BusinessOulu Liikelaitoksen
Esittely valtuutetuille
Juha Ala-Mursula
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BusinessOulu liikelaitos
„ BusinessOulu liikelaitos on perustettu v. 2010, jonka aikana laadittiin strategia ja
rekrytoitiin henkilökunta
„ BO aloitti varsinaisen toimintansa 1.1.2011, ensimmäisenä Uuden Oulun
organisaationa
„ BO on muodostettu kuudesta eri organisaatiosta ( Oulu Innovation Oy, Oulunseudun
Yrityspalvelu Liikelaitos, osa markkinointi ja Innovaation ryhmästä, Kiimingin Kide
Liikelaitos, Haukiputaan Kehitys Oy ja Oulunsalon Kehitys Oy)
„ Vuoden 2012 talousarvion loppusumma n. 13,3 M€, josta perustoiminnan osuus 6,6
M€ ja hanketoiminnan osuus 6,7 M€
„ Vuoden 2013 talousarvion loppusumma n. 14,2 M€, josta
„ perustoiminnan osuus 6,8 M€ ja
„ hanketoiminnan osuus 7,4 M€, josta ulkopuolisen rahoituksen osuus 4,4 M€
„ Tuottaa palveluja aloittaville, Oulussa toimiville ja Ouluun sijoittuville yrityksille sekä
yrittäjiksi aikoville omana palveluna sekä ostopalveluina kumppaniverkostonsa kautta
„ Ei kilpaile yritysten kanssa
„ Toimii matriisiorganisaation muodossa
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BusinessOulun henkilöstö
„ Henkilökunnan määrä 1.11.2012 yhteensä 75 henkilöä, joista
„ Vakinaisia henkilöitä 50, joista 5 työskentelee projektitehtävissä ja
3 on työlomalla = >
42
„ Sijaisia
6
„ Muita määräaikaisia henkilöitä
5
„ Projektityössä (hankkeet)
22
„ yhteensä
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75 hlöä

BusinessOulun strategiasta
„ Visio: Oulu on Suomen paras kaupunkiseutu innovatiiviselle
yrittäjyydelle ja kansainvälistyvälle yritystoiminnalle vuonna 2012
„
„ strategian konkreettisena tavoitteena 5 000 uutta nettotyöpaikkaa
„ Strategian päivittäminen on käynnissä. Vuoteen 2017 asti ulottuvan
strategialuonnoksen keskiössä ovat työpaikat, kasvu, vienti,
investoinnit, kansainvälisyys ja yrittäjyys
„ konkreettisena tavoitteena 2000 – 2500 uutta nettotyöpaikkaa/v.
„ Strategiaa toteutetaan mm. toimialasuunnitelmien toteutumisen kautta
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Vuoden 2013 toiminnan painopisteet
„ Vuonna 2013 toiminnan keskeisenä osana on vastata ICT-alan
rakennemuutokseen. Irtisanomiset ja muutokset alihankkijaketjussa
lisäävät alueen työttömyyttä ja pahentavat erityisesti nuorten asemaa.
„ Edellä olevien muutosten torjumiseksi tavoitteena on monipuolistaa
Oulun alueen elinkeinorakennetta ja hyödyntää pohjoisen Skandinavian
mahdollisuuksia. Samalla pidetään olemassa olevat vahvuusalueet
vahvoina.
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Strategia, laatu ja sisäiset palvelut
Airi Juntunen

Jyrki
Kemppainen

BusinessOulu – asiakkuudet ryhmä

Asiakkuudet vastuualue:
„ Toimialapohjainen yritysten kasvun tukeminen:
„ Teollisuus
„ ICT ja Nanoteknologia
„ LifeScience
„ Cleantech
„ Luovat alat
„ Kauppa, logistiikka ja palvelut
„ Lisäksi alueen suurhankkeet:
„ Ydinvoimala -hanke
„ Kontinkangas – Oulu Health
„ Keskittyminen kasvua ja kansainvälistymistä tukeviin ratkaisuihin
„ Panostus kasvua tukeviin toimintaympäristöihin eri toimialoilla ->
Toimialasuunnitelmat
„ Yhteistyön tiivistäminen koulutuksen, tutkimuksen ja kumppanuusverkoston
kanssa Suomessa ja kansainvälisesti
© BUSINESSOULU 2012, WWW.BUSINESSOULU.COM

Asiakkuudet ryhmä, 13 henkilöä:
Asiakkuuspäälliköt:
q Olli Löytynoja, teollisuus, kaivosala, yksikön vetäjä
q Jyrki Kemppainen, kauppa ja palvelut, matkailu ja logistiikka
q Tuula Palmen, life science
q Janne Mustonen, ICT ja Nano
q Heikki Tunkkari, luovat alat
q Pasi Keinänen, cleantec
Yhteyspäälliköt:
q Jouni Kähkönen, ydinvoima
q Noora Jansson, Kontinkangas – Oulu Health
Toimialakoordinaattorit:
q Minna Jokisalo-Matinlassi, kauppa ja palvelut, matkailu ja logistiikka , CRM,Haukipudas
q Merja Aikio, teollisuus ml.kaivosala, Kiimingin palvelupiste
q Mari Koskinen, ICT ja Nano, life science, Oulunsalon palvelupiste
q Tuula Kaan-Toropainen, keskustan palvelupiste
q Reeta Räisänen, luovat alat, cleantech

Painopisteitä ja strategisia kulmakiviä
„ Kasvu ja kansainvälistyminen (vientitulojen kasvu)
„ Uudet työpaikat eri toimialoille
„ Oulun alueen houkuttelevuuden kehittäminen ja viestintä
„ Lisää ulkopuolisia investointeja alueelle, potentiaalisten alueelle
sijoittuvien yritysten houkuttelu
„ Uusien yritysten edistäminen
„ Yrityksille uusia potentiaalisia: asiakkaita, rahoittajia, verkostoja
edellämainittuihin tarpeisiin
© BUSINESSOULU 2012, WWW.BUSINESSOULU.COM

Työttömyys BO:n fokustoimialoittain Toukokuussa 2012

„
„
„
„
„
„
„
„

Toimiala
Life Science
ICT and Nano
Teollisuus
Luovat alat
Kauppa 752 Logistiikka 437 Palvelut 1188
K+L+P yhteensä
CleanTech
Muut

„Yhteensä
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Kaikki
676
703
2934
464
2377
74
5669

12897

BO Yrityspalvelut 29.11.2012
Jarmo Lauronen
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BO:n yrityspalvelut
•

Yritysten liiketoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen, kasvuun,
kansainvälistymiseen ja alueelle sijoittumiseen liittyviä konkreettisia
yritysneuvontapalveluja.

•

Asiantuntijapalveluja, valmennusta, koulutusta ja tapahtumia sekä kv-aktiviteetteja.

•

Kohdeasiakkaana yritykset joilla on halu kasvaa ja kansainvälistyä, mutta tarvitsevat tukea
oman liiketoimintaosaamisen nostamiseen.

•

Palveluiden tuottamisessa hyödynnetään olemassa olevaa kumppaniverkostoa sekä
täydennetään palveluja tarvittaessa ulkopuolisilla asiantuntijoilla.

Palvelupisteet: Oulu x 2, Oulunsalo, Kiiminki ja Haukipudas
Käynnistymispalvelut

Kehittämispalvelut

Jarmo Lauronen, © BUSINESSOULU 2012, WWW.BUSINESSOULU.COM

Kasvu ja kvpalvelut

Sijoittumispalvelut ja Invest
In

Käynnistymispalvelut
„ Yrityksen perustamistoimet
„ Perustamisvaiheen työkalut yrittäjille (Yritystulkki)
(mm. perustamiseen, hallintoon, talouteen, rahoituksen hakemiseen sekä myyntiin ja
markkinointiin liittyviä asiakirjoja, oppaita ja laskureita)
„ BO Start Up! -kehitysohjelma
80–100 lupaavaa StartUp- yritystä aktiivisen yrityskehitystoiminnan kohteena kahden
vuoden aikana
„ Alueen Start Up –toimintaympäristön aktiivinen kehittäminen
Palvelu toteutetaan yhteistyössä kasvuyrittäjyysympäristöjen (BusinessKitchen,
Yritystakomo) ja muiden käynnistymispalveluja tuottavien toimijoiden (Oulun seudun
Uusyrityskeskus, TE-toimisto) kanssa.
Palvelukokonaisuuden avulla perustetaan n. 600 yritystä/vuosi, joka on n. puolet kaikista Oulun
seudulle perustettavista yrityksistä

Käynnistymispalvelut

Kehittämispalvelut
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Kasvu ja kvpalvelut

Sijoittumispalvelut ja Invest
In

Start up -toimintaympäristö
Yrittäjävalmiudet

HighTech

Ideasta
liiketoiminnaksi
Start up

BO Startup

Kasvu ja
kansainvälistyminen

Kiihdyttämö
InnovationMill

Oppilaitokset
Yritystakomo

Med Tech
Business Kitchen

Uusyrityskeskus

LowTech
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Starttaamo

BO Kasvu- ja
kansainvälistymis
palvelut

Kehittämispalvelut
„ Rahoitusneuvonta (yritystuet ja julkinen rahoitus)
„ Koulutus- ja valmennusohjelmat (Pääteemat: myynti, markkinointi, asiakkuudet, strategia,
taloushallinta, juridiikka, tuote- ja palvelukehitys, rahoituskelpoisuus, kv-liiketoiminta.)
„ Myyntisparraus (Yrityskohtainen myyntiin keskittyvä asiantuntijapalvelu)
„ Omistajanvaihdospalvelut (BusinessPlaza: kauppapaikka ja alan informaatiolähde)
„ Muotoilupalvelut ja tuotteistaminen (SERVO: kehittää asiakkaiden liiketoimintaa
käyttöliittymäsuunnittelun, teollisen muotoilun ja palvelujen tuotteistamisen keinoin. )
„ Oulun Ruori (tuki ICT murroksen alihankkijoille)

Käynnistymispalvelut

Kehittämispalvelut

Tiivis yhteistyö ELY, TEKES ja PPY
Jarmo Lauronen, © BUSINESSOULU 2012, WWW.BUSINESSOULU.COM

Kasvu ja kvpalvelut

Sijoittumispalvelut ja Invest
In

Kasvupalvelut
„ Riskirahoituspalvelut
„ Valmennus riskirahoittajien kohtaamiseen (Pitchausvalmennus)
„ Riskirahoitusverkostojen kokoaminen ja ankkurointi alueelle (BA ja VC)
„ Riskirahoitusta hakevien yritysten ja riskirahoittajien linkittäminen (PIKI –päivät yms.
tilaisuudet, yritysinformaatio sijoittajille jne.)
„ Opastus ja tuki pääomasijoituksen hakemiseen
„ Kiihdyttämö: v. 1.0 painettava älykkyys BusinessKitchen
„ Northern Start Up Fund (Hallinnointiyhtiö Butterfly Ventures)

Käynnistymispalvelut

Kehittämispalvelut
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Kasvu ja kvpalvelut

Sijoittumispalvelut ja Invest
In

Kansainvälistymispalvelut
Tarjouspyyntöjen kerääminen ja tarjoaminen alueen
yrityksille
Kohdemarkkinoihin tutustuminen
Kohdemarkkinainformaatio
Yhteistyötahojen kartoitus ja partneriverkostojen
rakentaminen
Tuki asiakassuhteiden luomisessa
Avustaminen käytännön vientitoimenpiteissä
Kansainvälistymiseen liittyvien yritystukien ja
rahoitusten kartoitus

Kansainvälistymisen työkalut:
USA
BGF, Global Oulu
Pohjoismaat
Nordic Business Link 2
BASMI
Eurooppa
Global Oulu
Venäjä
Vercco, Global Oulu

Paikallisten yritysten aktivointi
Kazakstan
Global Oulu

Kansainvälistymisvalmennus
Messut ja tapahtumat sekä Matchmaking

Kiina ja Japani
BGF, Global Oulu

Partneriverkostojen rakentaminen

Käynnistymispalvelut

Kehittämispalvelut

Kasvu ja kvpalvelut

Sijoittumispalvelut ja Invest
In

Sijoittumispalvelut ja Invest In
•Tuki rekrytointiin liittyen
•Rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen

„ Yrityksille ja niiden työntekijöille

•Alihankinta- ja yhteistyöverkostot

„ Asiakaskohtainen yhteyshenkilö
BusinessOulusta

•Logistiikka/työmatkaliikenne
•Henkilöstön sekä heidän perheiden
asumismahdollisuudet sekä tietoa mm.
kouluista, päiväkodeista sekä
harrastusmahdollisuuksista

„ Tarjotaan kattava tarpeeseen räätälöity
infopaketti alueelle sijoittumiseen liittyviin
kysymyksiin

•Koulutuksiin liittyvät kysymykset
•Vapaat toimitilat ja yritystontit
•Toimialakohtaista tietoa markkinoista ja
investointikohteista

Käynnistymispalvelut

Kehittämispalvelut
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Kasvu ja kvpalvelut

Sijoittumispalvelut ja Invest
In

Tilastoja yrityspalveluista 2012
Tilanne 23.11.2012

„ Yrityspalveluiden palvelutapahtumat
„ CRM:ään kirjattu 3408 palvelutapahtumaa, joissa mukana n. 750 eri yritystä.
„ Rahoituspalvelut
„ BO yrityspalveluiden asiantuntijoiden tuella saatu yrityksiin rahoitusta n. 14 M€. (Sis.
yritystuet, julkisen rahoituksen, lainat ja pääomasijoitukset.)
„ Koulutukset ja valmennukset
„ 136 tapahtumaa, joissa kirjattuja osallistujia 4336 (luvusta puuttuvat
rekrymatchmaking-tilaisuudet ja jotkut muut suuremmat. Jos otetaan mukaan,
mennään lähelle 8000.
„ Kansainvälistyminen
„ Toteutettu 58 kv-matkaa yritysten kanssa, joissa mukana n. 150 eri yritystä. Kauppaa
on saatu, mutta lukumäärää ei ole tiedossa.
„ Alueen SeutuYp –toimijoiden koordinaattori
Jarmo Lauronen, SIVU 20
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Toimintaympäristöjen
kehittämispalvelut
Aarne Kultalahti
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Toimintaympäristöjen
kehittämispalvelut, vastuut:
„ Innovaatioympäristön kehitys
„ Keskeistä Oulun innovaatioallianssin työn aktivointi ja koordinointi
„ Ennakointi ja seuranta
„ analysoidun seuranta- ja ennakointitiedon tuottaminen
„ Yritysten fyysinen toimintaympäristö
„ yhteistyä YYP:n kanssa maankäytön suunnittelussa,
kaavoituksessa, toimitila- ja tonttipörssin ylläpidossa
„ Osaamiskeskusohjelma toteuttaminen BO:n painopistetoimialoilla
„ keskeistä toimialasuunnitelmien kärkihankkeiden toteuttaminen
„ Yrittäjyyden edistäminen
„ perusasteella yrittäjyyskasvatus yhdessä SIKU:n kanssa,
vastaanotto todella hyvä
„ korkeakouluasteella tavoitellaan lisäksi konkreettista startup
tulosta
© BUSINESSOULU 2011, WWW.BUSINESSOULU.COM

Toimintaympäristön kehittämin ryhmä, 8
henkilöä:
q Aarne Kultalahti, yksikön vetäjä, innovaatioympäristön kehittäminen
q
q
q
q

Urpo Tuomela, vastuualue ennakointi ja seuranta
Helena Vikstedt, vastuualue yrittäjyyden edistäminen
Esa Riippa, vastuualue edunvalvonta, maankäyttö, kaavoitus, tontit ja toimitilat
Seija Haapalainen, vastuualue maankäyttö, kaavoitus, tontit ja toimitilat
(yhteistyössä YYP)

OSKE ohjelmapäälliköt, toimiala-asiantuntijat
q Christian Sundell, vastuualue ICT ja Nano
q Pirjo Koskiniemi, vastuualue cleantec
q Mari Leppilampi, vastuualue Life science

OULU INNOVATION ALLIANCE
BOARD
Working
group

City of
Oulu

Oulu
polytechnic

Univ. of
Oulu

VTT

Technopolis

Innovation centers

Centre for
Environment
and Energy
CEE

Centre of
Excellence in
Health and
Technology
CHT

Center of
Internet
Excellence
CIE

Martti
Ahtisaari
Institute
MAI

Center of
Printed
Intelligence
PrintoCent

Ennakoinnin ja seurannan tehtävät
Ennakointi & seuranta -tietokanta
Vuosittainen säännöllinen toiminta
1. Elinkeinopoliittinen katsaus
(Budjettisuunnitteluohje)
2. Toimintakertomus (Strategian
toteutus)
Strategian toteutuksen
seuranta (Osa mittaristosta)
Toimialaraportit
(Asiakkuudet, 2 x vuosi)

Ennakointi
Ennakointitiedon keruu
(Raportit, katsaukset yms.)
Ennakointityöryhmät ja
verkostot (Ennakointiaihiot)
Ennakointihankkeet ja
toimeksiannot (Tuotanto)
Tekla XCity -työkalu

Elinkeinopoliittiset katsaukset
(Julkaisu, 2 x vuosi)
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Yritys- ja
toimipaikkarekisteri

Maankäyttö ja kaavoitus
„ BO on mukana YYP:n yritystoiminnan maankäyttöön ja kaavoitukseen
liittyvässä kehittämistyössä yhdessä teknisen toimen kanssa
„ Yhteinen toimintasuunnitelma ja tapaamiset 2 krt kk YYP-BO
„ Keräämme tietoa eri toimialojen yritysten sekä invest in – ja
suurhankkeiden maankäyttöön liittyvistä tarpeista
(tilat/tontit/toiminnat)
„ Tuomme esille yritystoiminnan näkökulmaa maankäytön ja
kaavoituksen suunnittelussa

„ Tontti- ja toimitilapörssin ylläpito
„ Vastuuhenkilöt: Esa Riippa ja Seija Haapalainen
© BUSINESSOULU 2011, WWW.BUSINESSOULU.COM

Oulun tunnettuus osaamisen ja
yrittäjyyden keskuksena kasvanut
niin kotimaassa kuin kansainvälisesti
Viestintä ja markkinointi
Pauliina Pikkujämsä
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Oulu awarded as the most intelligent
community in Europe
„ New York-based think tank, the Intelligent
Community Forum (ICF), has named Oulu
among its top seven intelligent communities
of 2012
„ Oulu was the only European city
shortlisted and a finalist for the Intelligent
Community Award
„ The jury was particularly impressed by
the degree of close collaboration of
business and research institutions in
Oulu
„ The other nominees were Austin, Texas and
Riverside, California in the United
States; the Canadian cities of Saint John,
New Brunswick, Stratford, Ontario and
Quebec City, and Taichung City in Taiwan.
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Oulun osaaminen esillä merkittävissä
kansainvälisissä medioissa

15 SURPRISING GLOBAL
TECHNOLOGY CITIES

7 BEST NEW GLOBAL CITIES FOR
STARTUPS

”While Finland is best known as the birthplace of
Nokia, the real growth these days in the country
is coming from the city of Oulu. The area
surrounding the city boasts two science parks, a
number of research institutes and the city is
considered a "living lab" — since residents often
experiment with new technology on a broad
scale.”

”The remote city of Oulu, about 300 miles north
of Helsinki, has a population of 140,000, and
18,000 of them work for the more than 800 hightech companies that operate here. These
include branch offices of Nokia, Indian tech giant
Wipro, and Pulse, the U.S.-based news-reading
app. Local officials work closely with the
University of Oulu and businesses to foster
innovation through programs like Xpolis, which
connects investors to local startups.”

- CNBC Tech Edge, October 10, 2012 - Fortune, September 19, 2012 -
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BusinessOulun viestinnän toimialueet
KAUPUNKIMARKKINOINTI
•Capital of Northern Scandinavia –
brändiviestintä yhteistyössä
konserniviestinnän kanssa
•BusinessOulun Showroom lentoasemalla

SÄHKÖINEN VIESTINTÄ
•www.businessoulu.com, www.oulu.com,
www.visitoulu.fi
•lähes 30 toimialauutiskirjettä /vuosi
•sosiaalinen media: Facebook, Twitter ja
LinkedIn
•videoproduktiot

MEDIAVIESTINTÄ
•lähes 80 kotimaista ja kansainvälistä
lehdistötiedotetta / vuosi
•taloustoimittajavierailut Ouluun
•Kansainväliset mediavierailut
•mediakattaukset Oulun seudun toimittajille

MARKKINOINTIMATERIAALIT
•viestintäkampanjat
•markkinointiviestintämateriaalit
•toimialaesitteet
•visio 2025 julkaisu
•muut tukimateriaali
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BusinessOulu Showroom Oulun
lentoasemalla
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Oulun yhteismarkkinointi
„ Oulun kaupunkiseudun yhteismarkkinoinnin tarkoituksena on
yhdistämällä julkisten ja yksityisten toimijoiden osaaminen ja resurssit
erottua ja menestyä paikkojen välisessä kilpailussa kansallisesti ja
kansainvälisesti.
„ Kilpailua käydään asukkaista, elinkeinoista, työpaikoista, matkailijoista,
opiskelijoista, osaajista ja yrityksistä ym.
„ Menestyminen tässä kilpailussa tarkoittaa koko alueen yritysten ja
asukkaiden menestystä, sekä elinkeinorakenteen monipuolistumista.
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Oulua viedään eteenpäin brändillä: Oulu Capital of Northern Scandinavia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Euroopan älykkäin kaupunki 2012
Suomen nuorin väestö
Suomen kolmanneksi suurin yliopisto
Suomen suurin terveyden- ja hyvinvoinnin kehityskeskittymä
OuluHealth
Suomen toiseksi vilkkain lentokenttä
Suomen viidenneksi suurin kaupunkiseutu 2013
Pohjoisen merkittävin logistinen keskus
Pohjois-Suomen elinkeinoelämän veturi
Vetovoimainen, aktiivinen kaupunki ja kulttuurikeskus
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Oulun profiloituminen
kongressikaupunkina
palvelut kokousjärjestäjäjille
Kongressin kutsuminen Ouluun
„avustaminen kutsumateriaalin
laatimisessa
„yhteydenpito kongressista päättäviin
avainhenkilöihin
„osallistuminen kongressista
päättävään tilaisuuteen
Kongressin alustava suunnittelu
„Kartoitus kongressin
palveluntuottajista
„Kokous- ja juhlatilojen sekä
majoituksen alustavat varaukset
„Oheis- ja seuralaisohjelmien ideointi
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Tutustumisvierailut Ouluun
„Kansainvälisen järjestön
avainhenkilöille
„Yhteistyössä matkailutoimijoiden
kanssa
Kongressin markkinointi
„Esitteet, kuvat, videot
„Markkinointitoimenpiteet edeltävissä
kongresseissa
„Muu markkinointiapu tarpeen mukaan

Suuri joukko yrityksiä sijoittui
Ouluun
ICT:

MUUT:
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Kiitos !
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KAUPUNKISTRATEGIAA TUKEVAT
TALOUSARVIOVUODEN 2013 KESKEISET TAVOITTEET
((HUOM! nämä ovat talousarviokirjassa)
Kriittinen menestystekijä
Kansainvälinen ja strategisia tavoitteita tukeva koulutus ja innovaatioympäristö

Strateginen tavoite
Oulun innovaatioallianssin mukaisten
painopistealueiden toiminta etenee

Tavoite 2013
Allianssisopimuksen
toimenpiteiden
mukainen eteneminen

Mittari
Innovaatiokeskusten
aikataulun mukaan

Oulun seudun T & K –toiminnan
osuus
kansallisesta
kokonaispanostuksesta kasvaa

T & K osuus kansallisesta
kokonaispanostuksesta kasvaa

T & K osuus kansallisesta
kokonaispanostuksesta

Liiketoimintaympäristön
uudistuminen ja investointien kasvua
tukeva maankäyttö, kaavoitus ja
tekninen infrastruktuuri

Uuden Oulun yritysalueiden
Masterplan sekä yritysalueiden
markkinointimateriaalit tärkeimmistä
kohteista.

Uusien
investointihankkeiden
käynnistyminen
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toteuttaminen

Onnistunut elinkeino-, yrittäjyys ja työllisyyspolitiikka

Strateginen tavoite
Elinkeinopolitiikan onnistunut
toteuttaminen
elinkeinot ja työpaikat
yrittäjyys
työllisyys

Tavoite 2013
•
Työpaikkojen ja yritysten määrä
on suurempi kuin edellisenä
tilastovuonna
•
Asiakastyytyväisyys
yrityspalveluihin paranee
•
Nuorisotyöttömyyden
merkittävä väheneminen

Mittari
Työpaikkojen ja yritysten määrä
Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset
Yrittäjyysbarometri
Nuorisotyöttömyys

Kaupunkiseudulle
suuntautuvan
kansallisen
ja
kansainvälisen
investointivolyymin kasvu

Uusien, erityisesti ICT työpaikkoja
korvaavien
ulkomaisten
yritysten
sijoittuminen alueelle
Uusien
pääomasijoitusrahastojen
toiminnan
alkaminen
ja
sijoittajaverkostojen rakentaminen

Uudet ulkomaiset yritykset Oulun
seudulla.
Suorat pääomasijoitukset
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BusinessOulun tarjooma
yrityksen elinkaaressa KV-toimintaa2012
DRAIVI rekry?

Koulutusta

Global Oulu

ISP

Nordic Business
Link 2.0

BGF

Start up & Grow

Kasvumalli
Starttimalli
Protostudio
ja pakki
Takomo/Terva 3.1

Kasvu
toiminta/kiihdytys
(2-5 vuotta)

käynnistys (0-2
-Investointi ja
vuotta)
rahoitussuunnittelu
-yritystuet ja rahoitus
-omistajanvaihdokset
Sijoittumispalvelut
(perusneuvonta)
suunnittelu

Taitajien talo
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-Yrityksen perustaminen
-tapahtumat ja tilaisuudet
-starttivaiheen
yrityshautomo
- yritystulkki

WEGO

-vetovoimatekijät
-toimitilapörssi
-logistiikka ja liikenneyhteydet
-asuminen ja arki
-Asiakaskohtainen
yhteyshenkilö

BusinessOulun
perustoimintaa

BusinessOulun toimiala- ja toimintaympäristön
kehityshankkeet vs. strategia 2012 *
TeollisuusForum

Arctic Gateway

Food Safety
Cluster

FilmArc2.0

Kaato

ISP

Globaalit arvoverkot
innovaatiotoiminnan
ytimessä

OSKE yhteiset
OSKE hyvinvointi
(OWI)

ECHA

Meri-CityTunturi

Merkittävä
määrä uusia
työpaikkoja

WEGO
Kaupunkiseudulle
suuntautuvan
kansallisen ja
kansainvälisen
investointivolyymin
kasvu

OSKE nano
Paikallisen
huippuosaamisen
markkinalähtöinen
hyödyntäminen ja
uudistaminen
kaupunkiseudun
kilpailukyvyn ja
yritysten kasvun
varmistamiseksi

OSKE cleantech
OSKE healthbio
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*Keskeisimmät hankkeet nostoina

OSKE JPT

Ulos
rahoitettavat

