauksen vaihtuvina teemoina olivat vähittäiskaupan ostovoiman 
kehitys Oulun seudulla ja sekä asuntotuotanto Oulun seudulla, Oulus-
sa ja muissa suurissa kaupungeissa. 

Syksyllä tehtiin Patentti- ja rekisterihallitus/Kaupparekisterin tietopal-
velun kanssa palvelusopimus perustettujen ja lakanneiden yritysten 
kuukausittaisesta toimituksesta. Aluerajauksena käytetään Oulun 
seudun kuntia lisättynä Iin kunnalla. Säännöllisesti saatava aineisto 
mahdollistaa tietojen ajantasainen raportoinnin ja muun hyödyntämi-
sen esim. asiakasrajapinnassa. Palvelu on maksuton. 

Erilaisten kyselytutkimusten toteuttajaksi kilpailutettiin uusi puiteso-
pimuskumppani, joksi valittiin WitMill Oy. Sopimuksen kesto on 3 + 1 
vuotta. Ensimmäisenä toimeksiantona toteutettiin kaupungin laajui-
nen yritysasiakastyytyväisyyskysely. Lisäksi tuettiin työllisyyspalveluja 
verkostokyselyn toteuttamisessa. 

Oulun seudun elinkeinokatsaus julkaistiin kaksi kertaa vuonna 2019. Katsauk-
set löytyvät osoitteesta businessoulu.com/fi/media
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TAPAHTUMA- JA MARKKINOINTIYKSIKKÖ
Tapahtuma- ja markkinointiyksilön toiminnalla vahvistettiin Oulun 
tunnettuutta ja vetovoimaa tapahtumien, markkinoinnin ja viestinnän 
keinoin. Tavoitteena on parantaa Oulun asemaa kilpailussa yrityksistä, 
investoinneista, matkailijoista, tapahtumista, kongresseista ja osaajista.  

Vuonna 2018 aloitetussa työssä määritettiin Oulun kaupunkimarkki-
noinnin kärkiviestit vuosille 2019–2020. Kärkiviesteihin nousivat ns. 
pehmeät arvot sekä tapahtuma- ja kulttuuripuolen esille tuominen 
elinkeinoelämän viestien lisäksi: 1) Paras ympäristö innovaatioille ja 
yrityksille, 2) Onnellisten ja hyvästä elämästä nauttivien ihmisten kau-
punki ja 3) Villi ja osallistava kulttuuri- ja tapahtumakaupunki. 

Oulun seudun markkinoinnissa oli vuonna 2019 mukana liki 50 yritys-
tä ja organisaatiota yhteensä noin 50 % rahoitusosuudella. Kumppa-
neista yli puolet oli pitkäaikaisia vuosikumppaneita. Kokonaisbudjetti 
oli reilut 800 000 euroa, yritysten rahoitusosuus oli noin 255 000 
euroa ja muiden kumppaneiden noin 160 000 euroa. Vuoden aikana 
vahvistettiin yhteistyötä myös konsernihallinnon viestinnän ja Oulun 
Matkailu Oy:n kanssa etenkin kaupunkimarkkinoinnin tehostamiseksi.   

Vuoden mittavimpana toimenpiteenä toteutettiin lähes koko vuoden 
kestänyt valtakunnallinen Oulun Suurlähettiläs -teemainen imago-
kampanja. Kampanja huipentui kesäkuussa Helsingin Kampin kaup-
pakeskuksessa järjestettyyn kolmepäiväiseen tapahtumaan, jossa 
kerrottiin Oulusta mahdollisena opiskelu-, työskentely- ja vierailupaik-
kana. Imagokampanjan sisällöt rakennettiin yhteistyökumppaneiden 
kanssa, ja sisällöillä pyrittiin tukemaan myös Oulun kaupungin aloitet-
ta hakea Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.   

Imagokampanjasta tehdyn tutkimuksen mukaan kampanjan huoman-
neista 56 % koki, että se vaikutti positiivisesti suhtautumiseen Oulun 
seutua kohtaan. Taloustutkimuksen Kuntien imago 2019 -tutkimuksen 
mukaan Oulun imago oli parantunut muihin kaupunkeihin verrattuna 
huomattavasti vuodesta 2018. Vuoden 2019 tutkimuksessa Oulu sijoit-
tui top 7 -listoille kaikissa tutkituissa asioissa sekä sisäisiä että ulkoisia 
kohderyhmiä tutkittaessa. Tutkimuksen mukaan Oulun ulkoinen ima-
go arvioidaan hieman paremmaksi kuin sisäinen imago.  

Pohjois-Suomen elokuvakomissio (NFFC) avusti alueella kuvanneita 
tuotantoja kuvauspaikkojen, palvelujen ja työryhmän löytämisessä 
Pohjois-Suomesta. NFFC vastasi Suomen av-alan tuotantokannusti-
mien ja kuvauspaikkojen markkinoinnista kansainvälisesti ja järjesti 
location managereille ja tuottajille kohdennetun kiertueen Suomeen 
sekä osallistui alan tapahtumiin Euroopassa. Yhteistyö kotimaisten 
tuotantojen kanssa toi alueelle merkittävästi kansallista näkyvyyttä.  

Matkailuneuvonnan asiakasmäärä matkailuneuvonnan toimipisteessä 
laski kymmenisen prosenttia ennätysvuodesta 2018. Kesäsesongin 
merkitys toiminnassa kasvoi entisestään, sillä kesällä kaupungilla kier-
tävien matkailuneuvojien asiakaskontaktimäärä kasvoi merkittävästi 
aiempiin kesiin verrattuna. Asiakasmäärä oli kaikkiaan noin 12 000. 
Matkailuneuvonnassa panostettiin saavutettavuuden parantamiseen 
ja asiakaspalautteiden keräämiseen TripAdvisorissa ja Googlessa. Mat-
kailuneuvonnan matkamuistomyymälän, Oulushopin, tuotevalikoi-
maa uudistettiin ja laajennettiin avoimella tuotehaulla. Kaupan myyn-
tiluvut ja tunnettuus ovat kasvaneet merkittävästi aiempiin vuosiin 
verrattuna ilman maksettua mainontaa.  

Ohjelmapalveluiden myynti kesällä oli onnistunut kokeilu. Yhteistyösuh-
teet yrityksiin tiivistyivät ja yritykset saavuttivat kaipaamaansa näkyvyyttä. 
Myös yhteisen traveloulu.fi- verkkokaupan lanseeraus tehtiin kesällä, ja 
sen tuotevalikoima on sittemmin laajentunut. Talvikaudelle 2019–2020 
lanseerattiin myös Oulu Safareiden ohjelmapalveluiden verkkokauppa. 
Matkailuneuvonta tukee Oulussa järjestettävien tapahtumien näkyvyyt-
tä sekä kerää ja jakelee tietoa tapahtumista sekä omaan että yhteistyö-
kumppaneiden käyttöön. Yhteistyötä on tehty tapahtumajärjestäjien 
kanssa toimimalla rannekkeenvaihtopisteenä ja tarjoamalla Oulun juhla-
viikoille näkyvyyttä henkilökunnan työvaatetuksessa.  

Talent Attraction -hankkeessa tuotiin Oulua esille kiinnostavana työs-
kentelypaikkana ja lisättiin paikallisten yritysten valmiutta rekrytoida 
ulkomailta. Hankkeen toimenpiteet keskittyivät yritysten ja kansainvä-
listen opiskelijoiden yhdistämiseen, yrityksille kohdennettujen koulu-
tusten järjestämiseen ja oppaan tuottamiseen sekä yhteyksien raken-
tamiseen etenkin Brasiliaan. 

Näyttelijä Ernest Lawson esiintyi Oulun Suurlähettiläänä imagokampanjassa.

Matkailuneuvonnan matkamuistomyymälän esillepanoa.

12 000
MATKAILUNEUVONNAN 
ASIAKASMÄÄRÄ
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Elinkeinoviestinnän ja -markkinoinnin toimenpiteet tukivat BusinessOu-
lun toimenpideohjelman toteutusta. Vuoden aikana toteutettiin liki 30 
messuosastoa ja tapahtumakonseptia sekä lukuisia esitteitä ja muita 
materiaaleja. Vuonna 2019 aloitettiin kansainvälisten ICT-toimialan vies-
tien uudistaminen, tavoitteena on rakentaa erottuva ja yhtenäinen viesti 
viennin tueksi ja investointien sekä osaajien houkutteluun. Kansainväli-
senä toimenpiteenä toteutettiin myös juttusarja Scandinavian Traveller 
SAS:n asiakaslehteen. Oulu Boost -tapahtuman viestintään panostettiin 
niin ikään kansainvälisen elinkeinoviestinnän vahvistamiseksi.  

Olemassa olevia mediakontakteja ylläpidettiin ja uusia hankittiin kiitet-
tävästi. Suurin osa mediavierailuille osallistuneista toimittajista oli en-
simmäistä kertaa Oulussa. Mediavierailuja järjestettiin vuonna 2019 kaik-
kiaan viisi, joista kolme kansainvälistä ja kaksi kotimaista, jälkimmäiset 
painottuen lifestyle- ja kulttuuriteemoihin.  Etenkin kevään Polar Bear 
Pitching -tapahtuman yhteydessä järjestetty mediavierailu oli menes-
tys: vierailulle osallistui kaikkiaan kuusi toimittajaa ja juttuja ulkomaisiin 
medioihin saatiin parikymmentä. Marraskuun lopussa järjestettiin yhteis-
työssä Traficomin kanssa tiivis mediavierailu 5G Cyber Security Hackatho-
nin yhteyteen. Kolme toimittajaa saapui paikalle, ja Oulu-aiheiset artikke-
lit julkaistiin muun muassa Wall Street Journalissa ja Helsinki Timesissa. 

Joulukuussa toteutettiin terveysteknologia-aiheinen täsmävierailu 
Yhdistyneistä arabiemiirikunnista saapuneille toimittajille. Business 
Finland toi neljä toimittajaa Suomeen ja BusinessOulu vastasi vierailu-
kohteista ja sisällöstä yhden päivän osalta. Vaikka vierailun poikimista 
artikkeleista ei ole vielä tietoa, voivat nämäkin olla hyödyllisiä kontak-
teja ajatellen Dubai 2020 -maailmannäyttelyyn liittyvää viestintää. Ko-
timaisten mediavierailujen tulokset toivat tärkeitä oppeja jatkosuun-
nitteluun. Vuonna 2019 kilpailutettiin myös mediaseurantapalvelu 
koko kaupunkiorganisaation käyttöön 

Tiedottaminen aktivoitui entisestään, ja vuoden aikana läpimennei-
den tiedotteiden määrä oli edellisvuotta suurempi. Oma artikkelien 
ja muun tekstisisällön tuotanto sekä toimituksellinen työ lisääntyivät 
merkittävästi. Pääosassa artikkeleissa olivat yhä BusinessOulun omat 
tapahtumat sekä oululaiset yrittäjät ja osaajat.  

Uutiskirjeitä lähetettiin yhteensä 55. Niistä 44 oli yleistä, 8 toimialo-
jen ja kolme kansainvälistä uutiskirjettä. Uutiskirjeet saivat lukijoilta 
edelleen hyvää palautetta: palvelu koetaan tärkeäksi tiedonvälitys-
kanavaksi niin BusinessOulun oman väen kuin yhteistyökumppanien 
taholla.  Sosiaalisen median kanavilla tiedonvälitys BusinessOulun ja 
yhteistyökumppaneiden uutisista, tapahtumista ja palveluista oli aktii-
vista. Sosiaalisen median kanavien käyttöä tehostettiin ja keskustelut 
konsernihallinnon viestintään käynnistettiin tarkoituksena lisätä vuo-
den 2020 aikana myös Oulun kaupungin some-kanavien käyttöä Bu-
sinessOulun tavoitteiden tukemiseksi.   

BusinessOulun nettisivuston kävijämäärä kasvoi edellisestä vuodesta 10 
% (ollen noin 213 000), ja sivuilla vietetty aika pysyi aiemmalla hyvällä 
tasolla. Uusi yrityskatalogi oulucompanies.com-sivusto avattiin alkuke-
sästä. Lisäksi osallistuttiin digitaalisen Oulun ja kansainvälisen viestin-
nän tarpeisiin tehdyn smartcityoulu.com -sivuston suunnitteluun ja to-
teutukseen. Oulu.com-markkinointisivuston kehittämistyö ja asemointi 
muihin kaupungin sivustoihin nähden jatkui, tavoitteena palvella useita 
kohderyhmiä keskitetysti. Kehittämistyötä jatketaan vuonna 2020.  

Alueellista elinkeinoviestintää ja -markkinointia tehtiin omien kana-
vien lisäksi Oulun Kauppakamarin, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien ja 
paikallisten yrittäjäjärjestöjen julkaisuissa. BusinessOulun esite yrityk-
sille tarjottavista palveluista uudistettiin. BusinessAseman visuaalisen 
ilmeen ja viestinnällisen konseptin kehittämiseen, ennakkomarkki-
nointiin sekä viestintäkanavien ja materiaalien työstämiseen panos-
tettiin. Työllisyyspalveluiden viestinnän painopiste oli nettisivujen 
uudistamisessa ( julkaistu 02/2020), tapahtumien markkinoinnissa ja 
palveluiden esille tuomisessa sekä viestinnän kehittämisessä etenkin 
sisäisesti ja yhteistyöverkoston suuntaan.  

Oulu Convention and Event Bureau avusti tieteentekijöitä, liittoja, jär-
jestöjä ja yrityksiä tapahtumien haku- ja markkinointivaiheissa. Ouluun 
haettiin ja saatiin useita lähivuosien tapahtumia, joiden osallistuja-
määrän vaihtelevat muutamista sadoista yli 50 000 osallistujaan, osa 
hakuprosesseista on vielä kesken. Hakujen tueksi laadittiin kongressi-
pikaopas ja digitaalinen Meeting Planner kokous- ja kongressijärjestä-
jille sekä päivitettiin Bid Book. Oulu sijoittui vuoden 2018 kongressiti-
lastoissa kuudennelle sijalle.

213 000
BUSINESSOULU.COM
-SIVUSTON KÄVIJÄMÄÄRÄ

+10 %

Polar Bear Pitching järjestettiin 12.–13.3.2019

BusinessOulun uutiskirjeitä lähetettiin 55, joista 44 oli yleisiä, 8 toimialojen ja 
kolme kansainvälisiä.
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Keskustan kaupallisten toimijoiden ja tapahtumien välisen yhteistyön 
kehittäminen käynnistettiin yhteistyössä Oulun Liikekeskus ry:n ja 
keskeisten kaupallisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on luoda toi-
mintamalli tapahtumien vahvemmalle näkymiselle kaupunkikeskus-
tassa ja samalla mahdollistaa kaupallisten toimijoiden myynnin lisäys 
tapahtumien avulla. Konseptikäsikirja valmistuu vuonna 2020. Tapah-
tumatoimialaa tuettiin mm. tapahtumaklinikoilla ja neuvonnalla sekä 
käynnistämällä kaikille avoimen tapahtumakalenterin suunnittelu.  

Lumo-valofestivaalin valotaidetta ihasteli noin 100 000 kävijää. Ta-
pahtuman näyttävyyttä saatiin lisättyä uusien yritysyhteistyökumppa-
nuuksien myötä. Tapahtumassa oli esillä yli 30 teosta ja ohjelmasisäl-
töä, kansainvälisiä taiteilijoita oli seitsemän viidestä eri maasta. Oulun 
Päivät tavoitti 50 600 kävijää. Oulun Päivien ohjelmistoon toteutettiin 
Ferrari Owner’s Club -vierailu. Kesäkaudelle muodostettiin Puistopik-
nik-konsepti. 16 Puistopiknikkiin saatiin kaikkiaan noin 3 500 kävijää. 
Kansallinen veteraanipäivä ja itsenäisyyden juhlallisuuksien järjestelyt 
hoidettiin perinteisesti. Samalla käynnistettiin keskustelut toteutuk-
sen uudistamisesta. 

Lisäksi toteutimme Northern Glow -bisnesfoorumin, Bizstock - Qstockin 
bisnesetkot ja MM-mitalistien muistamisen Kärppien hyväntekeväisyy-

sottelun yhteydessä. Joulunajan Tiernatori rakennettiin onnistunees-
ti yhteistyössä Oulun Liikekeskus ry:n ja Pohjois-Suomen Messujen 
kanssa. Oulun kaupunki oli mukana Yleisradion I love muovi, lajittelu 
on ratkaisu -kampanjassa, joka tuotettiin yhdessä Ylen kanssa.  Kam-
panjan kautta Oulun kaupunki oli esillä kaikissa keskeisissä Ylen ka-
navissa. Vuonna 2021 Oulussa järjestettävien, arviolta 30 000 kävijää 
saavuttavien valtakunnallisten Kotiseutupäivien ohjelman kokoami-
nen ja tuotannollisen toteutuksen suunnittelu aloitettiin. Tapahtu-
mien gaalassa maaliskuussa palkittiin Pohjois-Pohjanmaan vuoden 
2018 parhaat tapahtumat. 

Euroopan kestävin kulttuuripääkaupunki -hanke aloitti työn ympä-
ristöystävällisempien tapahtumien aikaansaamiseksi. Tavoitteena 
on kasvattaa Pohjois-Pohjanmaan imagoa kestävien tapahtumien 
ja innovaatioiden maakuntana sekä luoda konkreettisia työkaluja 
ja toimintamalleja Oulu2026-ohjelmatyöhön.  Arctic Pulse -hank-
keessa tehtiin Pohjoismaiden välistä kulttuurivaihdantaa ja alan ke-
hittämistyötä. Hankkeessa tarjotaan suomalaisartisteille tukea Poh-
jois-Norjaan ja -Ruotsiin suuntautuville kiertueille pääkohderyhmänä 
oululaiset artistit ja saamelaisartistit, ja vastaavasti autetaan alueen 
festivaaleja hankkimaan esiintyjiä Pohjois-Ruotsista ja -Norjasta .

Yksi Lumo-valofestivaalin suosituimmista kohteista oli kaupungintalon sei-
nään heijastettu Our Nature Our World -teos.

Bizstock - Qstockin bisnesetkot 26.7. Hupisaarten teatterilla.

Norhthern Glow pidettiin 8.10.2019 Oulun Teatterilla.

LUMO-VALOFESTIVAALIN 
KÄVIJÄMÄÄRÄ

100 000
OULUN PÄIVIEN KÄVIJÄMÄÄRÄ

50 600
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TYÖLLISYYSPALVELUT

Joulukuussa 2019 Oulussa työttömien osuus työvoimasta oli 12,0 %, 
mikä oli yhtä paljon kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan.  Oulun 
nuorisotyöttömyys kääntyi laskuun vuosien 2017 ja 2018 aikana ja oli 
vuoden 2019 joulukuussa 16,8 % (12/2018 17,3 %). Vuoden 2019 aikana 
alle 25-vuotiaita nuoria oli työttömänä kuukausittain keskimäärin 187 
henkilöä vähemmän kuin vuonna 2018. Myös pitkäaikaistyöttömien 
määrä on vähentynyt vuoden 2018 tilanteeseen verrattuna. Yli vuoden 
työttömänä olleiden määrä oli vuonna 2019 kuukausittain keskimää-
rin 3 144 henkilöä (vuonna 2018 ka. 3 904). Yli 300 päivää työmark-
kinatukea saaneiden ja kaupungin kuntaosuudella olevien määrä vä-
heni ja oli keskimäärin 4 463 henkilöä kuukaudessa (vuonna 2018 ka. 
4 711). Vuonna 2019 työmarkkinatuen kuntaosuudella olevien määrä 
jatkoi laskuaan edellisen vuoden tapaan. Vuoden 2019 työmarkkina-
tuen kuntaosuus oli 21,4 M€ (vuonna 2018 22,6 M€). 

Työllisyyspalveluiden tavoitteena vuonna 2019 oli tiivistää yhteistyötä 
ELYn, TE-toimiston, Kelan ja Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden 
kanssa, jotta Oulun seudun työllistämistoimet kehittyvät kokonaisuu-
tena asiakaslähtöisemmiksi ja vaikuttavammiksi. Työllisyyden eko-
systeemin kumppanuussopimus allekirjoitettiin elokuussa 2019. So-
pimuksen osapuolia ovat Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan liitto, 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto ja 
Kansaneläkelaitoksen Pohjoinen vakuutuspiiri. Osapuolet ovat sopi-
neet työllisyyden edistämiseen liittyvästä keskinäisestä strategisesta 
yhteistyöstä. Tavoitteena on tehdä Oulun seudusta työllisyyden edis-
tämisen edelläkävijä vuoteen 2025 mennessä. 

YLI VUODEN TYÖTTÖMÄNÄ OLLEET, 
KUUKAUSITTAIN KESKIMÄÄRIN

2018

3904
2019

3114

Vuonna 2019 työllisyyspalveluissa panostettiin palvelumuotoiluun, 
yhteisten palvelujen pullonkaulojen tunnistamiseen ja poistamiseen, 
yhteisen mittariston luomiseen työllisyyspalveluiden ja Oulun kau-
pungin hyvinvointipalveluiden kanssa sekä työllisyyskustannusten 
selvitystyön toteuttamiseen. Työllisyyspalveluissa järjestettiin kolme 
vaikuttavuuskehittämöä ja yhteiset työpajat kolmannen sektorin toi-
mijoiden ja kuntouttavan työtoiminnan toimijoiden (hyve) kanssa.  

Vuonna 2019 työllisyyspalveluissa kehitettiin mm. seuraavia koko-
naisuuksia: 

• Työhönvalmennuksen ja työnantajapalveluiden yhteinen prosessi: 
Tiivistettiin yhteistyötä yritysten, BusinessOulun elinkeinopalveluiden 
ja TE-toimiston yrityspalvelut -yksikön kanssa. Jalkauduttiin yrityksiin. 

• Työhakijoiden palveluohjaus työllisyyspalveluihin ja palveluiden sisäl-
lä: Vahvistettiin asiakasohjausta mm. työstartti-tiimin laajentamisella.  

• Mittarit, palvelun laadun ja toiminnan vaikuttavuus: Sisäistä rapor-
tointia kehitettiin luomalla sisäinen toiminnan raportti.  

• Digitaaliset työvälineet: Valmisteltiin kesätyösetelin digitalisointi ja 
otettiin käyttöön digitaalinen, robotilla ohjautuva työllisyysraportointi. 

• Sisäinen viestintä, eri hankkeiden/tiimien toimiminen yhdessä ja 
tiedottaminen: Otettiin käyttöön sisäinen infokirje, säännölliset 
henkilöstöinfot ja Teams sekä toteutettiin vaikuttavuuskehittämöt. 

• Kaupunkityöllistämisen prosessi: Kaupunkityöllistämisen prosessia 
kehitettiin, tarkempi kuvaus jäljempänä. 

YLI 300 PÄIVÄÄ TYÖMARKKINATUKEA 
SAANEET JA KAUPUNGIN  

KUNTAOSUUDELLA OLEVAT 
2019

4463
2018

4711

TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS
2018

22,6 M€
2019

21,4 M€
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Pitkään työtä hakeneiden palvelut

Työhönvalmennus tarjoaa työnhakija-asiakkaille yksilöllistä henkilö-
kohtaista neuvontaa ja valmennusta työ-, opiskelu- tai työkokeilupai-
kan löytymiseksi. Työhönvalmennuksessa tehdään laajaa yhteistyötä 
alueen työnantajien ja muiden työllisyystoimijoiden kanssa. Työhön-
valmennusta tarjottiin ja kehitettiin osana Kohtaantoa valmennuk-
sella- ja Oulun Ohjaamon kehittämishankkeita työllisyyspalveluiden 
asiakkaille. Työhönvalmennus oli henkilökohtaista tai ryhmässä ta-
pahtuvaa neuvontaa ja valmennusta työ-, opiskelu- tai työkokeilupai-
kan löytymiseksi. Ryhmämuotoisina valmennuksina kehitettiin osaksi 
Byströmin toimintaa mm. jokaviikkoista työnhakupaja-toimintaa ja 
käynnistettiin B worth it -ryhmä tukemaan koulutus-työelämäpolku-
jen löytymistä. Lisäksi kehitettiin ennen rekrytointitapahtumia pidet-
täviä valmennuksia, joissa valmistauduttiin ja tuettiin yritysten kohtaa-
misessa rekrytointitapahtumissa.  

Yritysyhteistyö vuonna 2019 piti sisällään sopivien työntekijäehdokkai-
den kartoittamista yhteistyössä työllisyyspalveluiden yrityskoordinaat-
toreiden ja työhönvalmentajien kanssa sekä kumppaneiden, kuten 
TE-toimiston kanssa. Yrityksiä ja työnantajia myös tuettiin selvittämällä 
mahdollisuuksia rekrytoinnin taloudellisiin tukiin sekä auttamalla tu-
kien hakemisessa. Rekrytointitarpeita selvitettiin mm. Maikkulan yritys-
kylän pilotissa, jossa yrityksiä lähestyttiin aamupalatilaisuuden kautta 
sekä kontaktoimalla Maikkulan yrityskylässä toimivia yrityksiä ja teke-
mällä yrityskäyntejä. Työllisyyspalveluiden ja TE-toimiston asiantunti-
joiden yhteinen työryhmä suunnitteli toimialakohtaisia valmennuksia 
(mm. matkailu- ja kuljetusala). Lisäksi on järjestetty sekä yleisiä että 
toimialakohtaisia rekrytointitapahtumia ja matchmaking-tilaisuuksia. 
Suurin näistä oli Megamatchmaking. Toimialakohtaisina tilaisuuksina 
järjestettiin puhtausalan ja matkailualan rekrytointitilaisuudet. 

Työllisyyspalvelut osallistui aktiivisesti BusinessAsema -konseptin 
luomiseen erityisesti Digipaja-kokonaisuuteen liittyen. FabLabin toi-
mintaa suunniteltiin ja rekrytoitiin toiminnan vetäjä. Digipajan valmen-
nuksia ja yritysyhteistyötä tukemaan valmisteltiin ja käynnistyi vuoden 
2019 aikana TyöAsema-hanke. Vuoden 2019 aikana työhönvalmen-
nuksen ja työnantajapalveluiden prosesseja kehitettiin kehittämistyö-
pajoissa sekä tiivistämällä yhteistyötä BusinessOulun elinkeinopalve-
luiden ja TE-toimiston yrityspalvelut -yksikön kanssa.  

Palkkatukityöllistäminen Oulun kaupungin yksiköihin tarjoaa pidem-
pään työttömänä olleille henkilöille mahdollisuuden kiinnittyä työ-
elämään tai katkaista työttömyyttä. Henkilöt työllistyvät erilaisiin 
avustaviin tehtäviin kaupungin omiin liikelaitoksiin ja palvelualueille 
palkkatuen avulla. Kaupungin palkkatukityössä oli vuonna 2019 yh-
teensä 421 henkilöä (v. 2018 yht. 365 hlöä). Kaupungin palkkatukityöl-
listämisen toimintatapoja ja käytäntöjä on kehitetty vuoden 2019 aika-
na sisällöllisesti mm. lisäämällä asiakaspalvelua sekä työnhakijoiden 
että työantajina toimivien kaupungin hallintokuntien ja liikelaitosten 
kanssa. Lisäksi kaupunkityöllistämisen puitteissa on tehty tiivistettyä 
yhteisyötä sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa alueellisen liikunta-
kampanjan käynnistämiseksi sekä tiivistettyä työllistämisyhteistyötä 
kulttuuripääkaupunkihankkeeseen liittyen.     

Osana kaupungin palkkatukityöllistämistä hoidetaan lakisääteinen 
velvoite tarjota tietyin ehdoin työtä yli 57-vuotiaille työttömille työnha-
kijoille, joiden työttömyyspäiväraha-aika on täyttynyt. Velvoitetyössä 
Oulun kaupunki tarjoaa palkkatuetun työsuhteen kuuden kuukauden 
ajaksi kaupungin yksiköissä. Velvoitetyösuhteen myötä työssäoloeh-
to täyttyy uudelleen. Palkkatukityöllistetyistä velvoitetyöllistettyjä oli 
vuonna 2019 yhteensä 161 henkilöä, mikä oli n. 38 % palkkatukityöllis-
tetyistä henkilöistä (v. 2018 yht. 113 hlöä/31 %).  

Osana kaupungin palkkatukityöllistämistä saatettiin loppuun liikun-
tapalveluiden ja alueen urheilujärjestöjen kanssa oppisopimuksena 
toteutettu ideahaastekampanja (5/2019). Kampanjan päätyttyä sen 
tilalle suunniteltiin ja käynnistettiin alueellinen liikuntakampanja sivis-
tys- ja kulttuuripalveluiden aluejakomalliin nojautuen. Kampanjan ta-
voitteena on oppisopimuskouluttaa liikuntaneuvojan perustutkintoon 
kaksi henkilöä/alue (pohjoinen, eteläinen, itäinen, keskinen). Oppiso-
pimuksella työllistettävät henkilöt tukevat ja toteuttavat alueellaan 
terveys- ja hyvinvointiliikuntaa alueensa kouluissa, päiväkodeissa, 
nuorisotaloilla, asukastuvilla, jne. alueiden erilaisista tarpeista lähtien. 
Koulutuksen vuonna 2019 aloitti 5 henkilöä. Lisäksi liikuntapalveluiden 
kanssa vakiintuneen hyvinvointiyhteistyön puitteissa aloitti 4 henkilöä.     

KAUPUNGIN  
PALKKATUKITYÖSSÄ 
HENKILÖITÄ

421 +15,35 %

ohjaamo
ys trömin
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Kuntouttava työtoiminta on kunnan järjestämää toimintaa, jonka tar-
koitus on parantaa henkilön elämänhallintaa sekä luoda edellytyk-
siä työllistymiselle. Oulussa kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan 
verkostomallin mukaisesti työllisyyspalveluiden ja hyvinvointipalve-
luiden yhteistyönä. Työllisyyspalveluilla on kuntouttavan työtoimin-
nan järjestämisessä koordinoiva rooli, joka pitää sisällään mm. sopi-
musyhteistyön eri toimijoiden kanssa, maksatukset, raportoinnin ja 
seurannan. Oulussa kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan sekä 
hyvinvointi- että työllisyyspalveluista. Työllisyyspalveluiden osalta 
kuntouttava työtoiminta on pääsääntöisesti opintoihin ja työelämään 
suuntaava palvelu työnhakijoille. Kuntouttavaa työtoimintaa toteute-
taan sekä yksilöllisenä että ryhmämuotoisena työtoimintana Oulun 
kaupungin omissa yksiköissä, valtion yksiköissä sekä kolmannen sek-
torin toiminnan piirissä. Ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa 
tuetaan aktivointitoiminnan sopimuksin. Vuonna 2019 toiminnassa oli 
yhteensä 30 kuntouttavan työtoiminnan ryhmää (v. 2018 yht. 27 ryh-
mää). Kuntouttavan työtoiminnan palvelussa oli vuonna 2019 aikana 
yhteensä 1125 eri henkilöä (v. 2018 yht. 1153 eri henkilöä).  

Vuonna 2019 tavoitteena oli kuntouttavan työtoiminnan määrälli-
nen ja laadullinen kehittäminen. Kehittämistoimet nivoutuivat akti-
vointiyhteistyön kehittämiseen ja laajentamiseen alueen kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa sekä Honkapirtin ja Oulunsalon yhteisö-
taloilla tehtävään työhön. Kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseen 
sisältyy myös opinnollistamisen hyödyntäminen ja jatkokehittäminen 
työnhakijoiden osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen välineenä. 
Työllisyyspalveluiden hanketoimintojen uudelleenorganisoituessa 
kuntouttavan työtoiminnan toteuttamiseen perustettiin määräai-
kainen kuntouttavan työtoiminnan tiimi, jonka tehtävänä on toteut-
taa opintoihin ja työelämään poluttavaa kuntouttavan työtoiminnan 
palvelua työnhakijoille. Kuntouttavan työtoiminnan tiimi oli määräai-
kainen kokeilu ajalle 1.10.2018–31.12.2019. Vuoden 2019 aikana kun-
touttavan työtoiminnan tiimin toiminta vakiinnutettiin osaksi Työstart-
ti-tiimin toimintaa, jossa se jatkaa toimintaansa 2020 alusta alkaen.  

Kuntouttavan työtoiminnan laadullista ja sisällöllistä kehittämistyötä 
tuettiin vuonna 2019 moniammatillisen tiimin työpanoksella, johon 
kuuluivat terveydenhoitaja, toimintaterapeutti sekä osa-aikainen so-
siaalityöntekijä. Uutena yhteistyön muotona käynnistettiin kuntoutuk-
sen konsultaatioryhmä yhteistyössä PPSHP:n kuntoutuspoliklinikan, 

TE-toimiston, Kelan sekä muiden tarvittavien yhteistyökumppaneiden 
kanssa. Kuntoutuksen konsultaatioryhmä kokoontui kerran kuukau-
dessa tarjoten matalan kynnyksen konsultaatiomahdollisuuden vai-
keassa työmarkkina-asemassa oleville ja osatyökyisille työnhakijoille, 
joiden tilanteisiin haettiin moniammatillisesti erilaisia ratkaisuja asiak-
kaan tilanteen eteenpäin viemiseksi.    

Aktivointitoiminnan tukeminen: Järjestöjen ja yhdistysten kanssa 
jatkettiin edellisvuosien tapaan monimuotoista aktivointitoiminnan 
kumppanuusyhteistyötä ja avustustustoimintaa, jonka avulla mahdol-
listettiin laaja kirjo kuntouttavan työtoiminnan ryhmämuotoisia pal-
veluja asiakkaille. Toimintojen sisällöllisesti laadukasta toteuttamista 
tuettiin kolmannella sektorille vuonna 2019 harkinnanvaraisen mate-
riaaliavustuksen turvin kuuden eri toimijan keskuudessa.  

Kuntalisät: Yhdistysten ja yritysten työllistämistä tuettiin palkkatuen 
kuntalisillä. Työllisyyspalveluiden tavoitteena on tukea yhdistysten työl-
listämisedellytyksiä sekä madaltaa yritysten työllistämisen kynnystä. 
Yhdistysten kuntalisillä tuettiin 360 henkilön työsuhdetta (v. 2018 yht. 
314 hlöä) 35 eri yhdistyksen palveluksessa. Näistä 84 kpl oli oppisopi-
mustyösuhdetta. Yrityksille suunnatuilla kuntalisillä puolestaan tuettiin 
40 henkilön työsuhdetta (v. 2018 yht. 53 hlöä) 29 yrityksen palveluk-
sessa. Näistä 21 oli oppisopimustyösuhdetta. Kuntalisien myöntämisen 
edellytyksiä tarkistetiin vuoden 2019 aikana siten, että myöntämispe-
rusteita yksinkertaistettiin ja yhdistysten tukitasoa korotettiin. 

Tutor-avustus: Oulun kaupungin omissa yksiköissä toteutettavaa kun-
touttavan työtoiminnan ohjausta tuetaan Tutor-koulutuksella sekä Tu-
tor-avustuksella. Tutor-koulutus on osa Oulun kaupungin keskitettyä 
koulutusta, johon voivat osallistua Oulun kaupungin palvelualueiden 
työyhteisöjen työntekijät ja esimiehet sekä työllisyyden hoidon parissa 
työskentelevät yhteistyökumppanit. Tavoitteena on tarjota koulutuk-
seen osallistuville valmiuksia toimia työllisyystoimenpiteisiin sijoittu-
vien henkilöiden tukena sekä tiedonjakajana ja myönteisen asenneym-
päristön vahvistajana omassa työyhteisössä. Koulutukset järjestetään 
Business Oulu -liikelaitoksen työllisyyspalveluissa erillisen ohjelman 
mukaisesti. Kaupungin yksiköille maksetaan Tutor-avustusta 10 euroa 
työtoimintapäivää ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvaa henki-
löä kohti silloin, kun yksikössä on Tutor-koulutettuja työntekijöitä.  

Tutor-opas päivitettiin vuonna 2019.

1

OPAS TUTOREILLE
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Yhteisötalotoiminta

BusinessOulun työllisyyspalvelut tekee yhteistyötä sivistys- ja kult-
tuuripalveluiden kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan kanssa 
kahdella yhteisötalolla, Honkapirtillä ja Oulunsalossa. Yhteisötaloilla 
toteutettavan yhteistyön avulla mahdollistetaan sekä asukkaiden ja 
järjestötoimijoiden toimintaa että työnhakijoiden työllistämismahdolli-
suuksia. Työllisyyspalveluiden painopiste yhteisötaloilla on työllisyyttä 
edistävässä toiminnassa. Yhteisötaloilla on sekä omaa että yhteistyö-
kumppaneiden kanssa toteutettavaa kuntouttavaa työtoimintaa.  

Vuonna 2019 jatkoimme ja syvensimme yhteistyötä sivistys- ja kult-
tuuripalveluiden kuntalaisvaikuttamisen ja yhteisötoiminnan kanssa 
Honkapirtin ja Oulunsalon yhteisötaloilla. 

Yhteisötaloilla toteutettavan yhteistyön avulla mahdollistetaan edel-
leen sekä asukkaiden ja järjestötoimijoiden toimintaa että työnhakijoi-
den työllistämismahdollisuuksia. Yhteisötaloilla jatkettiin sekä omaa 
(Honkapirtti) että yhteistyökumppaneiden (Oulunsalon yhteisötalo) 
kanssa toteutettavaa kuntouttavaa työtoimintaa. Vuoden 2019 aikana 
Honkapirtillä kehitettiin erityisesti kuntouttavan työtoiminnan laadul-
lista sisältöä sekä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Liikuntaväline-
lainaamon kehittämiseen kiinnitettiin erityistä huomiota, ja toiminnan 
laajentamisen myötä avustavia työtehtäviä pystyttiin monipuolis-
tamaan työnhakijoiden tarpeiden mukaisesti. Vuoden 2019 aikana 
aloitettiin Honkapirtillä tilastollinen ja toiminnallinen analyysi kun-
touttavan työtoiminnan toteuttamisesta omana toimintana. Analyysin 
tuloksia voidaan käyttää hyväksi toiminnan edelleen kehittämisessä 
liittyen mm. kuntakokeiluun. 

Hankkeet
Pitkään työtä hakeneiden kokonaisuuden vastuualueella on hankkei-
ta, joiden vaikutus ulottuu koko Työllisyyspalvelut-yksikköön ja sen 
palveluihin: 

• Kohtaantoa valmennuksella -hankkeella (ESR) edistetään työn ja 
työvoiman kohtaantoa, kehitetään kunnallisia työllisyyspalvelui-
ta vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia sekä 
vastataan työelämän digitalisaation mukanaan tuomiin haasteisiin. 
Hankkeessa annetaan työnhakija-asiakkaille yksilöllistä työhön-
valmennusta, hankitaan erilaisia valmennuksia työnhakijoille sekä 
kehitetään uudenlaisia toimintamalleja ja palveluja yritys- ja työn-
antajayhteistyön toteuttamiseksi. Hanke päättyy 30.9.2021.  

• Digital Media Runway (DRM) -hankkeessa (ESR) kehitetään työhön-
valmennusta oppilaitosten rajapinnassa yrityksen perustamista 
suunnitelleille työnhakijoille, joiden yritysidea ei ole kantanut yri-
tyksen perustamista suunnitelleen henkilön tai ryhmän työllistymi-
seen saakka. Hanke päättyy 31.1.2020. 

Pateniemen Honkapirtin lainaamo tarjoaa kaikille oululaisille mahdollisuu-
den lainata liikuntavälineitä.
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TYP monialainen yhteispalvelu 

Erityisesti pitkäaikaistyöttömille ja monialaista palvelua tarvitsevil-
le asiakkaille työllisyyspalveluita tarjoavaan Pohjois-Pohjanmaan 
monialaiseen yhteispalveluverkostoon kuuluu 30 kuntaa, Kela ja 
TE-palvelut. Verkoston hallinnointipalvelut tuottaa Oulun kaupunki. 
Oululaisille monialaista palvelua tarvitseville asiakkaille työllisyyspal-
veluita tarjotaan Oulun TYP-yksikössä, jossa asioi vuoden 2019 aikana 
kuukausittain keskimäärin 1100 asiakasta (OukaDW). TYP tarjoaa mo-
nialaista palvelua asiakkaan kuntoutustarpeen, työ- ja toimintakyvyn 
selvittämiseksi, kuntoutumisen, kouluttautumisen, työllistymisen tu-
kemiseksi. Toukokuussa 2019 TYP muutti uusiin toimitiloihin Kuver-
nöörin taloon os. Isokatu 4, 4. krs., jossa saman katon alla tarjotaan 
kunnan sosiaali- ja terveyspalveluja, Kelan ja TE-toimiston palveluja 
oululaisille työnhakijoille. Uudet toimitilat mahdollistivat monialaisen 
asiakas- ja verkostoyhteistyön sekä työskentelytapojen kehittämisen 
ja toteuttamisen.  

Kuntouttava työtoiminta on ollut yleisin TYP-asiakkaille tarjottu pal-
velu. Seuraavaksi yleisimpiä palveluja olivat työllistymistä edistävät 
TE-hallinnon palvelut ja sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut. TYP:n 
asiakkaiden palvelutarve on ollut usein myös kuntoutustarpeen, työ-
kyvyn arviointi ja selvittäminen työllistymistä edistäviä palveluja kar-
toitettaessa. Suurin osa asiakkaista kuului ikäryhmään 30-59 vuotta. 
Kaikkein vähiten asiakkaissa oli yli 60-vuotiaita ja myös alle 25-vuoti-
aat olivat harvemmin TYP-asiakkaina. Suurimmalla osalla asiakkaista 
on korkeintaan toisen asteen koulutus ja yhä suuremmalla osalla pe-
rusasteen jälkeinen koulutus puuttuu kokonaan. Toisen asteen kou-
lutuksen käyneissä on sekä lukion jälkeen koulutuksen ulkopuolelle 

jääneitä että niitä, joilla ei ole mahdollisuuksia jatkaa koulutustaan 
vastaavassa työssä. Työllistävän koulutuksen puuttuminen onkin yksi 
työttömyyden pitkittymisen riskitekijöistä. Usein koulutuksen puute 
kietoutuu yhteen terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien kanssa. 
Haasteena on ollut myös soveltuvien työtehtävien tai työpaikkojen 
puute osatyökykyiselle työnhakijalle, joiden eläke-edellytykset eivät 
täyty tai työllistymisen tukeminen edellyttää henkilökohtaista tukea 
tai ohjaamista työhön sijoittumisessa.

Päättyneiden asiakkuuksien määrä on ollut alkaneiden asiakkuuksien 
määrää suurempi viimeisen vuoden ajan. Osaltaan tähän on vaikutta-
nut TYP-jonojen purku. Käytännössä TYPiin ei ollut jonoa vuoden 2019 
aikana. Vuonna 2019 aiempaa useammat TYP-asiakkaat ovat sijoittu-
neet asiakkuuden päättyessä työhön tai palkkatukityöhön. Myös eläk-
keelle siirtyminen, hoitoon tai kuntoutukseen ohjautuminen on ollut 
aiempaa yleisempää. Pääasiallisen toimeentulonsa toimeentulotuke-
na tai työmarkkinatukena saavien osuus on laskenut TYP-asiakkuuden 
myötä lähes 90 prosentista alle 60 prosenttiin. Yli 40 %:lla TYP-asiak-
kaista asiakkuus on kestänyt päättyessään korkeintaan 3 kuukautta. 
Asiakkaiden joukossa on kuitenkin samanaikaisesti yhä enemmän nii-
tä, joilla asiakkuus on kestänyt kaksi tai jopa kolme vuotta. 

OULUN TYP-YKSIKÖSSÄ ASIOINEET 
KUUKAUDESSA, KESKIMÄÄRIN
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Työstartti

Työstartti on palveluohjausyksikkö, jossa tehdään palvelutarvearvio 
työnhakijoille, jotka eivät ole toimenpiteissä tai työllistymistä edistä-
vissä palveluissa. Vuonna 2019 Työstartin kohderyhmänä ovat olleet 
työttömyyden kestosta riippumatta yli 30-vuotiaat oululaiset työnha-
kija-asiakkaat, jotka ohjautuvat Työstarttiin työllisyyden palvelurekis-
terin sähköisen asiakkuuspyynnön kautta tai ottamalla yhteyttä Työs-
tartin sosiaaliohjaajaan. Palvelu on lyhytkestoista, sisältäen tarpeen 
mukaan noin 2–5 yksilötapaamista sosiaaliohjaajan kanssa. Työstar-
tissa arvioidaan palvelutarpeita asiakaslähtöisesti ja kokonaisvaltai-
sesti sekä laaditaan henkilökohtainen jatkosuunnitelma soveltuvien 
palveluiden järjestämiseksi. Mikäli työstartin asiakkaan työllistyminen 
ei ole ensisijainen toimenpide, ohjataan asiakas tarpeen mukaiseen 
palveluun yhteistyössä palvelupaikkojen kanssa: hyvinvointipalvelut, 
TYP, työllisyyspalvelut, TE-palvelut, Kela ja muut työllistymistä edistä-
vät palvelut. Työstartin kautta työnhakija-asiakkaalla on mahdollista 
päästä myös kuntouttavaan työtoimintaan, jos työllistyminen tai muut 
työllistymistä edistävät palvelut eivät ole ajankohtaisia.  

Työstartissa on ollut keskimäärin 100 asiakasta kuukausittain vuonna 
2019. Työstartin asiakaskohderyhmä on ollut hyvin heterogeeninen ja 
kohderyhmällä on ollut palvelujen ja tuen tarvetta työllistymisen edis-
tämiseksi ja tukemiseksi, kun tarkastellaan Työstartissa asiakkuuden 
päättäneiden asiakkaiden jatkopolkua. Työstartin päättäneistä asiak-
kaista enemmistö on ollut iältään 30–49-vuotiaita. Työstartin päättä-
neistä asiakkaista työmarkkinatuen kertymä oli vähintään 300 päivää. 
Huomattavalla osalla Työstartin päättäneistä asiakkaista työmarkkina-
tuen kertymä oli ollut yli 1000 päivää. Asiakkuuden päättyessä Työstar-
tin asiakkaat ohjautuivat työllistymistä edistäviin hankkeisiin, kuntout-
tavaan työtoimintaan, TYP-palveluihin ja TE-palvelujen työllistymistä 
tukeviin palveluihin vuonna 2019. Työstartin päättäneistä asiakkaista 
osa työllistyi tai aloitti opinnot. Osalla työstartin asiakkaista ensisijai-
nen palvelutarve oli sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, jolloin työl-
listymistä edistävät palvelut tai toimenpiteet eivät olleet ajankohtaisia. 
Työstartti ja kuntouttavan työtoiminnan tiimi yhdistyvät Työstartti -tii-
miksi 1.1.2020 alkaen toteuttamaan työttömien työnhakijoiden palve-
lutarpeen arviointia, palveluohjausta sekä kuntouttavaa työtoimintaa. 

TYÖSTARTIN ASIAKKAAT 
KUUKAUDESSA, KESKIMÄÄRIN
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Nuorten työllisyyspalvelut 

Nuorten työllisyyspalvelut toimivat osana Byströmin Ohjaamoa. Nuo-
rille tarjottavia työllisyyspalveluita olivat palveluohjaus nuorten tilan-
teen ja tavoitteiden selvittämiseksi, yksilöohjaus, ryhmät koulutus- ja 
työllistymisvaihtoehtojen selvittämisen tueksi, koulutukseen ohjautu-
misen tukeminen, erilaiset lyhytvalmennukset osaamisen kehittämi-
seksi, työhönvalmennus ja yritysyhteistyö työllistymisen tukemiseksi 
ja kohtaannon parantamiseksi sekä kuntouttava työtoiminta. Työpörs-
si-palvelun kautta tuotiin näkyväksi työelämään tutustumisen mah-
dollisuuksia ja työkokeilupaikkoja Oulun kaupungilla. Vuonna 2019 
Työpörssiin tuotiin näkyville myös yritysten ja järjestöjen työkokeilu-
mahdollisuuksia sekä oppisopimuspaikkoja.  

Nuorisotyöttömyyttä ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä jaettiin 
15–17-vuotiaille tarkoitettuja kesätyösetelejä. Kesätyösetelituki koro-
tettiin 320 euroon. Kesätyöseteleiden kautta työllistyi 3925 nuorta, 
joista 3055 yrityksiin ja 870 yhdistyksiin. Myös 16–24-vuotiaiden nuor-
ten kesätyöyrittäjyyttä tuettiin kesätyösetelin suuruisella summalla 
sekä tarjoamalla yhteistyökumppaneiden kanssa tukea ja neuvontaa 
yrittäjyyden aloittamiseen ja yrityksen pyörittämiseen kesän ajan. Ke-
sätyöyrittäjätukea sai 17 nuorta. Kaupungin tarjoamiin kesätöihin työl-
listyi Oulun kaupungin palvelualueilla ja liikelaitoksissa yhteensä 827 
opiskelijaa (yli 18-vuotiaat), joista 83 toimeentulotuki-kesätyöhaun 
kautta. Arpeetti-työpaikkojen kautta työllistettiin 58 henkilöä kaupun-
gin yksiköihin. Arpeetti-työpaikat kohdentuivat pääasiassa toimeen-
tulotukiasiakkuudessa oleville sekä pelkän toimeentulotuen varassa 
eläville, opintojaan loppuunsaattaville opiskelijoille, jotka eivät olleet 
oikeutettuja opintoetuuksiin. 

Nuorten työllisyyspalvelut osallistui Yhteistyöstä yhteiseen työhön 
nuorten pilottiin yhdessä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ja ELYn, 
Kelan sekä Pudasjärven ja Raahen kuntien kanssa. Pilotissa tehdään 
yhteistyötä palveluiden hankinnassa, asiakasohjauksen ja yhteistyön 
kehittämistä ja yhteistyötä yksityisten palvelutuottajien kanssa. Pilotti 
kestää vielä vuoden 2020 loppuun.  

Nuorten työllisyyspalveluiden vastuulla oli myös koordinoida koko 
Työllisyyspalvelut-yksikön tietojärjestelmien ja digitaalisten työvälinei-
den käyttöä ja kehittämistä. Osana Oulun Ohjaamon kehittämishan-
ketta valmisteltiin yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa Nuortenou-

lu-verkkopalvelua. Palvelussa yhdistyy oululaisille nuorille suunnattu 
sisältö yhden kokonaisuuden alle. Lisäksi palveluiden sähköistäminen 
aloitettiin käynnistämällä kesätyösetelin digitalisointi. Käyttöön otet-
tiin myös digitaalinen, robotilla ohjautuva työllisyysraportointi. Osana 
BusinessAsemaa suunniteltiin ja käynnistettiin Digipaja -kokonaisuutta. 
Digipajan kokonaisuus on BusinessAseman toiminnallisuuden sydän, 
jossa järjestetään koulutuksia, valmennuksia, kursseja ja tilaisuuksia 
opiskelijoille, työnhakijoille, yrityksille sekä muille kaupunkilaisille. Di-
gipaja pitää sisällään kaksi koulutustilaa ja FabLabin. Toimintojen käyn-
nistymistä tukemaan käynnistyi vuoden 2019 lopulla TyöAsema-hanke, 
lisäksi Nuorten työllisyyspalveluissa osallistuttiin Fablabin käynnistä-
miseen ja työnsä aloitti Fablabin ohjaaja.

Hankkeet
Nuorten työllisyyspalveluiden kokonaisuuden vastuualueella oli 
vuonna 2019 hankkeita, joiden vaikutus ulottui koko Työllisyyspalvelut 
-yksikköön ja sen palveluihin: 

• DuuniPolku-hankkeessa (6Aika) valmennettiin työnhakijaa yrityk-
sessä. Hanke päättyy 31.1.2020. Hanke saavutti tavoitteensa ja työ-
hön ja koulutukseen poluttumisen tulokset olivat erinomaiset. 

• Digipore-hankkeessa (6Aika) keskittyi ICT-alan työn ja työvoiman 
kohtaamisen edistämiseen. Hanke päättyi 31.12.2019. Hankkeessa 
pilotoitiin erilaisia valmennuskokonaisuuksia ja valmennukset oli-
vat onnistuneita. Osaa hankkeen hyväksi havaituista toiminnoista 
jatketaan osana TyöAsema -hanketta. 

• Oulun Ohjaamo -kehittämishankkeessa (ESR) kehittämisen paino-
pisteinä ovat nuorille suunnattujen monialaisten palveluiden tavoi-
tettavuuden parantaminen viestintää ja digitaalisia työvälineitä ja 
palveluita kehittämällä. Tavoitteena on myös Ohjaamon toiminta-
mallin vakiinnuttaminen ja selkiinnyttäminen toimintaympäristön 
muutoksissa sekä nuorten tukeminen ja valmentaminen koulutuk-
seen ja työelämään palvelurakenteiden ja koulutuskentän muutok-
sissa ja digitalisaation haasteissa. Hanke päättyy 31.12.2020. Hanke 
etenee hankesuunnitelman mukaisesti. 

• TyöAsema-hankkeessa (ESR) keskitytään nuorten työllistymisen ja 
ammatillisen osaamisen tukemiseen vahvistamalla ja lisäämällä 
digitaalisuuteen liittyvää osaamista ja alan tuntemusta. Hankkeen 
toteutusaika on 1.11.2019–30.9.2021. 

NUORTA TYÖLLISTYI 
KESÄTYÖSETELILLÄ
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TYÖNANTAJAN TIEDOT (TÄYTÄ KAIKKI KOHDAT)

Yritys/järjestö Osoite

Yhteyshenkilö Puhelin Y-tunnus

Allekirjoitus Sähköposti

Viitenumero (ei pakollinen) Tilinumero IBAN-muotoinen

Voit käyttää 
kesätyösetelin, jos olet 
syntynyt 1.5.2001–
30.4.2004 välisenä 
aikana.

Kesätyöseteli käy työnantajalle, joka 
toimii Oulussa, Hailuodossa, Iissä, 
Kempeleessä, Limingassa, Lumijoella, 
Muhoksella tai Tyrnävällä. 
Työnantajalla tulee olla Y-tunnus.

Lue tarkat ohjeet ennen 
kesäsetelityön aloittamista 
osoitteesta  
ouka.fi/kesatyo

NUORELLE

1

Onnea olet saanut kesätyösetelin! 
Kesätyösetelillä voit hakea kesätöihin kesäkaudella 1.5.–30.9.2019. 
Työ kestää kaksi viikkoa ja työaika on 30 tuntia viikossa tai 
yhteensä 60 tuntia kesäkauden aikana. 

Kesätyösetelin arvo on 320 euroa ja se on tukea työnantajalle 
sinun palkkaamiseksi. Tuki maksetaan suoraan työnantajalle.

Olen tutustunut kesätyösetelin ohjeisiin osoitteessa ouka.fi/tyonantajille 

Minulle saa lähettää tietoja BusinessOulun työllisyyspalveluiden tarjoamista palveluista

Työnantajan yhteyshenkilön tiedot saa tallentaa työllisyyspalveluiden rekisteriin

NUOREN TIEDOT (TÄYTÄ KAIKKI KOHDAT)

Nuoren nimi Henkilötunnus Kotikunta

Katuosoite Puhelin

Sähköposti

Tehtyjen tuntien määrä Työsuhteen kesto (päivämäärät)

NUORTEN TIETO- JA  
NEUVONTAKESKUS NAPPI 
Puh. 050 599 2293 
nappi@ouka.fi

JANNE HELTTUNEN 
Puh. 044 703 4878 
janne.helttunen@ouka.fi

KYSY LISÄÄ
kesatyo@ouka.fi

OUTI SÖDERMAN-JUVANI 
Puh. 044 703 4038 
outi.soderman-juvani@ouka.fi

Kesätyösetelituki korotettiin 320 euroon.
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Työllisyyshankkeiden avustukset 2019 

Työllä hyvinvointia -kehittämissalkku on kokonaisuus, joka on osa kau-
pungin muita kehittämissalkkuja. Työllä hyvinvointia -kehittämisohjel-
man ja yhteistyötoimijoiden työllisyysprojektien koordinointi ovat osa 
työllisyyspalveluiden toimintaa. Näillä projekteilla painotetaan kau-
pungin elinvoimaisuuden ja sosiaalisen tasapainon ylläpitämistä. Ou-
lun kaupunki tukee määrärahasidonnaisesti Oulun kaupungin strate-
giaa tukevia ja työllisyysvaikutuksiltaan vaikuttavia muiden toimijoiden 
yhteistyö- ja rahoitusprojekteja, joita on rahoitettu esim. Euroopan so-
siaalirahaston tuella (ESR) tai työllisyyspoliittisella avustuksella. Työl-
lä hyvinvointia kehittämissalkun projekteja rahoitetaan sekä Business 
Oulu –liikelaitoksen Työllisyyspalveluiden talousarvioon varatulla työl-
lisyysmäärärahalla että kaupunginhallituksen kehittämissalkuille vara-
tulla määrärahalla.  Työllä hyvinvointia kehittämissalkussa oli vuonna 
2019 käynnissä yhteensä 14 yhteistyötoimijan työllisyysprojektia, joista 
viisi rahoitettiin työllisyysmäärärahalla ja yhdeksän kaupunginhallituk-
sen kehittämissalkkujen määrärahalla. Sekä kaupunginhallituksen ke-
hittämissalkkujen määrärahoista että työllisyysmäärärahasta rahoitet-
tuja yhteistyö- ja rahoitusprojekteja ovat toteuttaneet pääsääntöisesti 
oululaiset yleishyödylliset yhdistykset, säätiöt sekä alueen oppilaitok-
set. Vuoden 2019 aikana päättyi kaksi rahoitusprojektia. 

BusinessOulun toimipisteet 2019.
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ELINKEINOPALVELUT JA 
TYÖLLISYYSPALVELUT
Hallituskatu 36 A 
90100 OULU

1

OULUN TYP JA TYÖSTARTTI
Isokatu 4, 4. krs. 
90100 OULU

2

NUORTEN TYÖLLISYYSPALVELUT 
BYSTRÖMIN OHJAAMO
Hallituskatu 5 A 
90100 OULU

3



Business Oulu -liikelaitos 
Elinkeino- ja työllisyyspalvelut

businessoulu.com 
oulu.com
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