


LIIKEIDEA JA YRITYKSEN PERUSTAMINEN

HAUTOMOTOIMINTA

YRITYSRAHOITUS

MYYNNIN JA VIENNIN EDISTÄMINEN

SIJOITTUMISPALVELUT 

OMISTAJANVAIHDOKSET

Liiketoiminnan tärkeimpiin osa-alueisiin liittyvää suunnittelua sekä 

käytännönläheistä neuvontaa yrityksen perustamiseen liittyvissä 

asioissa, kuten perustamisasiakirjojen laadinnassa, 

talouslaskelmissa, rekisteröinneissä, taloushallinnon 

järjestämisessä ja vakuutusasioissa. 

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

Käytännönläheisiä liiketoimintaosaamiseen liittyviä koulutus- ja valmennusohjelmia. 

Aiheina ovat 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. Hautomo-ohjelma tarjoaa myös 

nopeaan kasvuun tähtäävää liiketoiminnan kehittämistä sekä 

työkaluja.



Kanavat työntekijähakuun

Hiljainen haku työnhakijoista Toimialan 
rekrytointikampanjaan 

osallistuminen kotimaassa tai 
ulkomailla

Rekrytointitilaisuudet Työnantaja mielikuvan 
rakentaminen / Työn Taitajat

Oppilaitosyhteistyön fasilitointi KV opiskelijoiden tavoittaminen

BusinessOulun Pesti –yksikkö rakentaa yrityksellesi soveltuvan kokonaisuuden



Työnhakijat ammattialoittain ja tiimeittäin Q1/2022 

13.5.2022ISCO 2, 13 suurinta ammattiryhmää

Miten tavoittaa nämä 
työnhakijat?

• Rekrytointitilaisuudet
• Rekrykoulutus / ELY
• Työvoimakoulutus



Tulevia tapahtumia:

Vahva brändi - vahvempi liiketoiminta

18.5. klo 13-15

Rakennusalan vientitapahtuma 2022 

24.5. klo 9-15

Tuloksellinen kokeilutoiminta

7.6. klo 9-12

Midnight Shine yrityksille ja sijoittajille

2.6. klo 17:25-21

www.businessoulu.com/tapahtumat



JobCorner ja JobCorner Extra – työnhakijoiden ja työnantajien 
kohtaamiseen

• Matalan kynnyksen maksuttomia rekrytointipalveluita, jotka on suunnattu sekä työnantajille että 
työnhakijoille.

JobCorner Extra
• JobCorner Extra -rekrytointitilaisuus 

räätälöidään työnantajan toiveiden 
mukaisesti. 

• Tilaisuus voidaan esimerkiksi järjestää 
työnantajan toivomana ajankohtana tai 
haastateltavilta voidaan haluttaessa pyytää 
työhakemukset etukäteen.

JobCorner
• JobCornerissa työnantajat ja työnhakijat voivat tavata toisiaan 

BusinessAsemalla (Hallituskatu 36) työpaikkahaastattelun 
merkeissä.

• JobCorner järjestetään joka torstai klo 9–11, jolloin yksi yritys 
pääsee BusinessAsemalle jututtamaan työnhakijoita ja 
rekrytoimaan uusia osaajia riveihinsä. 

• JobCornerissa työnantajalla on mahdollisuus haastatella 6–12 
työnhakijaa 20 minuutin välein riippuen siitä, onko käytössä 
yksi vai kaksi haastattelutilaa.



Kaupungin 
kiinnostavin 
asema

BusinessOulu palvelee: 

08 558 558 10

Kiitos, 

Mari Rautiainen Palvelupäällikkö, Pesti -yksikkö

+358 44 703 1370

mari.rautiainen@businessoulu.com


