BUSINESS OULU -LIIKELAITOS

V U O S I K E RTO M U S

2020

SISÄLLYS
YLLÄTYSTEN VUOSI 2020........................................................... 3
PALVELUT YRITYKSILLE..................................................................................5

ELINKEINOPALVELUT................................................................... 5
KAIKEN KATTAVA DIGITAALISUUS.................................................................7
TERVEYS JA HYVINVOINTI.............................................................................9
KESTÄVÄ KEHITYS, KIERTOTALOUS JA VÄHÄHIILISYYS...............................11
AINEETTOMAN ARVONLUONNIN OHJELMAT...............................................13
INVESTOINNIT.................................................................................................14
YRITTÄJYYS, UUSI LIIKETOIMINTA JA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT..........15
TIEDOLLA JOHTAMINEN JA ENNAKOINTI.....................................................16

TYÖLLISYYSPALVELUT................................................................. 17
TAPAHTUMA- JA MARKKINOINTIYKSIKKÖ................................ 21

ELINKEINOPALVELUT

TYÖLLISYYSPALVELUT

TAPAHTUMA- JA MARKKINOINTIYKSIKKÖ

YLLÄTYSTEN VUOSI 2020
Vuosi 2020 alkoi lupaavasti. Elinkeinoelämällä meni hyvin ja työllisyys
parani edellisvuoteen verrattuna. Sitten iski maailmanlaajuinen pandemia, jonka kaikkia jälkivaikutuksia on vaikea ennustaa. Usealla toimialalla toipuminen tulee kestämään koko vuosikymmenen. Onneksi
iso joukko toimialoja pystyi sopeutumaan koronan aiheuttamiin rajoituksiin muuttamalla toimintatapojaan. Osa muutoksista jää pysyviksi.
Muutokset työelämässä ajoivat lyhyessä ajassa digitaalisten työkalujen
suurkäyttöön. Yhteiskunnan rajoitukset vaikuttivat todella monen yrityksen liiketoimintaan, vaikka pienelle osalle yrityksiä löytyi jopa uusia liiketoiminnan kehittämismahdollisuuksia. Vaikka osa yrityksistä hyötyi eri
tukimuodoista, ne eivät tietenkään korvanneet menetettyä asiakastuloa.
Olimme BusinessOulussa onnekkaasti syksyllä 2019 alkaneet rakentaa valmennusohjelmaa erityisesti pienten yritysten digitarpeita
silmällä pitäen. Pandemian alkaessa saimme siten nopeasti käyntiin
digitaalisen liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin valmennukset.
Ne keräsivät lähes 700 eri osallistujaa, lisäksi tallenteita katsottiin yli
1 300 kertaa. Kymmeniä uusia verkkokauppoja perustettiin valmennusten ansiosta.

järjestelmä tuottaa globaalisti merkittäviä tuotteita ja palveluja myös
jatkossa. Työtä tukee valtion kanssa laadittu ekosysteemisopimus,
jonka kärkiaiheet ovat samat kuin OIA:n toiminnassa.
Työttömyys nousi merkittävästi lomautusten, tapahtumien peruuntumisten ja matkustusrajoitusten takia ja kestää useamman vuoden päästä takaisin vuoden 2020 alun työttömyysluvuille. Työllisyyden hoidossa
valmisteltiin vuoden 2020 aikana Oulunseudun työllisyyden kuntakokeilua. Kuntakokeilussa tavoitellaan pohjoismaista työllisyydenhoitomallia.
Kaupunkimarkkinoinnin suunnitelmat muuttuivat matkustus- ja tapaamisrajoitteiden vuoksi täysin digitaaliseksi Suurlähettiläs-kampanjan jatko-osaksi. Rajoitusten hetkellisesti löysättyä kesällä toteutettiin Norjaan
yhdessä VisitOulun kanssa kampanja, joka toi kivasti vierailijoita Ouluun.
Muutosten vuodesta selvittiin. Oululaiset yritykset ovat nopeita, joustavia ja kekseliäitä ratkomaan eteen tulevia ongelmia. Yrityskenttä on
valmiina koronan jälkeiseen elämään.

Omassa toiminnassamme siirryimme mahdollisuuksien mukaan etätyöhön. Asiakaspalvelua ei keskeytetty, vaan tapasimme asiakkaita
turvajärjestelyjä käyttäen. Opettelimme pikapikaa yhteistyökumppaneiden avustuksella myös tapahtumien järjestämisen etäyhteydellä.
Webinaareja onkin pidetty todella kansainvälisen joukon kanssa.
Innovaatiotoiminnassa pystyimme uudistamaan Oulun innovaatioallianssin (OIA) seuraavan kauden ohjelman ja valitsemaan painopistealueet, joihin keskitytään tulevina vuosina. Oululainen innovaatio-
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Räätälöityjä kohtaannon
ratkaisuja työnantajille
Avustuspäätökset
Avustusten maksatukset
ja tilitykset

Työllisyyteen ja yrittäjyyteen liittyvät neuvontapalvelut
Työnhakijoiden palvelutarpeiden kartoitus ja palveluihin ohjaaminen
Maahanmuuttajien
kotoutumissuunnitelmat
ja -palvelut

Työnvälitys
Kaupungin työkokeilut
Palkkatukityöllistäminen
Oppisopimukset
Kuntouttava työtoiminta
Työkyky- ja TYP-palvelut

Työnhakijoiden ja työnantajien kohtauttaminen
Ammatinvalinta, uraohjaus
ja koulutusneuvonta

Elinikäisen oppimisen
edistäminen yhdessä
verkostojen kanssa
Oulu Talent Hub
Työntaitajat Oulu

Osaamisen kehittämisen
palvelut

ICT & Nano
OuluHealth
Life Science

Digitaalinen liiketoiminta

Luovat alat ja elokuvatuotannot

Vienti ja kansainvälistyminen

Kauppa ja palvelut

Byströmin Ohjaamo-palvelut

Investointien houkuttelu ja
palvelut

BusinessOulun organisaatio 2020
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Työllisyyspalveluiden
viestintä ja markkinointi

Hautomotoiminta

Cleantech ja teollisuus,
Suurhankkeet/Hanhikivi 1

Lento, logistiikka ja
matkailukehitys ja
-palvelut

Koulutusten ja valmennusten suunnittelu, hankintayhteistyö ja koordinointi

Elinkeinopalveluiden
viestintä ja markkinointi

Liikeidea ja yrityksen
perustaminen

Yritysrahoitus
Liiketoiminnan valmennukset
Omistajanvaihdokset

Innovaatioverkostojen
ylläpito
Avoimen innovaation
palvelut ja Patiolla.fi
testikäyttäjäyhteisö
Smart City Oulun kehitysja pilotointialustat
Tontti- ja toimitilojen
kartoitus
BusinessAseman
yhteistyöverkostot

Kaupunkimarkkinointi
Kansainvälinen
elinkeinoviestintä ja
mediayhteydet
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ELINKEINOPALVELUT

PALVELUT YRITYKSILLE

Elinkeinopalvelujen saavutettavuutta ja näkyvyyttä kasvatettiin merkittävästi vuoden 2020 aikana. Palveluilla edistettiin uutta liiketoimintaa, myyntiä, markkinointia, yritysrahoitusta sekä vientiä ja kansainvälistymistä ja vastattiin yritysten työvoimaan liittyviin osaamistarpeisiin.
Erityisen kehittämisen kohteena olivat digitaalinen liiketoiminta ja
kaupankäynti. Digitaalisen kehittämisen palvelukokonaisuudella tuetaan yritysten kilpailukykyä, kasvua ja kannattavuutta poikkeuksellisen haastavassa toimintaympäristössä. Käynnistimme myös uuden
hautomokokonaisuuden, jolla edistetään uutta liiketoimintaa, olemassa olevan liiketoiminnan kasvua sekä työllisyyttä.

BusinessOulun hautomotoiminta luo uutta ja
kehittää olemassa olevaa

Oulun alueella on edelleen suuri tarve pääomahuollon kehittämiselle. Uuden alueellisen aikaisen vaiheen kasvurahaston käynnistäminen
onkin erityisen tärkeää lähitulevaisuudessa.

BusinessOulu Hautomo tarjoaa kasvuhakuisille startup-yrityksille
vuoden kestävän ohjelman, joka auttaa asiakkaiden ja rahoituksen
hankkimisessa, sekä tilat toiminnan aloittamiseen yhteisöllisyyttä
hyödyntäen. Esihautomotoiminta puolestaan antaa yritystoimintaa
harkitsevalle tavallista yritysneuvontaa pidemmän polun kehittää
omaa liikeideaansa ja arvioida sen onnistumisen mahdollisuuksia.

Elinkeinopalvelujen käyttöaste kasvoi vahvan viestinnän ja markkinoinnin, BusinessAseman avautumisen sekä monipuolisen kumppaniyhteistyön myötä. BusinessOulun elinkeinopalveluja käytti noin 3 200 alueen
yritystä. Osa kasvusta liittyi toteutettuun yksinyrittäjätukiprosessiin.
Pandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi suunnitellun mukainen vientiin ja kansainvälistymiseen liittyvä toiminta ei ollut mahdollista. Tästä huolimatta vientiin liittyviä kansainvälisiä verkostoja
on edistetty onnistuneesti verkon yli tapahtuvilla maakohtaisilla webinaareilla, matchmaking-tilaisuuksilla ja messuilla. Virtuaalisiin tilaisuuksiin osallistui yrityksiä aiempien vuosien tapaan eri toimialoilta.

Startup-yritysten ja yritysideaa pohtivien on nyt mahdollista hakeutua mukaan BusinessAseman 3. kerroksessa pyöritettävään, maksuttomaan hautomotoimintaan. Toiminta jakautuu kahteen kanavaan:
BusinessOulu Hautomo on tarkoitettu vähintään valtakunnallisille
markkinoille tähtääville kasvuyrityksille toimialasta riippumatta ja BusinessOulun esihautomotoiminta valmennukseksi yritysideaa tai sen
jalostamista miettiville henkilöille ja tiimeille.

Hautomotilojen alakerrassa sijaitsevalta BusinessAsemalta saa yrittäjyyteen, osaamiseen ja työllistymiseen liittyvät palvelut. BusinessAsema toimii myös uusien ratkaisujen yhteiskehittämis- ja kokeilualustana. Tiloissa on mm. FabLab demojen tekoon, cave-ympäristö VR/
AR-toteutuksiin, erilaisia koulutuksia ja valmennuksia sekä työskentely- ja tapahtumatiloja.

Yksinyrittäjätuki avuksi taloudellisiin vaikeuksiin
BusinessOululle annettiin tehtäväksi vastata valtionavustuksen jakaminen koronaviruksesta ja poikkeuslaista taloudellisesti kärsimään
joutuneille oululaisille yksinyrittäjille. Yksinyrittäjätuen myöntäminen ja
maksaminen työllistivät erityisesti huhti- ja toukokuussa. 2000 euron
suuruinen, yrityksen kotikunnasta myönnettävä avustus oli tarkoitettu
päätoimisille yksinyrittäjille, joiden liikevaihto oli pudonnut 16.3.2020
jälkeen vähintään 30 prosenttia. Hakemuksia jätettiin 1498 kpl. Suurin
osa tuli toimialoilta parturit ja kampaamot (171 kpl), muu terveyspalvelu
(161 kpl), kauneudenhoitopalvelut (85 kpl), taksiliikenne (85 kpl) ja fysioterapia (83 kpl). Yhteensä avustuksia myönnettiin 2 654 000 euroa,
joten 4 150 000 euroa jäi palautettavaksi Työ- ja elinkeinoministeriölle.
BusinessOulu oli vuonna 2020 mukana neljässä suoriin EU-rahoituksiin tähtäävässä hankehakemuksessa. Näistä kahdessa oli mukana
muita hallintokuntia. Vuoden aikana saatiin yksi positiivinen rahoituspäätös ja kolme kielteistä. Yrityksiä aktivoitiin hakemaan rahoitusta
nykyisin myös pääomarahoitusta tarjoavasta EIC Accelerator -instrumentista. Koska kansainvälisten verkostojen aktiivinen hyödyntäminen kärsi huomattavasti matkustus- ja kokoontumisrajoituksista, keskityttiin ylläpitämään olemassa olevia verkostoja.

Vientiä tukevia tapahtumia toteutui mm. Saksaan, Ruotsiin, Norjaan, Japaniin ja Kiinaan. Oulussa vierailevien yritysten delegaatiot supistuivat muutamiin, ja investoreita palveltiin etätekniikoilla sekä virtuaalisilla esittelyillä.

YRITYSPALVELUIDEN ASIAKKAITA

3 200

» BUSINESSOULU.COM/HAUTOMOTOIMINTA
» BUSINESSASEMA.COM
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Kaikille avoin BusinessAsema aloitti toimintansa
BusinessAsemalla työt ja tekijät kohtaavat ympäristössä, jossa on kätevästi tarjolla vaihtoehdot niin oman
osaamisen kuin yritystoiminnankin kehittämiseen.
BusinessAseman katutasossa asiakkaita palvelivat helmikuisesta avautumisesta lähtien BusinessOulun elinkeino- ja työllisyyspalvelut, TE-palvelujen yrityspalvelut, OSAO Ovi, Yrityskylä Yläkoulu, 4H Business Lab, Oulun
Seudun Uusyrityskeskus sekä kahvila-ravintola Antell Asema.
Syksyllä BusinessAsemalle avattiin info ja palveluneuvonta, joka ohjaa asiakkaita yrittäjyyteen, työllisyyteen
ja osaamiseen liittyvissä kysymyksissä paikan päällä sekä etänä. Katutason tiloihin muutti myös Oulun matkailuneuvonta. BusinessAseman yhteyteen sijoittuivat lisäksi Työstartti ja Työllistämistä edistävä monialainen yhteispalvelu TYP sekä BusinessOulun hautomotoiminnot.
Hyvän vastaanoton saanut BusinessAsema suljettiin koronaepidemian takia kevään ja kesän ajaksi. Kiinniolon aikana kehitettiin palveluja ja toteutettiin tiloihin niiden edellyttämät muutostyöt. Syyskuun puolivälistä jouluun asti
toimintaa toteutettiin rajoitusten mahdollistamissa puitteissa.
Aseman kokeiluympäristön palvelukuvausta ja teknistä ympäristöä kehitettiin ja yritysyhteistyötä vietiin
eteenpäin. Digipajassa järjestettiin koulutuksia ja valmennettiin yrityksiä digitaaliseen liiketoimintaan, markkinointiin ja myyntiin. Yritykset, opiskelija- ja työllisyysryhmät sekä yksittäiset kävijät hyödynsivät FabLabin digitaalisen pienvalmistuksen laitteita ja ohjausta. BusinessAseman tiloja käytettiin kokouksiin sekä tapahtumiin
niin paikan päällä kuin osin tai kokonaan etäyhteyksin.
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KAIKEN KATTAVA DIGITAALISUUS
Digitalisaatio-teeman alla keskityttiin useisiin toisiaan tukeviin toimiin.
Yleisesti ottaen voidaan todeta, että digitaalisaation merkitys nousi
vuoden aikana sekä BusinessOulun sisäisessä toiminnassa että yrityssektorilla huomattavasti.
BusinessOulun yrityspalvelut järjesti useita yritysten digitaalisten valmiuksien kohottamiseen suunnattuja koulutuksia, jotka saivat hyvän
vastaanoton. Samaan aikaan valmisteltiin yrityksille omaa digitaalista
palvelutarjotinta, mikä mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattomia
palveluja. Yrityksille suunnattua digitalisuuskoulutukseen liittyvää sisältöä koordinoitiin yhdessä Oulun yliopiston kanssa.
BusinessOulun sisäisessä digitalisoinnissa keskityttiin yhdessä Oulun
Digin kanssa suunniteltujen ratkaisujen toteuttamiseen. Osa toteutuksista liittyy sisäiset palvelut -yksikön toimintaan, osa työllisyyspalvelujen toiminnan tehostamiseen ja asiakaspalvelujen parantamiseen.
Keskeisin sisäinen digitalisoinnin hanke on ollut asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus.
Jatkoimme digitaalisten ratkaisujen kehitysympäristöjen luomista
yritysten testaus- ja tuotteistustarpeita varten. BusinessAseman kokeiluympäristö luikuisine yrityssovelluksien kokeiluineen on tästä
konkreettinen esimerkki. Muista kohteista voi mainita OuluZonen kuiduttamisen. Yhteistyössä Oulun Digin ja Sivistys- ja kulttuuripalvelujen
kanssa toteutamme oppimisympäristöjen digitalisointia.
Alueen yritysten digitalisointimahdollisuuksia on tuettu myös lukuisten
eri alojen hankkeiden kautta. Esimerkiksi Oulun Sataman ja Nokian Oulun tehtaan alueella toteutettuun 5G Viima -hankkeeseen on ohjattu yrityksiä ja oppilaitoksia yhteiskehittämisen näkökulmasta. Vastaavia hankkeita on ollut käynnissä myös kiinteistöteknologia- ja terveystoimialoilla.
Oulun kaupungin digitaalista runkoverkkoa päätettiin ryhtyä vahvistamaan
kehittämällä kaupungin roolia verkon rakentamisen mahdollistajana.

Osaajapula on iso haaste
ICT-toimiala kasvoi vahvasti Oulussa vuonna 2020. Kaikkien yritysten
kasvua jarrutti osaajapula, joka on edelleen alan suurimpia haasteita.
Ouluun etabloituivat vuonna 2020 mm. suomalainen ohjelmistotalo
Devecto ja yhdysvaltalainen verkkoyhtiö Mavenir. Telenor osti KNL
Networksin, Konica Minolta Specimin ja GleSys Oulun DataCenterin,
joten globaalien toimijoiden määrä Oulussa kasvoi entisestään.
Vaikka vuosi oli haasteellinen, onnistuimme luomaan uusia vienninedistämistapoja sekä uudistamaan toimintatapojamme muun muassa
Oulun yliopiston kanssa. Vuoden alun jälkeen kaikki messutapahtumat peruttiin, mutta ehdimme toteuttaa jo toistamiseen Drone-rallin
ja Arctic Robot Challenge -seminaarin droneista ja robotiikasta.
Automotive-klusterille saatiin projektipäällikkö. Vuoden 2020 aikana
klusterin tekeminen ammattimaistui ja kehittyi merkittävästi tuotteistuneiden työskentelytapojen ansioista. Jatkoimme strategisia,
pitkäjänteisiä keskusteluja CEVT:n kanssa heidän etabloitumisestaan
Ouluun. Vuodelle 2021 tämä voisi konkretisoitua. Vahvistimme myös
rooliamme alan osaamiskeskittymänä yhdistämällä Saksan, Ruotsin ja
Oulun alan yliopistotutkimusryhmiä.
Olimme mukana Oulun yliopiston Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan strategiatyössä. Viime vuosina olemme onnistuneet lisäämään
yrityselämän ja alueen tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä koulutusohjelmien uudistamisessa. Toimimme vuonna 2020 aktiivisesti kansallisen Allied ICT Finland -verkoston ytimessä.
Olemme jatkaneet yhteistyötä opiskelijoiden ja yrityselämän kohtauttamisessa. Toteutimme Oamkin ja yli 20 ICT-alan yrityksen kanssa jälleen
Maalisuora-rekrytointitapahtuman. Edellisten vuosien Choose ICT-yritysten ja koulujen välinen yhteistyö kehittyi koskemaan myös muita toimialaoja. Uuden Työn taitajat -nimen alla jatkettiin nuoriin vaikuttamista.
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Koronaepidemia lisäsi ICT-toimialan osaajapulaa, joka jatkui merkittävänä koko vuoden. Nokia ilmoitti uusista investoinneista ja mahdollisesti jopa siirtymisestä täysin uuteen kampukseen Ouluun. Aloitimme osaajapulan lievittämiseen useita uusia projekteja ja toteutimme
ICT-yritysten kanssa kansallisen rekrytointikampanjan.
ICT-toimialalle viimeisteltiin Oulu – City on the Edge -viestintäkokonaisuus. Markkinointityökalu on tarkoitettu kestämään useamman
vuoden ja tukemaan myös muita toimialoja. Kokonaisuuden pääsisällöt ovat yleinen toimialaviesti sekä kohdennetut invest in, export ja
talent attraction -otsikoiden alle kootut viestikärjet.

Automotive-klusteri vastaa autoteollisuuden
tulevaisuuden haasteisiin
Oulu Automotive Cluster on automotive-alueen yhteistyöverkosto,
joka luo yhteistarjoomia ja vientimekanismeja, nostaa esille uusia tutkimus- ja tuotekehitysalueita sekä järjestää koulutusta. Klusteri kasvoi vuoden 2020 aikana merkittävästi: vuoden alussa jäsenyrityksiä oli
reilut 40 ja vuoden lopussa toiminnassa oli mukana 115 organisaatiota.
Niistä 95 oli yrityksiä ja loput tutkimus- tai yrityskehitysorganisaatioita.
Oulu Automotive Cluster järjesti vuoden 2020 aikana 11 verkostotapahtumaa, joissa oli reilut 250 osallistujaa. Tapahtumista neljä oli
pitchaustapahtumia Saksaan ja Kiinaan. Yli 50 yritystä esiteltiin kiinalaisen Geely Holding Groupin omistamalle innovaatiokeskukselle CEVT:lle Göteborgissa. Yritykset jättivät yli 30 tarjousta, joista 8 on johtanut toimitusprojektiin CEVT:n kanssa.
Geely/CEVT lahjoitti automotive-klusterin yrityksien tuotekehitysalustaksi Lync&Co-auton.
Seuraavan sivut kuvat:
1. Oulu – City on the Edge -viestintäkokonaisuuden kansilehti
2. Lync&Co-auton lahjoitustilaisuus tammikuussa 2020
3. Race of Drones järjestettiin Ouluhallissa 13.3.2020
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TERVEYS JA HYVINVOINTI
Vuosi 2020 haastoi meitä kehittämään uusia toimintamalleja ja menetelmiä Health & Life Science -toimialan yritysten tueksi. Erilaiset
terveysalan webinaarit ja online-matchmaking-työkalut olivat vahvasti mukana tukitoimenpiteissä. Olemme painottaneet virtuaalisia
toimenpiteitä toimialan yritysten liiketoiminnan kehittämisessä ja
kansainvälistymisessä.
Vuoden aikana edistimme vientitoimia etsimällä yrityksille uusia kontakteja ja asiakkaita mm. Alankomaista, Saksasta ja Pohjoismaista.
Jatkoimme yhteistyötä muiden ekosysteemien sekä kansainvälisten
kumppaneiden ECHAlliance, Navispace, Hannover Impuls, Welfare Tech
ja Medical Mountains kanssa. Tavoitteena oli myös uusien kumppaniverkostojen rakentaminen alan johtavien ekosysteemien ja organisaatioiden, kuten Health Holland, Innovation Skane ja Health Valley, kanssa.
Osallistuimme terveysalan kansainvälisiin tapahtumiin ja myös järjestimme useita virtuaalisia ja hybridimallisia tapahtumia, joista osa
keräsi kansainvälistä yleisöä. Järjestimme mm. Kumppaneilla on väliä
2 -tapahtuman yhteistyössä Sanminan kanssa sekä Health Business
Breakfast, accelerator program by Inmodi ja Tulevaisuuden sairaala
-teemaiset tapahtumat. Toteuttamamme valmennukset olivat Regulatory Essentials in Health Tech training series sekä Myynti, markkinointi ja uudet palvelut terveys- ja hyvinvointialalla. MDR-lisenssi oli
yritysten hyötykäytössä.
Health & Life Science -toimialan yritykset pääsivät tapahtumissa esittelemään OuluHealth-ständeillä ratkaisujaan kansainvälisille osallistujille. Tuimme yrityksiä viennin edistämistapahtumissa, kuten Innovation for Health Conference Rotterdamissa ja EHIN Oslossa. Lisäksi
OuluHealth toimi kumppanina HIMSS & Health 2.0 -konferenssissa.
Japanin markkinoilla päästiin useisiin konkreettisiin toimenpiteisiin.
Viime vuonna Hollanti nousi vahvasti esille uutena markkinointialueena, ja etsimme yrityksille kontakteja liiketoiminnan kasvun tueksi.
Loimme uuden Dutch market entry -strategian, jonka osana toteutim-

me virtuaalisen tapahtuman, Health DigiBoosterin, yhteistyössä Alankomaiden suurlähetystön sekä Twente-terveysalan ekosysteemin kanssa.
Sen pääfokuksena oli uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen ja verkostoituminen yritysten sekä muiden alan toimijoiden kanssa.
Uneen ja palautumiseen liittyvien oululaisten yritysten toive yritysklusterin kasvattamisesta nousi vahvasti esille. Tähän liittyen toteutimme yritysten tapaamisen, jossa käytiin läpi myös design-menetelmiin liittyviä mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvun tueksi.
Toimialan keskeisimmät markkinointiviestinnälliset toimenpiteet olivat Oulun Health & Life Science -yrityskatalogin päivittäminen ja yritysten näkyvyys mm. artikkeleissa, some kanavissamme ja Health &
Life Science business highlights -osuudessa OuluHealthin uutiskirjeissä. Viime vuonna julkaisimme myös OuluHealthin uudistetut nettisivut. OuluHealth on ollut mukana myös Rochen perustamassa viestintätyöryhmässä, jonka tavoitteena on tuoda esille Oulun ja pohjoisen
Suomen toimintamahdollisuuksia, osaamista ja vahvuuksia.
Vuoden 2020 aikana useat yritykset laajensivat toimintaansa ja saivat
merkittäviä rahoituksia toiminnan kehittämiseen. Toimialan yritykset
ovat vastanneet koronakriisiin kehittämällä innovaatioita terveydenhuollon sektorin vahvistamiseksi. Erityisesti Screentec ja Medkit
vahvistivat liiketoimintaansa vastaamalla hoitoalan kysyntään. Verkostoomme syntyi uusia yrityksiä ja uudet terveysalan innovaatiot
saavuttivat CE-merkinnän. Markkinoille pääsivät mm. Cerenion, Nukute ja NE Device SW.
OuluHealth-ekosysteemi jatkoi yhteistyötä edellisvuotena solmittujen strategisten kumppanuuksien kanssa. Yhteistyössä järjestettiin
mm. Harvinaissairauksien viikko sekä toteutettiin useita testaustoimintoja osana OuluHealth Labsin toimintaa. Näiden lisäksi OuluHealth
ja Oulun yliopistollinen sairaala allekirjoittivat yhteisymmärrysmuistion (Memorandum of Understanding) yhteistyön tiivistämiseksi.
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Oulussa on merkittävä terveysalan
osaajakeskittymä
OuluHealth, yksi Euroopan johtavista terveysalan ekosysteemistä, on
ainutlaatuinen kehitysympäristö terveyden ja hyvinvoinnin sektoreille. Ekosysteemi tuo yhteen korkeakoulut, tutkijat, terveysalan ammattilaiset ja terveysteknologiayritykset kiihdyttämään innovaatioita,
vahvistamaan terveysteknologia-alan liiketoimintaa ja parantamaan
ihmisten hyvinvointia. Tavoitteena on luoda innovatiivisia ratkaisuja
tulevaisuuden terveyden haasteisiin, nopeuttaa niiden saamista käyttöön ja edistää niiden kaupallistamista.
OuluHealth myös tukee työpaikkojen luomista sekä vauhdittaa suomalaisten hyvinvointialan yritysten vientiä. Ekosysteemin etuna on
OuluHealth Labs -testausympäristöt, jotka tarjoavat terveysteknologia-alan yrityksille ainutlaatuisia mahdollisuuksia tuote- ja palvelukehitykseen eri vaiheisiin. Se koostuu kolmesta osasta, jotka ovat Oulu
WelfareLab, Oamk SimLab ja OYS TestLab. OuluHealth Labs –toimintamallilla edistetään uusien palvelutuotteiden ja terveysteknologian
ratkaisujen markkinoille pääsyä.
Seuraavan sivut kuvat:
1. Ouluhealth.fi -sivut uusittiin vuonna 2020.
2. Health & Life Science -yrityskatalogin uusi versio.
3. Oamk SimLab on osa OuluHealth Labs -testausympäristöjä.
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KESTÄVÄ KEHITYS, KIERTOTALOUS JA VÄHÄHIILISYYS
Olimme kumppanina useissa teollisuuden ja cleantechin tapahtumissa, kuten World Bioeconomy Forum, Pohjoinen Teollisuus, valtakunnalliset Jätehuoltopäivät sekä Tuulivoimayhdistyksen Wind goes
Production -verkkotapahtuma. Osallistuminen Tampereen Alihankinta
-messuille ja Wind Energy Hamburg -tapahtumaan muuttui virtuaaliseksi. Julkaisimme vuoden aikana neljä teollisuuden ja cleantechin
uutiskirjettä, joissa nostimme esiin rahoitusmahdollisuuksia, BusinessOulun palveluita sekä alueen yritysten omia uutisia.
Esittelimme Oulua ja oululaisia yrityksiä investointikohteena useille
kansainväliselle teollisille sijoittajille, näistä merkittävin oli japanilainen, yli sadassa maassa toimiva teollisuuskonserni. Oulun teollisuuden ja cleantechin investointimahdollisuuksia esiteltiin kotimaisille ja
kansainvälisille sijoittajille pitkin vuotta ja tuotimme mm. Ruskon ja
Laanilan aluetta esittelevän drone-videon virtuaalisesti tapahtuneiden
investointikeskustelujen tueksi.
Autoimme noin kymmentä yritystä sijoittumaan Ouluun esittelemällä liiketoimintaan soveltuvia liiketiloja, tontteja tai investointikohteita.
Lisäksi autoimme useita oululaisia cleantech- ja teollisuussektorin
yrityksiä rahoituksen haussa poikkeuksellisena koronavuonna. Alueen
yritysten merkittävimmät investoinnit olivat Oulun Energian Laanilan
biovoimalaitos ja Ruskon jätteiden lajittelulaitos - investointien arvo yli
250 miljoonaa euroa - sekä Stora Enson Oulun tehtaan paperikoneen
muuttaminen kartonkitehtaaksi – investoinnin arvo yhteensä 350 miljoonaa euroa.

Olimme yli 10 teollisuuteen ja cleantechiin liittyvän hankkeen ohjausryhmässä tai rahoituskumppanina, näistä esimerkkeinä mm. CarbonWise,
5G Viima, CircVol, ExportFactory ja Puun jalostusarvon nostaminen
-hanke. Osallistuimme Oulun kaupungin kiertotalouden tiekartan sekä
kestävän kehityksen tavoitteiden toimenpideohjelman valmisteluun.

brändiä huomioimatta hiilijalanjälkeään ja kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Asiakkaat, kumppanit, rahoittajat ja investoijat vaativat
laskettua hiilijalanjälkeä. Edelläkävijät ovat voittajia – ja CarbonWise
on ollut erinomainen työkalu aloittaa hiiliviisaan liiketoiminnan rakentaminen ja kehittäminen Oulussa.

Työtä hiiliviisauden edistämiseksi

CarbonWisessa on mukana myös kolme pilottiympäristöä ja yhteistyötahoa: Oulun Satama, Kiertokaari ja BusinessAsema. Pilotteihin liittyen
on valmisteltu yhteiskehitettäviä kokeiluja, jotka toteutetaan vuoden
2021 aikana. Oulun Satama ja Kiertokaari ovat myös mukana hiiliviisaissa klinikoissa. Kokeiluilla vahvistetaan niiden hiiliviisautta, kun
muut yritykset etsivät ratkaisuja Sataman ja Kiertokaaren esittämiin
haasteisiin. Toiminnassa huomioidaan liiketoimintapotentiaali osallistuville yrityksille sekä ratkaisuiden skaalautuvuus.

Keväällä 2020 käynnistynyt CarbonWise edistää yritysten ja koko kaupungin hiiliviisautta ja tukee Oulun kaupungin halua olla hiilineutraali
vuoteen 2040 mennessä.
CarbonWisen hiiliviisaat klinikat käynnistyivät joulukuussa 2020. Klinikoiden sisältö on rakennettu kokonaisvaltaiseksi paketiksi yrityksille
yhdessä BusinessOulun ja Macon Oy:n kanssa. Yritykset oppivat, miten
hiilijalanjälki lasketaan ja osaavat lähteä kehittämään toimintaansa
hiilineutraaliksi kohti nettopositiivisuutta. Yritykset pystyvät hyödyntämään laskentaa ja laskentapohjaa antaessaan tarjouksia tuotteistaan,
palveluistaan tai yksittäisestä projektista. Laskenta perustuu Maconin
kehittämään ilmastoindikaattori-palveluun.
Mukana olevat yritykset ovat eri vaiheissa liiketoiminnan kehittämisessä hiiliviisaaksi. Ne edustavat CarbonWisen tavoitteiden mukaisesti
hyvin heterogeenistä joukkoa pienestä kivijalkayrittäjästä aina suurempiin teknologiayrityksiin. Oululaisissa yrityksissä on selvästi tiedostettu se, etteivät yritykset voi enää luoda kestävää liiketoimintaa ja

KOLME MERKITTÄVINTÄ INVESTOINTIA YHT.

600 M€
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Fennovoiman Hanhikivi 1 -projekti jatkoi suunnitelmien mukaisesti
tuotantolaitosta tukevien rakenteiden toteutusta. Oulun alueelta projektiin paikan päällä osallistui yli sata yritystä, lisäksi osa hankkeeseen
osallistuvista yrityksistä laajensi Oulun-toimipistettään.
Seuraavan sivut kuvat:
1. Havainnekuva Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta Pyhäjoelta.
Kuva: Fennovoiman kuvapankki.
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AINEETTOMAN ARVONLUONNIN OHJELMAT
Yritysten design-osaamisen tukemiseen konseptoitiin Design Oulu
-ohjelma, jonka toteuttamiseen tullaan hakemaan rahoitusta 2021.
Tavoitteena on tukea yritysten liiketoiminnan kasvua ja lisäarvon
tuottamista. Oulun alueen yritysten ulkomaisten osaajien tarpeeseen
ja houkutteluun valmisteltiin Oulu Talent Hub -toimintamalli yhdessä kumppaneiden kanssa. Sen toteutukseen saatiin rahoitus vuoden
2021 alusta lähtien.
Matkailua tukevien investointien suunnittelu jatkui aktiivisena. Toppilan vierasvenesatamalle saatiin toteuttaja, ja Nallikarin alueen investointien suunnittelu eteni. Kampusalueiden investointien edistäminen
on edennyt sekä Linnanmaalla että Kontinkankaalla.
Koronakriisi nosti matkailutoimialan merkityksen aivan uudella tavalla
esille. Ravintolat, liikennöinti-, majoitus-, tapahtuma- sekä ohjelmapalvelut tuovat vuosittain pelkästään Oulun aluetalouteen satoja miljoonia euroja ja laajan matkailuklusterin työllistävä vaikutus on noin
4500 henkilötyövuotta Oulussa. Vuoden 2020 kriisi on näkynyt satojen työpaikkojen vähennyksenä Oulussakin.
Autoimme yrityksiä yksinyrittäjätuen lisäksi yritysneuvonnan keinoin
hakien apuja eri lähteistä sekä tarjoten asiantuntemusta ja valmennuksia uusien toimintamallien ja toimintatapojen kehittämiseksi.
Kotimaan vilkas matkailukesä sekä norjalaisten kesämatkailun kasvu
toivat hetkellisesti valoa osalle alueen yrityksistä. Sen sijaan työmatkustus, yritysten ja järjestöjen kokoukset sekä kongressitapahtumat
puuttuivat lähes kokonaan. Oulussa näistä kertyy jopa puolet matkailuyöpymisistä ja -euroista ympärivuotisesti.

Uusia avauksia

Katseet kestävään matkailuun

Käynnistimme VisitOulun kanssa vuoden 2020 aikana määrätietoisen
työn kestävän matkailun ja digitalisaatiokehityksen vauhdittamiseksi.
Kesäksi saatiin auki uusi Elämysten Olohuone, digitaalinen kauppapaikka VisitOulun yhteyteen. Keväällä valmisteltiin myös Oulun upeiden lähiluontokohteiden ja luontoreittien tuotekortteja ja informaatiota tarjolle matkailuneuvonnan, VisitOulun ja eri kanavien kautta.
Syksyllä VisitOulu sai TEM-rahoituksen seudullisen matkailumarkkinoinnin ekosysteemin ja tiedolla johtamisen kehittämiseen.
Kaupungin Ympäristö- ja yhdyskuntapalvelujen kanssa on viety eteenpäin Oulun suistoalueen melontareitistöä ja maastoliikkumisen suunnitelmaa sekä merikaupunki Oulu -tavoitesuunnitelmaa, jotka kaikki
tarjoavat eväitä matkailullisen potentiaalin hyödyntämiseen lähitulevaisuudessa. Ravintoloille tarjottiin valmennusta verkkokaupan ja take
away -myynnin käynnistämiseen, ja osa ravintoloista onnistui näissä
erinomaisesti. Matkailupuolelle saatiin uusia avauksiakin, kuten vesipuistokokeilu Linnansaaren edustalle ja kelluvat iglut Oulujoelle.
Kapasiteetin kannalta merkittävä avaus oli Radisson Blu hotelliremontin valmistuminen syksyllä 2020. Hietasaaren ja Nallikarin alueen toimijaverkosto laajentui, kun alueen huviloihin ja kiinteistöihin saatiin
uusia omistajia ja suunnitelmia. Nallikarin lainvoimainen asemakaava
mahdollistaa nyt alueen voimakkaan kehittämisen Pohjoisen matkailukeskuksena ja sen eteen jatketaan määrätietoista työtä yrittäjien
kanssa. Myös tärkeään merellisen Oulun kohteeseen, Ranta-Toppilaan, saatiin valittua operaattori. Toppilan Möljä Oy käynnisti kohteeseen tarkempien suunnitelmiensa laadinnan.
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Attractive Oulu Region -hankkeen kansainväliset toimenpiteet
jouduttiin hetkeksi keskeyttämään ja hankkeelle haettiin jatkoaikaa
kesään 2021 saakka. Fyysisten tapaamisten ja vierailujen sijaan on
löydetty uusia tapoja tavoittaa kansainvälisiä kohderyhmiä ja pitää
yhteyttä matkanjärjestäjiin ja koulutusmatkailun sidosryhmiin, jotta
valmiudet vastata nousevaan kysyntään on heti kun matkustaminen
on taas mahdollista. Hankkeen toimenpiteinä järjestettiin esimerkiksi
kestävään matkailuun ja sen kehittämiseen sekä digitalisaatioon
liittyviä työpajoja yrityksille. Lisäksi käynnistetiin kansainvälisen
matkailun kehittämissuunnitelman laadinta yrittäjien ja VisitOulun
kanssa. Tavoitteena on luoda selkeä tiekartta, miten koronan jälkeen
päästään uuteen kasvuun.
Oulun seudulla on kaikki potentiaali kasvaa Suomen seuraavaksi merkittäväksi ympärivuotiseksi vapaa-ajan, business- ja kongressimatkailun keskittymäksi. Alueella on paljon luontaisia vetovoimatekijöitä,
joiden varaan uusi nousu koronan jälkeen voidaan rakentaa. Olemme
turvallinen, väljä ja ruuhkaton kohde. Meillä on helposti saavutettavia
luontokohteita sekä laadukkaita elämyksiä ja palveluita Oulun kaupungissa ja lukuisissa seutukohteissa. Ouluun on ollut myös hyvät
lento- ja junayhteydet kriisiaikanakin.
Matkailu- ja logistiikka-alojen merkittävimmät BusinessOulun järjestämät vuositapahtumat ovat Oulun Matkailufoorumi ja Pohjoisen
Logistiikkafoorumi. Jälkimmäinen pystyttiin järjestämään tammikuussa vielä normaalisti Oulun teatterilla noin 150 henkilön tilaisuutena.
Matkailufoorumi toteutettiin syksyllä webinaarina ja se keräsi useita
satoja katsomiskertoja. Perinteisistä tapahtumista Helsingin matkamessut toteutuivat tammikuun lopulla, sen jälkeen kansainväliset
matkailualojen tai logistiikan messutapahtumat peruuntuivat tai siirrettiin seuraavaan vuoteen.
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INVESTOINNIT
Investoinnit luovat edellytykset ostovoiman ja työllisyyden kasvulle
sekä yleisesti toimialojen uudistumiselle ja kilpailukyvyn ylläpitämiselle yrityksissä. Valovoimainen Oulu 2026 -visiossa on keskeisenä tavoitteena vetovoimaisuuden kehittäminen ja menestysmahdollisuuksien tarjoaminen yrityksille. Strategiassa Ouluun tulevien yksityisten
reaali-investointien vuositason tavoitteeksi on asetettu 300 miljoonaa euroa. Tavoitteemme vuonna 2020 oli 20 uutta muualla Suomessa tai kansainvälisesti toimivaa yritystä.
Koronaepidemia vaikutti luonnollisesti myös investointien houkutteluun, mutta tilastollisesti pysyttiin hyvällä tasolla. Ouluun vuonna
2020 tulleiden yksityisten reaali-investointien yhteismäärä oli noin
260+ M€ (investointipäätöksen tekovuoden mukaan) ja Ouluun sijoittui 16 uutta yritystä, joista 7 on ulkomaisia. Kansalliset ja kansainväliset seminaarit ja messutapahtumat ovat perinteisesti olleet tärkeitä
tapahtumia uusien kontaktien luontiin. Peruttujen tapahtumien jäädessä pois pystyttiin nyt keskittymään olemassa olevien kontaktien
ylläpitoon ja kehittämiseen. Tästä esimerkkinä biotuotteiden valmistaminen sekä kiertotalous.

YKSITYISIÄ REAALI-INVESTOINTEJA YHT.

+260 M€

Matkailualan investointeja ei pystytty edistämään samalla tavalla kuin
aikaisempina vuosina. Sen sijaan aika oli otollinen nykyisten hotellien
uudistamiselle ja remontoinnille. Oulun suurimpiin kuuluvan hotelli
Radisson Blun peruskorjaus valmistui loppuvuodesta. Sen jälkeen Arina käynnisti oman hotellinsa vaiheittaisen uudistamisen.
Nallikarin alueen asemakaava vahvistui vuoden 2020 alussa. Vuoden
aikana käytiin useita tapaamisia ja keskusteluja Nallikarin ja Hietasaaren alueen toimijoiden kanssa ja edistettiin eri toimenpitein Nallikarin
matkailuinvestointeja.
Laanilan alueen investointimahdollisuuksia työstettiin ja potentiaalisen
biojalostamoinvestoinnin edellytyksiä vietiin eteenpäin suunnitelmien
tarkennuksilla sekä tiivistämällä alueellisen toimijaverkoston yhteistyötä.

Data center -rintamalla keskityttiin varautumalla kasvavaan konesalikysyntään vuoden 2021 alussa voimaan tulevan uuden energiaveropäätöksen myötä. Markkinointimateriaalit päivitettiin ja Oulun Energian ja BusinessOulun yhteistyönä mm. suunniteltiin ja tuotteistettiin
kaupungin kaavoittamalle alueelle vihreät sähköliittymät, lämmön
talteenotto ja kaukojäähdytys sekä liityntä arktiseen kaapeliin. Käynnistimme kaavoitetun alueen markkinoinnin sähköveron alenemisen
ja arktisen kaapelin kärjillä kansainvälisissä kanavissamme ja yhteistyöverkostoissamme muun muassa Kiinaan ja Saksaan.
Oulun kaupungin maankäytön toteuttamisohjelmaan on kytketty ensimmäistä kertaa työpaikka-alueiden kehittäminen. Säännöllinen tiiviimpi yhteistyö Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen ja BusinessOulun
kesken on osoittautunut hyödylliseksi malliksi, jota tulee edelleen kehittää tavoitteena yritysmyönteisempi Oulu.

ICT-toimialan investointikentässä tehtiin yritysostoja, joissa ulkomaiset toimijat ostivat oululaisesta yrityksestä osake-enemmistön tai
koko osakekannan. Yritysostotkin tuovat parhaimmillaan kaupunkiin
uutta pääomaa kiertoon ja edesauttavat yritysten kasvukehitystä.

» TUTUSTU VALOVOIMAINEN OULU 2026
–KAUPUNKISTRATEGIAAN
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» TUTUSTU OULUN MAANKÄYTÖN
TOTEUTTAMISSUUNNITELMAAN
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YRITTÄJYYS, UUSI LIIKETOIMINTA JA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT
Tarjoisimme yrityksille yhdessä muiden kaupungin yksiköiden ja Oulun
Digi -liikelaitoksen kanssa monipuolisen kehitysympäristön digitaalisten palvelujen ja tuotteiden kehitystyötä varten. Esimerkkiratkaisut ja
-alustat on koottu smartcityoulu.fi-sivustolle. BusinessAseman avautuminen fyysisenä palvelupisteenä sekä digitaalisten kanavien kehittäminen toteuttivat tavoitteeksi asetettua yhden luukun palveluperiaatetta.
Yritysten tontti- ja toimitilakysyntään vastattiin yhdessä Yhdyskunta- ja
ympäristöpalvelujen kanssa maankäytön toteuttamisohjelmassa olleiden tavoitteiden mukaisesti. Linnanmaan, Kontinkankaan ja mahdollisen
keskustan uuden kampuksen osalta on käynnissä merkittäviä kaavoitus- ja suunnitteluhankkeita yritysten sekä kampustoimijoiden kesken.
6Aika-strategian hankkeiden toteuttamista jatkettiin yhdessä kuutoskaupunkien kanssa. Koulutuksen, tutkimuksen, liike-elämän ja julkisen
sektorin yhteistyötä tukevan Oulun innovaatioallianssin sopimus uudistettiin vuosille 2021–2027, ja sen sisällön perusteella valmisteltiin
kansallinen Valtio-kaupunki ekosysteemisopimus yhdessä Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Toimijat tekivät yhteiset strategiset valinnat,
joiden pohjalta saadaan käynnistysrahoitusta osaamislähtöisen liiketoiminnan kasvun tukemiseen. Yhdessä muiden toimijoiden kanssa
valmistauduttiin koronaepidemian jälkeiseen toipumisaikaan kokoamalla keskeiset investointikohteet EU:n tulevaa elvytyspakettia varten.

Pesti kohtauttaa työt ja tekijät
BusinessOulu on tunnistanut yhä pahenevan työvoimapulan yritysten
kasvun ja menestyksen esteenä Oulun seudulla ja toisaalta työnhakijoiden määrä kasvaa jatkuvasti. Tätä varten syksyllä 2020 käynnistettiin Pesti-tiimi, jonka tavoitteena on edistää ratkaisuja kohtaanto-ongelmaan. Pesti sijoittuu elinkeinopalvelujen ja työllisyyspalvelujen
väliin, ja sen toiminta on rakennettu edistämään synergiaa päätoimintojen välillä. Mahdollisuus siihen paranee entisestään, kun työllisyyden kuntakokeilu käynnistyy maaliskuussa 2021.
Alkuvaiheessa työ keskittyi sisällön määrittelyyn, toiminnan rakentamiseen ja prosessien kehittämiseen sekä tiimin rakentamiseen. Pestin
toiminnan sisällöksi määriteltiin työvoimantarpeen ja osaamisen kartoittaminen ja siitä seuraavat räätälöidyt kohtaannon ratkaisut yrityksille, BusinessAseman tapahtumakoordinointi, Talent Hub -toiminta sekä
osallistuminen Oulun innovaatioallianssin kauden 2021-2027 läpileikkaavaan ekosysteemiin Yrittäjyys, osaaminen ja jatkuva oppiminen.

Yrittäjyyskasvatuksen aktiviteetteja jatkettiin yhdessä Sivistys- ja kulttuuritoimen kanssa. 6- ja 9-luokkien Yrityskylätoimintaan osallistui useita tuhansia oppilaita Oulusta ja muualta Pohjois-Suomesta. Kesäyrittäjyyskampanja kiinnosti entistä enemmän, ja mukaan pääsi hakemusten
kautta 60 nuorta. Oppilaitosten, elinkeinoelämän toimijoiden ja noin
neljänkymmenen eri toimialan yrityksen kanssa käynnistettiin Työn taitajat -ohjelma varmistamaan yritysten tulevaisuuden osaamista.
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TIEDOLLA JOHTAMINEN JA ENNAKOINTI
Yksikkö vastaa strategista ja operatiivista johtamista tukevan raportointitiedon sekä tilasto- ja tutkimustiedon tuottamisesta ja kehittämisestä sisältäen toimintaympäristötiedon ja tutkimus- ja arviointitiedon 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 Tilastokeskuksen kanssa. Lisäksi erillisissä tilastollisissa selvityksissä ja
kyselytutkimuksissa käytetään kilpailutettuja asiantuntijoita.
Oulun seudun päätoimialojen kehitystä kuvaava elinkeinokatsaus
ilmestyi vuonna 2020 kaksi kertaa samoin kuin BusinessOulun kasvutoimialojen suhdannekehitystä kuvaava aineistokin. Elinkeinokatsauksen vaihtuvina teemoina olivat kongressit Oulussa ja sekä ulkomaalaisomisteiset yritykset Oulun seudulla.

Syksyllä käynnistettiin Oulun Digin kanssa kehitystoimenpide, jonka
tarkoituksena on toteuttaa Oulun kaupungin organisaatioita palveleva yritystietokanta. Tätä varten kilpailutettiin palveluntarjoaja, joka
kykenee tuottamaan ja ylläpitämään ajantasaista listaa Oulun seudun
+ Iin yrityksistä ja toimipaikoista. Kilpailutuksen voitti Leadventure Oy,
jonka avulla yritystietokanta toteutetaan vuoden 2021 alkupuolella.
Yritystietokanta integroidaan osaksi uutta Dynamics -asiakkuuksienhallintajärjestelmää.
Aineettoman arvonluonnin ohjelma jatkui vuonna 2020 tietämyspohjaisen talouden osa-alueella. Tietämyspohjaisen talouden perusta on
ennakoinnin, tutkimustiedon ja kokemuspohjaisen tiedon yhdistämisessä liiketoimintaan. Oulun ajatushautomolle valmistui konsepti,
jonka pohjalta käynnistettiin vuoden 2020 lopulla ajatushautomon
strategisten kumppaneiden haku sekä toiminnan tarkempi fokusointi.
Tämä työ jatkuu keväällä 2021. Kasvun ekosysteemit -hankkeessa toteutettiin yrityksille suunnattu, markkinatiedon hyödyntämiseen liittyvä tiedolla johtamisen valmennus, joka keräsi 57 osallistujaa.
Osallistuimme työllisyyden kuntakokeilun valmisteluun yhteistyössä
seudun työllisyyskokeilun tiedolla johtamisen tiimin kanssa.

» TUTUSTU OULUN SEUDUN
ELINKEINOKATSAUKSIIN
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Tarvelähtöisesti tuotettiin lukuisia tilastollisia selvityksiä ja raportteja
Oulun kaupunkikonsernin toimijoiden ja BusinessOulun omiin tarpeisiin
sekä useille ulkopuolisille tiedon tarvitsijoille. Muita yksittäisiä 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
(toiminnan volyymit ja tulokset, elinkeinoelämän indikaattorit)
y Kaupungin talousarvion 2020 sitovien tavoitteiden väliraportointi
kvartaaleittain
y Yritysasiakastyytyväisyyskyselyn toteutus ja raportointi
y Tapahtumateollisuus Oulun alueella; pro-gradu raportti, Oulun
kauppakorkeakoulu
y Espoon, Tampereen, Turun, Jyväskylän ja Oulun kaupunkien elinkeinopalvelujen vertailu
y Kaupungin talousarvioprosessi 2021: toimintaympäristöanalyysi
BusinessOulun osalta.
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Korona vaikutti työmarkkinatilanteeseen
Joulukuussa 2020 Oulussa työttömien osuus työvoimasta (työttömyysaste) oli 14,5 %, mikä oli 2,5 %-yksikköä enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Alle 25-vuotiaiden työttömien osuus työvoimasta
(nuorisotyöttömyysaste) oli 19,9 % (v. 2019 joulukuussa 16,8 %). Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvoi vuoden 2019 tilanteeseen verrattuna.
Vuonna 2020 heitä oli kuukausittain keskimäärin 410 henkilöä enemmän kuin vuonna 2019. Yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden ja
kaupungin kuntaosuudella olevien määrä kasvoi ja oli keskimäärin 4 557
henkilöä kuukaudessa (v. 2019 ka. 4 463). Työmarkkinatuen kuntaosuus
oli yhteensä 24 miljoonaa euroa (21,4 M euroa v. 2019).

Kehittämistoiminta - kuntakokeilun
käynnistymiseen valmistautumista, digitalisointia
ja neuvontaa BusinessAsemalla
Vuonna 2019 solmitun työllisyyden ekosysteemin kumppanuussopimuksen mukaista yhteistyötä jatkettiin vuoden 2020 aikana. Sopimuksen osapuolia ovat Oulun kaupunki (BusinessOulu, hyvinvointipalvelut, sivistys- ja kulttuuripalvelut), Pohjois-Pohjanmaan liitto,
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto ja
Kelan Pohjoinen vakuutuspiiri. Osapuolten yhteisenä tavoitteena on
tehdä Oulun seudusta työllisyyden edistämisen edelläkävijä vuoteen
2025 mennessä. Yhteistyössä painottuivat vuonna 2020 työllisyyden
kuntakokeiluun valmistautuminen sekä koronaviruspandemian vaatimien toimenpiteiden käsittely.

TYÖTTÖMIEN OSUUS TYÖVOIMASTA 12/20

14,5 % |
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Toiminnan kehittäminen BusinessOulun työllisyyspalveluissa keskittyi
prosessien kehittämiseen ja digitalisointiin sekä kuntakokeiluun valmistautumiseen. Asiakaspalvelutehtäviä vakinaistettiin, monialaista
palvelua kehitettiin, avustusmuotoja tarkistettiin ja organisaatiota selkeytettiin. Digitaalista, robotilla ohjautuvaa työllisyysraportointia kehitettiin edelleen. Valmisteltiin ja pilotoitiin kuntouttavan työtoiminnan
sähköistä työajanseurantaa. Vuoden aikana asiakaspalvelu etätyönä
lisääntyi ja otettiin käyttöön uusia työtapoja (mm. Teams-tapaamiset,
puhelinneuvonta, verkossa tapahtuvat valmennukset ja tapahtumat).
Vuoden aikana valmisteltiin organisaatiomuutosta, jolla mahdollistetaan muun muassa työllisyyskokeilun tuomien, uusien lakisääteisten tehtävien hoitaminen. Palvelukokonaisuuksia ja organisoitumista suunniteltiin Työnhaun alkuvaiheen palveluiden, Osaamisen ja
rekrytoinnin, Työhön poluttavien palveluiden sekä Tuet ja maksatus
-yksiköiden alle. Valmistelutyötä tehtiin verkostoissa muiden kokeilukuntien, TE-toimiston sekä Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden
ja sivistys- ja kulttuuripalveluiden kanssa. Samalla panostettiin raportoinnin ja tiedolla johtamisen kehittämiseen niin toiminnan suunnittelun, ennakoinnin kuin seurannan näkökulmista.
Uutena asiakaspalvelumuotona kehitettiin matalan kynnyksen palveluneuvontaa BusinessAsemalle. Palveluneuvonta käynnistyi syyskuussa
2020, ja koronatilanteesta huolimatta se tavoitti hyvin uusia asiakkaita (infossa 258 ja palveluneuvonnassa 83 uutta asiakasta ajalla 09–12/2020).
6Aika Osaamo-hankkeella oli toiminnan kehittämisessä ja käynnistämisessä suuri rooli. Palveluneuvontaa kehitettiin luoden uusia malleja mm.
etäneuvontapalveluille. BusinessAseman Digipajalla tarjottiin mahdollisuuksia päivittää osaamista digiaikaan. Vuoden aikana toteutettiin koulutuksia ja webinaarisarjoja yritysten liiketoiminnan kehittämisen tueksi
ja käynnistettiin työttömille työnhakijoille suunnatut Diginikkarit-ryhmät,
joissa osallistujat kehittävät ohjelmoinnin taitoja ohjatusti.
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Yksilöllistä työhönvalmennusta
Työhönvalmennus on työnhakija-asiakkaille tarjottavaa, yksilöllistä
neuvontaa ja valmennusta työ-, opiskelu- tai työkokeilupaikan löytymiseksi. Sitä toteutetaan sekä henkilökohtaisena palveluna että ryhmäpalveluina ja -valmennuksina yhteistyössä työnantajien ja muiden
työllisyystoimijoiden kanssa. Työhönvalmennusta tarjottiin ja kehitettiin osana Kohtaantoa valmennuksella -hankkeen ja Oulun Ohjaamon
kehittämishankkeen toimintaa. Kohtaantoa valmennuksella -hanke
järjesti vuoden aikana 20 valmennusta, jotka pääosin olivat avoimia
kaikille työttömille työnhakijoille asiakkuudesta riippumatta. Valmennukset keskittyivät erityisesti työnhakijan urapolun selkeyttämiseen ja
työnhakutaitoihin, muun muassa sosiaalisen median käyttöön työnhaussa. Valmennuksissa oli yhteensä 153 osallistujaa.

Työnantajayhteistyöhön lanseerattiin JobCornertapahtuma
Työnantajayhteistyötä tehtiin muun muassa kartoittamalla sopivia työnhakijoita avoimiin tehtäviin sekä tukemalla työnantajia rekrytoinnin prosesseissa ja taloudellisten tukien hakemisessa. Toteutettiin käytännön
tarpeisiin vastaavia toimialakohtaisia valmennuksia, rekrytointitapahtumia ja matchmaking-tilaisuuksia. Lanseerattiin JobCorner-tapahtuma,
jossa viikoittain yksi yritys pääsee BusinessAsemalle jututtamaan työnhakijoita ja rekrytoimaan uusia osaajia. Työhönvalmennuksen ja työnantajapalveluiden yhteistä prosessia kehitettiin osana BusinessAsema-toimintaa yritysten, BusinessOulun elinkeinopalveluiden ja TE-toimiston
Yrityspalvelut-yksikön kanssa. Työllisyyspalveluiden organisaatiorakenteen muutosvalmistelussa luotiin selkeämpää palvelurajapintaa työnantajien ja työnhakijoiden välille, jotta työvoiman kohtauttaminen olisi
tulevaisuudessa tehokkaampaa. Lisäksi kartoitettiin erilaisia osaamisen
tunnistamisen ja kehittämisen menetelmiä ja työkaluja.

TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS 2020
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Kuntouttavan työtoiminnan piirissä yli 1000
henkilöä
Laadullista ja sisällöllistä kehittämistyötä tuettiin monialaisella yhteistyöllä. Kuntoutuksen konsultaatioryhmän yhteistyötä jatkettiin mm.
PPSHP:n kuntoutuspoliklinikan, TE-toimiston ja Kelan kanssa. Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen välistä yhteistyötä kehitettiin ja tiivistettiin. Järjestöjen ja yhdistysten kanssa jatkettiin aktivointitoiminnan
kumppanuusyhteistyötä ja avustustoimintaa. Kuntouttavan työtoiminnan piirissä oli yhteensä 1006 eri henkilöä.
Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisessä tehtiin yhteistyötä 30 eri
kolmannen sektorin kumppanin kanssa (yhteistyösopimus kuntouttavasta työtoiminnasta), joista 16:n kanssa on toteutunut 31 työtoimintaryhmää (aktivointiyhteistyösopimus). Lisäksi Oulun kaupungin omat
yksiköt tarjosivat kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille monipuolisia
työtehtäviä aidoissa työympäristöissä. Yksittäisten asiakaspaikkojen lisäksi Oulun kaupungilla oli viisi omaa työtoimintaryhmää. Liikuntapalveluissa oli työllisyyspalveluiden tuella liikuntakoordinaattori ohjaamassa liikuntaneuvojaksi oppisopimuksella opiskelevia työntekijöitä
ja koordinoimassa työttömien liikunnan tukemista. Maalis- ja huhtikuussa kuntouttava työtoiminta keskeytyi koronapandemian vuoksi.
Oulun kaupungin yksiköissä toteutettavaa kuntouttavan työtoiminnan ohjausta tuettiin Tutor-koulutuksella ja Tutor-avustuksella. Tutor-koulutuksissa tarjotaan kaupungin työntekijöille välineitä toimia
työllisyystoimenpiteisiin sijoittuvien henkilöiden tukena sekä tiedonjakajana ja myönteisen asenneympäristön vahvistajana omassa
työyhteisössä. Koulutukset järjestetään Business Oulu -liikelaitoksen työllisyyspalveluissa erillisen ohjelman mukaisesti. Kaupungin
yksiköille maksetaan Tutor-avustusta 10 euroa työtoimintapäivää ja
toimintaan osallistuvaa henkilöä kohti silloin, kun yksikössä on Tutor-koulutettuja työntekijöitä.

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ASIAKKAITA
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Yhteisötalotoimintaa Honkapirtillä
Yhteistyö BusinessOulun työllisyyspalveluiden ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden välillä jatkui Honkapirtin yhteisötalolla.
Yhteisötalotoiminnassa mahdollistetaan sekä asukkaiden ja järjestötoimijoiden toimintaa että työnhakijoiden työllistämismahdollisuuksia. Työllisyyspalveluiden painopiste yhteisötaloilla on työllisyyttä
edistävässä toiminnassa. Yhteisötaloilla on sekä työllisyyspalveluiden
omaa että yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavaa kuntouttavaa työtoimintaa. Ryhmätoiminnan uutena muotona pilotoitiin kuntouttavaa työtoimintaa etänä, mistä saatiin hyvää palautetta. Oulunsalon yhteisötalon toiminta päättyi vuoden lopussa.

TYP, monialaista yhteispalvelua
pitkäaikaistyöttömille

Suurin osa TYP-asiakkaista oli 30–59-vuotiaita, mutta myös alle
30-vuotiaiden osuus on viime vuosina noussut. Yli 60-vuotiaita oli
asiakkaina vähiten. Suurimmalla osalla asiakkaista on korkeintaan toisen asteen koulutus ja yhä suuremmalla osalla perusasteen jälkeinen
koulutus puuttuu kokonaan. Toisen asteen koulutuksen käyneissä on
sekä lukion jälkeen koulutuksen ulkopuolelle jääneitä että niitä, jotka
eivät voi jatkaa koulutustaan vastaavassa työssä. Työllistävän koulutuksen puuttuminen on yksi työttömyyden pitkittymisen riskitekijöistä,
joka kietoutuu yhteen terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien kanssa. Asiakastyössä haasteellista on myös soveltuvien työtehtävien ja
työpaikkojen löytäminen osatyökykyisille työnhakijoille, joiden työelämään sijoittuminen edellyttää henkilökohtaista tukea tai ohjaamista.
Uusia TYP-asiakkuuksia aloitettiin 474. Asiakkuuksia puolestaan päättyi 741, joista 161 henkilöllä (22 %) asiakkuus päättyi palkkatyöhön,
palkkatuettuun työhön tai opiskeluun. TYP-palvelun päättäneistä
asiakkaista 78 % oli palvelun alkaessa työmarkkinatuen saajia ja 3,5
% ansiosidonnaisen tai peruspäivärahan saajia. Palvelun päättyessä
heistä 36 % oli työmarkkinatuen saajia ja 10 % ansiosidonnaisen tai peruspäivärahan saajia. 13,7 % oli palvelun päättyessä palkansaajia. Noin
puolet päättyneistä asiakkuuksista oli kestänyt yli 8 kuukautta ja 18 %
oli kestänyt alle 3 kuukautta.

Erityisesti pitkäaikaistyöttömille ja monialaista palvelua tarvitseville
asiakkaille tarjotaan työllisyyspalveluita Pohjois-Pohjanmaan monialaisessa yhteispalveluverkostossa, johon kuuluu 30 kuntaa, Kela ja
TE-palvelut. Verkoston hallinnointipalvelut tuottaa Oulun kaupunki.
TYP-palveluissa tehdään työtä asiakkaiden kuntoutustarpeiden ja työja toimintakyvyn selvittämiseksi sekä kuntoutumisen, kouluttautumisen ja työllistymisen tukemiseksi. Oulun TYP-yksikössä asioi 1 166 eri
asiakasta. Syksyllä yksikkö muutti uusiin toimitiloihin Hallituskadulle
BusinessAseman yhteyteen.

Työstartti-palvelu on asiakaslähtöistä ja
kokonaisvaltaista

Kuntouttava työtoiminta oli yleisin TYP-asiakkaille tarjottu palvelu.
Seuraavaksi yleisimpiä palveluja olivat työllistymistä edistävät TE-palvelut sekä sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut. Myös työkyvyn ja kuntoutustarpeen arviointi on ollut usein tarpeen sopivan työllistymis- tai
palvelupolun löytämiseksi.

Työstartti-yksikössä tehdään palvelutarvearvio työnhakijoille, jotka eivät ole toimenpiteissä tai työllistymistä edistävissä palveluissa.
Palvelu on lyhytkestoista, sisältäen asiakkaan tilanteesta riippuen
2–5 yksilötapaamista sosiaaliohjaajan kanssa. Työstartissa laaditaan
henkilökohtainen jatkosuunnitelma. Mikäli suora työllistyminen ei ole
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asiakkaan tilanteessa realistista, ohjataan hänet sopivaan palveluun,
kuten toiseen yksikköön työllisyyspalveluissa, TYP-palveluun, hyvinvointipalveluihin, TE-palveluihin tai Kelaan.
Työstartissa oli keskimäärin 64 asiakasta kuukausittain. 17 % asiakkaista
oli alle 35-vuotiaita, 42 % oli 35–49-vuotiaita ja 41 % yli 50-vuotiaita.
Asiakaskohderyhmä on ollut hyvin heterogeeninen ja kohderyhmällä
on ollut monentyyppisiä palveluiden ja tuen tarpeita työllistymisen
edistämiseksi. Asiakkuuden päättyessä Työstartin asiakkaat ohjautuivat työllistymistä edistäviin hankkeisiin, kuntouttavaan työtoimintaan,
TYP-palveluihin ja TE-palvelujen työllistymistä tukeviin palveluihin. Osa
työllistyi tai aloitti opinnot. Osalla työstartin asiakkaista ensisijainen
palvelutarve oli sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut, jolloin työllistymistä edistävät palvelut tai toimenpiteet eivät olleet ajankohtaisia.
Työstartissa kehitettiin monitoimijaista työkyvyn arviointia työllisyyspalveluiden yksiköiden ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Tammikuussa 2020 työllisyyspalveluiden kuntouttavan työtoiminnan tiimi
liitettiin Työstarttiin.

Nuorten työllisyyspalvelut on osa Byströmin
Ohjaamoa
Nuorille (alle 30-vuotiaille) tarjottuja työllisyyspalveluita olivat palveluohjaus, yksilöohjaus, koulutukseen ohjautumisen tuki, erilaiset lyhytvalmennukset, työhönvalmennus ja yritysyhteistyö, ryhmät koulutus- ja
työllistymisvaihtoehtojen selvittämisen tueksi sekä kuntouttava työtoiminta. Työpörssi-palvelun kautta tuotiin näkyväksi työelämään tutustumisen mahdollisuuksia ja työkokeilupaikkoja Oulun kaupungilla.

NUORIA TYÖLLISTYI KESÄTYÖSETELILLÄ
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Nuorten kesätyöllistymistä tuetaan vuosittain kesätyösetelien ja kaupungin omien kesätyöpaikkojen avulla sekä nuorten kesäyrittäjyyttä
tukien. Kesätyösetelillä tuetaan 15–17-vuotiaiden nuorten työllistymistä alueen yrityksiin ja yhdistyksiin. 16–29-vuotiaiden kesäyrittäjyyttä tuetaan kesätyösetelin suuruisella summalla. Oulun kaupungin
palvelualueilla ja liikelaitoksissa tarjotaan kesätöitä yli 18-vuotiaille
opiskelijoille. Vuonna 2020 kesätyösetelin avulla työllistyi 3156 nuorta yrityksiin ja yhdistyksiin. Lisäksi kesätyösetelin summalla tuettiin 43
nuorta, jotka perustivat 35 yritystä (28 yksinyrittäjää ja 7 ryhmäyritystä).
Kesän ajan nuorille tarjottiin yhteistyökumppaneiden kanssa tukea ja
neuvontaa yrittäjyyden aloittamiseen ja yrityksen pyörittämiseen. Oulun kaupungin omiin kesätyöpaikkoihin työllistyi 165 opiskelijaa. Kaupungin kesätyöntekijöiden määrä oli huomattavasti aiempia vuosia
pienempi johtuen koronatilanteesta ja kaupungin säästötoimista.
Arpeetti-toiminnalla työllistetään toimeentulotukea saavia opiskelijoita kaupungin palvelualueille ja liikelaitoksiin. Vuonna 2020 Arpeetin
kautta työllistyi 52 henkilöä.

Työllisyyshankkeiden avustukset
Työllä hyvinvointia -kehittämissalkussa oli käynnissä 15 yhteistyötoimijan työllisyysprojektia, joista seitsemän rahoitettiin työllisyysmäärärahalla ja kahdeksan kaupunginhallituksen kehittämissalkkujen
määrärahalla. Projekteja toteuttivat pääsääntöisesti oululaiset yleishyödylliset yhdistykset, säätiöt sekä alueen oppilaitokset. Koronapandemia vaikeutti hankkeiden toimintaa erityisesti asiakastyön näkökulmasta, mutta hankkeissa kehitettiin nopeasti uudenlaisia toimintoja ja
osallistumistapoja.
Seuraavan sivut kuvat:
1. Marguerite Guibert palveluneuvonnassa BusinessAsemalla.
2. Sari Kaipainen on työskennellyt lähes kolme vuosikymmentä
huoltamoyrittäjänä ja etsi Vaihtoehtojen työelämä -valmennuk
sesta uutta suuntaa työelämälleen. ”Valmennus on ollut mahta
va ponnahduslauta työnhaun aloittamiseen”, hän sanoo.
3. Janne Määttälä edusti SOL:ia JobCorner -tapahtumassa.

Nuorten työllisyyspalvelut osallistui Yhteistyöstä yhteiseen työhön nuorten pilottiin yhdessä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston ja
ELY-keskuksen, Kelan sekä Pudasjärven ja Raahen kuntien kanssa. Pilotissa tehtiin yhteistyötä palveluiden hankinnassa, asiakasohjauksen
ja yhteistyön kehittämistä sekä yhteistyötä yksityisten palvelutuottajien kanssa. Pilotti päättyi vuoden 2020 lopussa.

KAUPUNGIN KESÄTYÖPAIKKOJA

165

19

ARPEETIN KAUTTA TYÖLLISTYNEITÄ

52

ELINKEINOPALVELUT

TYÖLLISYYSPALVELUT

TAPAHTUMA- JA MARKKINOINTIYKSIKKÖ

1

20

2

3

ELINKEINOPALVELUT

TYÖLLISYYSPALVELUT

TAPAHTUMA- JA MARKKINOINTIYKSIKKÖ

TAPAHTUMA- JA MARKKINOINTIYKSIKKÖ
Tapahtuma- ja markkinointiyksikössä keskityttiin tuomaan Oulua esille parhaana ympäristönä innovaatioille ja yrityksille, onnellisten ja
hyvästä elämästä nauttivien ihmisten kaupunkina sekä villinä ja osallistavana kulttuuri- ja tapahtumakaupunkina kansainvälisesti, kansallisesti ja paikallisesti. Lisäksi panostettiin BusinessOulun palvelujen
näkyvyyteen ja BusinessAseman esille tuomiseen.
Oulun seudun markkinoinnissa oli mukana noin 30 yritystä ja organisaatiota 50 prosentin rahoitusosuudella. Koronapandemia aiheutti
huomattavia muutoksia vuosisuunnitelmaan, ja toimenpiteitä jouduttiin muuttamaan sekä perumaan, mikä vaikutti merkittävästi yhteistyöhön osallistuvien tahojen ja kerätyn rahoituksen määrään. Oulun
suurlähettilään talk show -imagokampanjalla tavoitettiin hyvin erityisesti alle 45-vuotiaita. Tutkimuksen mukaan suhtautuminen Ouluun
muuttui positiivisemmaksi yli puolella kampanjan nähneistä.
Oulu.com-markkinointisivuston kehittämistyö ja asemointi muihin kaupungin sivustoihin nähden jatkui, tavoitteena on julkaista uudistunut
oulu.com Oulun brändiuudistuksen yhteydessä vuoden 2021 aikana.
Kansainväliset mediavierailut ja tapahtumat jäivät toteutumatta.
Kansainvälistä näkyvyyttä Oululle saatiin tuomalla Oulua esille digitaalisessa muodossa toteutetuissa tapahtumissa, kuten Freezing
Moment -virtuaalitapahtumassa ja Ilmakitaransoiton 25-vuotisjuhlalähetyksessä. Paikallisesti toteutettiin Meidän Oulu – aika
satsata paikalliseen -kampanja, joka oli positiivinen yhteishengennostatus koronan aiheuttamaa alakuloa vastaan ja kannusti oululaisia tukemaan paikallisia palveluntarjoajia.
BusinessOulun omia palveluja on tuotu aiempaa vahvemmin esille sekä
omissa että maksullisissa kanavissa eri kohderyhmille. Sekä elinkeino-
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että työllisyyspalveluissa on panostettu erilaisista valmennuksista ja tapahtumista tiedottamiseen, vuonna 2020 korostui myös poikkeustilanteesta selviämiseen liittyvistä palveluista ja tukimuodoista viestiminen.
BusinessOulun toiminnan esille tuominen kytkeytyy BusinessAseman
palveluviestintään, jota on tehty eri kanavissa koko vuoden ajan.
Oulun elinkeinoelämän uutisia ja BusinessOulun tarjoamia palveluja
esille tuovia uutiskirjeitä toimitettiin 55 kappaletta. Lisäksi kuntakokeiluun keskittyvä uutiskirje toimitettiin viisi kertaa. Syksyllä alettiin
lähettää kuukausittain ilmestyvää, BusinessOulun toimia päättäjille
kokoavaa ajankohtaiskatsausta.
BusinessOulun (businessoulu.com) nettisivujen kävijämäärä oli edellisvuoden tasolla eli noin 213 000. Lisäksi tammikuussa avatuille BusinessAseman nettisivuille saatiin noin 21 500 kävijää. Muista sivustoista suosituin oli oulucompanies.com noin 32 000 kävijällä.
Tapahtumatiimi saattoi loppuun vuonna 2019 käynnistyneen projektin
keskustan kaupallisten toimijoiden ja tapahtumien välisen yhteistyön
kehittämiseksi. Tapahtumallisuuden edistämiseksi projektissa kehitettiin tapahtumien kehittämisen käsikirja. Tiimi järjesti Tapahtumastartti-tapaamiset kuudelle eri tapahtumalle. Niissä haetaan uudenlaista
yhteistyötä tapahtumien ja eri kaupallisten toimijoiden välille. Oulun
joululle eli Tierna-ajalle tehtiin uusi ilme ja konsepti yhteistyössä keskeisten toimijoiden kanssa. Tiimi hankki kaikille oululaisille suunnatun
tapahtumakalenterin, johon kaikki oululaiset tapahtumajärjestäjät voivat lisätä tapahtumiaan maksutta osoitteessa tapahtumat.munoulu.fi.
Vuoden aikana laadittiin Valtakunnalliset Kotiseutupäivät 2021
-tapahtuman kokonaissuunnitelma. Koronapandemian takia kaikki
omat tuotannot suunniteltiin täysin uudella tavalla alkuperäisen to-
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teutuksen peruunnuttua. Puistopiknik toteutettiin pop up -henkisesti,
Oulun Päivien tilalle järjestettiin verkkotapahtuma teoksesta Orangerie ja Lumo-valofestivaalin tilalle nousi Lumo-ilmiö.
Euroopan kestävin kulttuuripääkaupunki -hankkeessa kerättiin
ympäristöhaasteita innovaattoreineen ja aloitettiin kestävän ympäristöoppaan laatiminen.
Oulun matkailuneuvonta muutti loppuvuodesta BusinessAsemalle,
ja matkailijoita palvelemaan suunniteltiin lisäksi sesonkiaikojen pop
up -toimintaa. Matkailulle poikkeuksellinen vuosi haastoi miettimään
myös matkailuneuvonnan digitaalista palveluntarjontaa, jonka kehitystä tullaan jatkamaan.
Pohjois-Suomen elokuvakomissio otti vastaan useita alueelle tulleita
tuotantokyselyitä, auttoi paikallisia av-alan toimijoita mm. verkostoja
kasvattamalla, markkinoi palveluitaan usean videon avuin sekä valmisteli hanketta, jonka tavoitteena on tiivistää yhteistyötä koko toiminta-alueella.
Vuoden 2021 alusta tapahtuma- ja markkinointiyksikkö organisoituu
viestintä- ja markkinointiyksiköksi tapahtumatiimin siirtyessä Oulun
kaupungin konserniviestintään ja matkailuneuvonnan sekä elokuvakomission siirtyessä osaksi BusinessOulun asiakkuudet-yksikköä.
Seuraavan sivut kuvat:
1. & 2. Lumo-ilmiö marraskuussa 2020
3. & 6. Oulun suurlähettilään talk shown mainoskuvia.
4. & 5. Kuvia elokuvatuotannosta Oulun seudulla.
7. Matkailuneuvonnan pop-up -piste kauppahallissa.
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