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LIIKEIDEA JA YRITYKSEN PERUSTAMINEN

HAUTOMOTOIMINTA

YRITYSRAHOITUS

MYYNNIN JA VIENNIN EDISTÄMINEN

SIJOITTUMISPALVELUT 

OMISTAJANVAIHDOKSET

Neuvontaa yrityksen suunnitteluun ja perustamiseen liittyvissä asioissa, 

kuten perustamisasiakirjojen laadinnassa, talouslaskelmissa, 

rekisteröinneissä, taloushallinnon järjestämisessä ja vakuutus-

asioissa. 

Neuvontaa yrityksen käynnistämiseen, kasvuun ja vientiin liittyvien 

rahoitustarpeiden ja –vaihtoehtojen läpikäyntiin. Rahoitussuunnitelmien 

ja laskelmien laadintaa, rahoitusvalmiuksien nostamista sekä apua 

varsinaisen rahoituksen hakemiseen. .

Myyntivalmiuksien ja kaupallisen osaamisen kehittäminen. Aiheina ovat mm. 

brändin rakentaminen, näkyvyys, design, kaupallisten kanavien 

kehittäminen sekä digitaalisten työkalujen hyödyntäminen. Tärkeänä osana 

palvelua on kansainvälisten kaupallisten verkostojen rakentaminen sekä 

vientimahdollisuuksien etsiminen.

BUSINESSOULUN YRITYSPALVELUT

LIIKETOIMINNAN VALMENNUKSET

Liiketoimintaosaamiseen liittyviä koulutus- ja valmennusohjelmia. 

Aiheina mm. myyntivalmiudet ja markkinointi, vientivalmiudet, yritysrahoitus, 

taloushallinto, yritys- ja sopimusjuridiikka, johtaminen ja työhyvinvointi. Palvelu 

tuotetaan pääasiallisesti yhteistyönä kumppanuusverkoston kanssa sekä ostopalveluina.

Alueelle sijoittumisesta kiinnostuneille toimijoille tarjoamme kattavan ja 

tarpeiden mukaan räätälöidyn palvelusetin mm. toimitiloihin ja 

yritystontteihin, työvoiman saatavuuteen sekä toimialan 

markkinatietoon ja liiketoimintamahdollisuuksiin liittyen.

Opastamme sekä myyjiä että ostajia sukupolvenvaihdoksissa ja 

yrityskaupoissa. Käytössämme on kauppapaikka ja laaja verkosto alan 

asiantuntijoita, joiden kanssa toteutamme omistajanvaihdokset sujuvasti.

DIGILIIKETOIMINTA

Yritysten digivalmiuksiin liittyvä aktivointi ja kehittäminen. Infotilaisuuksia, 

valmennuksia ja yritysneuvontaa digitaalisen liiketoiminnan eri osa-

alueisiin liittyen.

Esihautomo- ja hautomopalveluita aloittaville ja nopeaan kasvuun 

tähtääville yrityksille. Hautomot antavat tavallista 

yritysneuvontaa pidemmän polun kehittää omaa liikeideaa ja 

arvioida sen onnistumisen mahdollisuuksia. 



Yritystoiminnan 
luvanvaraisuus

Perustamisasiakirjojen 
laadinta ja rekisteröinnit

YRITYKSEN PERUSTAMINEN

Liiketoiminnan 
käynnistyminen

tai

kevytyrittäjyys

tai

siirtyminen 
työllisyyspolulle

Liiketoiminnan 
kannattavuuden ja 
markkinan arviointi

Aloittavan yrityksen 
rahoitusvaihtoehdot ja 
taloudelliset laskelmat

Yritystoiminnan tuet:
starttiraha, soviteltu päiväraha 
ja kehittämisavustus

Liiketoimintasuunni-telma
ja sen laadinta

Olemassa olevan yrityksen 
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Toimitilat
Yrittäjän vakuutukset ja 
vastuut

Taloushallinnon 
järjestäminen

Yrittäjyysinfo kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille

Kevytyrittäjyyden mallit

Liikeidean testaaminen asiakasrajapinnassa

Yritystoiminnan käynnistämisen työkalupakki:
rahoituslaskelma, kannattavuuslaskelma, LTS, hinnoittelu, myyntibudjetti, markkinointi- ja myyntisuunnitelma

Digitaalinen liiketoiminta, myynti ja markkinointi, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu
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Perustetut ja lakanneet yritykset, tilanne 5/2021, 
Oulu

Oulu

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Tammikuu 125 143 38 56 87 87 4 1

Helmikuu 110 121 141 40 -31 81 0 4

Maaliskuu 97 137 67 59 30 78 1 0

Huhtikuu 81 111 163 50 -82 61 4 2

Toukokuu 105 142 59 39 46 103 1 3

Kesäkuu 110 91 19 1

Heinäkuu 119 29 90

Elokuu 123 140 -17

Syyskuu 83 46 37 3

Lokakuu 110 126 -16 1

Marraskuu 95 32 63 2

Joulukuu 90 59 31 3

Vuoden al.yh. 518 654 468 244 50 410 10 10

Toteutuneet konkurssit

KonkurssitPerustetut Lakanneet Netto

Lähteet: Tilastokeskus ja Patentti ja rekisterihallitus/Kaupparekisterin tietopalvelut



BusinessOulu 
Hautomo

Vuoden pituinen hautomo-ohjelma kattaa 
liiketoiminnan keskeisimmät alueet. Opit, 
mitä pitää tehdä ja mihin ei kannata ryhtyä. 

Saat asiantuntijoiden apua, tietoa ja 
työkaluja menestyvän yrityksen 
perustamiseen. Hautomo-ohjelmaan on 
jatkuva sisäänotto.

https://www.businessoulu.com/fi/palvelut-
yrityksille/hautomotoiminta/businessoulu-
hautomo.html

https://www.businessoulu.com/fi/palvelut-yrityksille/hautomotoiminta/businessoulu-hautomo.html


RAHOITUSPALVELUT
BusinessOulu auttaa selkeyttämään yrityksen käynnistämiseen, kehittämiseen, kasvuun ja 
kansainvälistymiseen liittyvät rahoitustarpeet ja rahoitusvaihtoehdot. Autamme sekä 
julkiseen että yksityiseen yritysrahoitukseen liittyvien suunnitelmien ja laskelmien 
laadinnassa sekä yritysrahoituksen hakemisessa.

Autamme yrityksiä:

• oikean rahoituskanavan löytämisessä

• hanke- ja projektisuunnitelmien laadinnassa

• rahoitus- ja kassavirtalaskelmien tekemisessä

• rahoitushakemuksien valmistelussa

• yrityksen esittelymateriaalin laadinnassa

• rahoittajien kontaktoinnissa ja rahoitusneuvotteluissa

Pääomasijoitukset Ouluun v. 2021 +90M€



Digitaalinen liiketoiminta

Digitalisaatio on yksi suurimmista 
liiketoimintaan ja koko yhteiskuntaan 
kohdistuvista muutostrendeistä. Digitalisaation 
muutokset vaikuttavat voimakkaasti yritysten 
toimintaan ja muuttavat niiden toimintatapoja.

Digitaalisen liiketoiminnan teemoja 
palveluissamme ovat mm. verkkokauppa, 
palvelujen digitaalinen myynti, digitaalinen 
markkinointi ja myynti, markkinoinnin ja 
myynnin automaatio, etämyynti sekä 
digitaalisten palveluiden kehittäminen.

Asiantuntijoidemme kanssa voit käydä läpi 
digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuuksia, 
rahoitusvaihtoehtoja sekä kehittämiseen 
liittyviä haasteita ja suunnitelmia.

Tulevia teemoja 2021-2023

Uusina teemoina mukaan

• Digitaalisten palveluiden kehittäminen

• Toimialakohtaiset digiratkaisut

• Tekoäly

• Ohjelmistorobotiikka

• VR&AR



A N A L Y T I I K K A

D i g i t a a l i s e t  k a n a v a t

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen 
-Case myynti ja markkinointi

Saavutettavuus
Yleinen 

käyttäjäkokemus
Kaupallisen alustan 

toimivuus
Jälkimarkkinointi

Palvelun sisältö:
• Nykytilanne
• Tavoitetila
• Suurimmat 

kehityskohteet

Yrityksen 
kehitysprojekti

1. Kaupallisen osaamisen 
kehittyminen

2. Kilpailukyvyn kasvu

3. Palvelutuottajamarkkinan 
aktivointi ja myynnin edistäminen

4. Palveluiden ja palvelumuotoilun 
kehittyminen

Logistiikka



D i g i va l m e n n u k s e t Ke vä t  2 0 2 1 o
sallistu

jat



Liiketoiminnan valmennukset

Osaajat pärjäävät aina!

Toteutamme yhdessä yhteistyökumppaneidemme 
kanssa useita käytännönläheisiä 
liiketoimintaosaamiseen liittyviä koulutus- ja 
valmennusohjelmia. Aiheina ovat muun muassa 
myyntivalmiudet ja markkinointi, vienti, 
yritysrahoitus, taloushallinto, yritys- ja 
sopimusjuridiikka sekä tuote- ja palvelukehitys.

Katso tulevat valmennukset ja ilmoittaudu mukaan. 
Mikäli sinulla on kysyttävää valmennuksista, 
olethan yhteydessä valmennuksen järjestäjään. 

https://www.businessoulu.com/fi/tapahtumat.htm
l?cal=2021-02

TOUKOKUU 2021

https://www.businessoulu.com/fi/tapahtumat.html?cal=2021-02


Esiintymis- ja pitchausvalmennukset

Valmennuksen workshopeihin osallistui:

53 osallistujaa (1. WS 3 h)

42 osallistujaa (2. WS 3 h) 

30 osallistujaa (3. WS koko päivä) 

Yhteensä yrityskohtaisten sparrausten ja workshopien osalta lähetettiin 
jälkeenpäin 50 osallistujalle pääsy verkkokoulutusmateriaaliin niille 
henkilöille, jotka olivat aktiivisesti mukava workshopeissa ja/tai osallistuivat 
yrityskohtaiseen sparraukseen.

Kommentti Laura:

”Palaute on ollut todella hyvää yrityksiltä. Suullista palautetta olen kysellyt ja 
yritykset ovat kyllä olleet tyytyväisiä. Workshopeissa yritykset olivat tosi 
aktiivisia ja kehkeytyi tiivis porukka, joka oli läsnä ja otti osaa keskusteluun. 
Kirjallinen palautekysely lähtee yrityksille, Jennin kanssa sitä työstetään. 
Kysymykset jo valmiina.

Olin myös itse perjantaina iltapäivän mukana Quietonin yrityskohtaisessa 
sparrauksessa ja täytyy kyllä sanoa, että sparraus oli todella hyvää ja sai heiltä 
myös erinomaisen palautteen sekä kiitokset myös meille järjestämisestä.”

Kolmen valmennuksen sarja 
ajalla 30.3.-15.4.2021

1. Loista etänä 
ammattitaidollasi

2. Pitchaa vaikka etänä – Opi 
kuinka herätä kiinnostuksen 
parissa minuutissa

3. Ole vaikuttava ja 
vapautunut esiintymis- sekä 
pitchaustilanteissa

Valmennukset sisälsivät myös 
yrityskohtaiset sparraukset.



Autamme:

• Analysoimaan ja tutustumaan eri 
vientimarkkinoihin. Millä 
kriteereillä yrityksesi valitsee 
markkina-alueen sekä autamme 
yritystäsi analysoimaan 
markkinatietoutta?

• Omien vientivalmiuksien 
tarkastelussa ja mihin asioihin 
yrityksessä tuli erityisesti kiinnittää 
huomiota ja kehittää niitä.

• Löytämään oikeat rahoituslähteet 
vientiin ja kansainvälistymiseen.

• Osallistumaan 
vienninedistämistapahtumiin, -
matkoihin, messuille ja pohtimaan 
niiden merkitystä oman viennin 
edistämisessä. 

Kansainväliset tilaisuudet ja tapahtumat löytyvät BusinessOulun 
tapahtumakalenterista:
https://www.businessoulu.com/fi/tapahtumat.html?cal=2021-02

https://www.businessoulu.com/fi/tapahtumat.html?cal=2021-02


Omistajanvaihdokset

Omistajanvaihdoksella kasvuun

Yritys siirtyy uudelle omistajalle joko 
yrityskaupalla tai sukupolvenvaihdoksella. 
Kummatkin ovat vaativia toimenpiteitä, 
joissa tarvitaan monipuolista osaamista ja 
tietämystä. 

Neuvomme sukupolvenvaihdoksissa ja 
yrityskaupoissa myyjiä sekä ostajia. 
Käytössämme on myös laaja verkosto alan 
asiantuntijoita, joiden kanssa yhteistyössä 
toteutamme yrityksen omistajanvaihdokset 
sujuvasti.







08-558 558 10 www.businessoulu.com


