1. Kunnan tehtävä elinvoiman edistäjänä
Oulainen on yritysystävällinen kaupunki, jossa on aktiivisia asukkaita, yhteisöjä ja yrityksiä.
Oulaisten kaupunki vahvistaa elinvoimaisuuttaan määrätietoisella kehittämistyöllä yhdessä yritysten
ja muiden toimijoiden kanssa.
Kaupunki tukee yrittäjyyttä ja on mukana aktiivisesti yritysten kasvussa. Huomioimme yrittäjyyden ja
yritystoiminnan kaupungin jokapäiväisessä päätöksenteossa, palveluissa ja hankinnoissa. Oulainen
on ollut useasti 2010 ja 2020- luvuilla Pohjois-Pohjanmaan paras kunta yrittäjien mielestä toimia
yrittäjänä ja tätä Oulainen tulee olemaan jatkossakin, Pohjois-Pohjanmaan ja myös Suomen paras
kaupunki toimia yrittäjänä. Oulainen kehittää jatkuvasti toimintansa yrityslähtöisyyttä ja vahvistaa
yhteistyötään yrittäjä- ja elinkeinoelämäjärjestöjen ja yksittäisten yritysten kanssa. Kaupungin
teollisten työpaikkojen määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina

2. Elinvoiman edistämisen päämäärät
Kaupungin toiminta-ajatus elinvoimaohjelmassa on turvata hyvät edellytykset yritystoiminnan
harjoittamiselle. Siinä onnistumista auttavat mm. seuraavat asiat kaupungin päätöksenteossa joita
edistetään:








markkinavuoropuhelua osana päätöksentekoa
hyvä, ja yritykset huomioon ottavaa infrastruktuuri
yritysten työvoiman saannin edistäminen
vuorovaikutusta yritysten ja yritysten sidosryhmien kanssa
avoimuutta ja yritysvaikutusten arviointia kaupungin päätöksenteossa
tasapuolisuutta ja yritysmyönteistä päätöksentekoa
hyvää ja positiivista ilmapiiriä yrittäjyydelle

Viimeisen 5 vuoden aikana teolliset investoinnit ovat olleet Oulaisiin noin 40 M€ ja
ovat lisänneet teollisia työpaikkoja yli 300 ja teollisuushallien pinta-alaa yli 20 000 m2

Elinvoiman päämääränä on












saada Oulaisiin lisää työpaikkoja ja yrityksiä
edistää nykyisten yritysten toimintaedellytyksiä
kehittää Oulaista hyvinvointialan keskuksena,
saada kunnan väkiluku kasvuun,
edistää Oulaisissa uusiutuvien energiamuotojen hankkeita,
saada Oulaisiin uutta kaivostoimintaa,
hyötyä alueen suurhankkeista,
edistää yrittäjyyttä ja yrittäjyyskasvatusta,
olla mukana erilaisissa verkostoissa (mm. seudullinen, maakunnallinen,
valtakunnallinen, sidosryhmät, yrittäjät),
turvata työvoiman saanti
turvataan nykyisten yrityksen toiminta ja kasvu

3. Räätälöidyt palvelut yrityksille
Olemme alusta saakka yrityksen rinnalle mietittäessä yritysten kehittämistä ja toimintojen
kasvattamista. Teemme räätälöidyn kehityssuunnitelman yrityskohtaisesti yhdessä henkilökunnan ja
vahvan yhteistyöverkostomme kanssa. Myös investointien rahoitukseen on käytössämme vahva
yhteistyöverkosto

4. Oulaisten tarjoamat edut yrityksille
1. Paras kunta useana vuonna 2010- luvulla Pohjois-Pohjanmaan yrityksille
2. Erittäin hyvä logitinen sijainti suurhankkeisiin ja kaikkialle Suomeen:
- Hanhikivelle vain 45 km
- Lähin henkilö- ja rahtiliikenne rautatieasema Hanhikivelle
- Valtatie 86 Ouluun (100km), liikenne 6500 ajoneuvoa/vrk
3. Yrityskohtainen ja laaja- alainen kehittämistoiminta luottamuksella
4. Yrityksen muuttaessa Oulaisiin, on mahdollista saada muuttoavustusta
5. Kaupunki panostaa harrastusmahdollisuuksiin, Liikkuvin kunta Pohjois-Pohjanmaalla 2019,
mm uusi Uimahalli/Kylpylä
6. Maksuttomat palvelut yrittäjille kaikkiin yrityksen kehityksen elinkaaren vaiheisiin, myös
omistajanvaihdokset ja rahoitukset
7. Runsas tontti- ja toimitilatarjonta yrityksille, tontit ja tilat räätälöidään tarpeen mukaan
8. Mahdollisuus nopeaan valokuituyhteyteen
9. Hyvä työvoiman saatavuus
10. Työntekijöiden rekrytoiminen ja koulutus suoraan yrityksen tarpeisiin
(2016-2018 lutettu yhteensä 300 henkeä tuotannollisille yrityksille
11. Teolliset investoinnit 2016-2019 noin 40 M€, uusia teollisia työpaikkoja yli 300 kpl
12. Hyvät palvelut ja yritysverkosto tukemassa toimintaa
13. Hyvä asuinympäristö ja hyvät palvelut
14. Oulun eteläisen alueen hyvinvointikeskus ja ainut päivystävä sairaala, yli 1000
hyvinvointialan työpaikkaa, mm. Oulaskankaan sairaala ja Taukokangas
15. Pääomasijoittajat ja rakentajat valmiina rakentamaan yrityksen tarvitsemat toimitilat
nopeasti ja kustannustehokkaasti, joko vuokralle tai omaksi
16. Kaupunkiin muuttavalle asukkaalle hyvät rahalliset edut

5. Yhteystiedot
TERVETULOA OULAISIIN YRITTÄJÄKSI JA ASUKKAAKSI
OTA YHTEYTTÄ
Jarmo Soinsaari

Hannu Kaartinen

Markku Ketonen

elinkeino- ja kehitysjohtaja

kaupunginjohtaja

tekninen johtaja

044-4793208

044-4793200

044-4793250

jarmo.soinsaari@oulainen.fi

hannu.kaartinen@oulainen.fi

markku.ketonen@oulainen.fi

Kaija Mikkola

Timo junttila

kiinteistörekisterin hoitaja

kiinteistöpäällikkö

044-4793264

044-4793253

kaija.mikkola@oulainen.fi

timo.junttila@oulainen.fi

ESITTEET: http://www.esitteemme.fi/oulaistenkaupunki/WebView/
VIDEO:

http://www.oulainen.fi/

https://vimeo.com/471354676/5708f44836

VAPAAT TOIMITILAT: https://www.oulainen.fi/sites/oulainen.fi/files/Toimitilat%20ja%20tontit%20300920.pdf
VAPAAT YRITYSTONTIT: https://www.oulainen.fi/sites/oulainen.fi/files/yitystontit%202019.pdf

