
Oulun yritysillat – 5.5. Elävä keskusta klo 17-19

Tervetuloa Oulun tapahtuma- ja matkailuasioihin painottuvaan yritysiltaan! 

Miten kaupunki mahdollistaa yritystoimintaa ja tapahtumia keskustassa?  Luvat, 

tapahtumatoiminta, kauppa-, matkailu ja ravintolatoiminta, pop-up toiminta. Miten 
kaupunki näissä tarpeissa palvelee? Keskustelua ja kehittämisideoita myös toivotaan!

Avaaja ja puheenjohtaja;
Mika Penttilä, sivistys- ja kulttuurijohtaja, Oulun kaupunki

Puheenvuorot ja tietoiskut

▪ Matkailun kehittäminen ja yritysten palvelut

▪ Kaupungin tapahtumapalvelut

▪ Toiminta yleisillä alueilla, luvat ja ympäristön huomiointi

▪ Kävelykeskustan ja torin kehittäminen

▪ Keskustelu ja kysymykset, yrittäjien kehittämisehdotukset

Tilaisuudessa paikalla asiantuntijoita BusinessOulusta, Sivistys- ja 

kulttuuripalveluista, konserniviestinnästä ja tapahtumayksiköstä, 
rakennusvalvonnasta ja ympäristötoimesta sekä Liikekeskus ry ja Narikka Oy.



Matkailu ja yrityskehitys BusinessOulu
Elävä keskusta 5.5.2021 yritysilta

Jyrki  Kemppainen, asiakkuuspäällikkö

Mari Rautiainen, palvelupäällikkö



Koko klusteri noin 1000 yritystä 4500 työpaikkaa

Työpaikoista ravitsemispalveluissa 50%, 

liikenteessä 25%, majoitusliiketoiminnassa 10-

12% ja loput vapaa-ajan / ohjelma-palveluissa

Koronakevään 2020 välitön työllisyysvaikutus: 

- Työpaikkoja 400-500 htv - 9%

Klusterin liikevaihto

- Noin -13% noin 60 Meur pudotus

Koronan vaikutus matkailuklusteriin



Yöpymiset Oulu vs. muut kaupungit





Luonto, lähimatkailu, merellisyys

– Merikaupunki Oulu –tavoitesuunnitelma www.ouka.fi/merikaupunkioulu

– Suiston melontareitistöt

– Maastoliikuntareitistö suunnitelma

Oulu 2026 hakuprosessi

http://www.ouka.fi/merikaupunkioulu


• Digimarkkinoinnin kampanjat (Fb, Google, IG)

• Muut mediat (esim. printti, radio, ulkomainonta)

• PR ja ansaittu media

• VisitOulu magazinen suorajakelu 

• Vaikuttajamarkkinointi (yhteistyössä BusinessOulu)

• 100syytä -kotimaan kampanja (yhteistyössä BusinessOulu ja seudut)

• Lisäksi opiskelija- ja imagokampanjat (yhteistyössä BusinessOulu)

VisitOulu kotimaan matkailumarkkinointi 2021



• Infon uusi sijainti: BusinessAsema Hallituskatu 36B

• Kesäaukioloajat juhannuksesta elokuun puoliväliin
• Lisäksi kiertävät matkailuneuvojat kesän aikana Keskusta-Torinranta-Nallikari

• Uutta!
• kesävinkkikartta 2021
• OuluBotti julkaistaan kesäkuussa, palvelee 24/7 digitaalisesti
• Uusi Mun Oulu –tapahtumakalenteri palvelee myös matkailijoita

• Päiväretkiä, kiertomatkoja, bussiaikatauluja, käyntikohteita, ohjelmapalveluja, 
tapahtumia… Tietoa matkailijalle tarjotaan matkailuinfon ja sähköisten kanavien 
sekä VisitOulun kautta. Yrittäjä! Muistathan hyödyntää nämäkin kanavat!

Oulun kaupungin matkailuneuvonta







Käytännön apu yritykselle

Yhteydenotto 
BusinessOuluun

• Työntekijätarve

• Yrityskehitys-tarve

Pesti-tiimi avuksi

• Tarpeen tarkennus

• Työntekijän etsintä 
kuntakokeilun ja Talent
Hubin asiakkaista

• Työnantaja esille 
Jobcorneriin* 
BusinessAsemalle

Työntekijäehdo-
tukset yritykselle

• Yritys palkkaa, jos 
sopiva löytyy

• Palkkatuki riippuen 
työnhakijan tilanteesta 
ja työsuhteesta

”Valmista” tekijää 
ei löydy?

• Rekrytointikoulu--tus ELYn
kanssa

• Yhteys oppilaitoksiin

• Isomman yritysryhmän 
kanssa tapahtuma / alan 
houkuttelevuuden 
lisääminen

* Kun koronatilanne sallii



Ravitsemis- ja catering-alan valmennus ja minimatch

Haluaisitko tutustua ravintola- ja catering-alaan, kaipaako osaamisesi päivitystä? 

VALMENNUS ON SINULLE, JOKA OLET

työtön työnhakija & kiinnostunut ravintola- ja catering-alasta

VALMENNUKSEN SISÄLTÖ:

ruoanvalmistuksen tehtävissä toimiminen erilaisissa toimipaikoissa

annosruokien ja juomien valmistus ja tarjoilu

asiakaspalvelu ja tiimityöskentelytaidot

toimialan erityispiirteet ja alalle työllistyminen

yritysesittelyt

Kaksi saman sisältöistä valmennusta ovat kestoltaan  5–10 päivää ajankohdasta 
riippuen. Valmennuspäivät pidetään arkisin klo 9.00–15.30. Mukaan mahtuu 12 
nopeinta/valmennus, Kouluttaja: Oulun Palvelualan Opisto. 

· 24.5.–4.6.2021 (ilmoittautuminen päättyy 9.5.)

· 16.8.–27.8.2021 (ilmoittautuminen päättyy 1.8.)

Jokaisessa valmennuksessa kuullaan alan 
yritysten esittelyitä sekä saadaan tietoa 

niiden rekrytointitarpeista.

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMINEN:  
Marjo Helenius

projektikoordinaattori
marjo.helenius@businessoulu.com



Kiitos!

Jyrki Kemppainen

Asiakkuuspäällikkö

Puh 044 499 3296

jyrki.kemppainen@businessoulu.com

Mari Rautiainen

Palvelupäällikkö

Puh. 044 703 1370

mari.rautiainen@businessoulu.com

mailto:jyrki.kemppainen@businessoulu.com
mailto:Mari.rautiainen@businessoulu.com

