
Venture Now
Hankkeessa turvataan voimakkaasti kasvuhakuisten ja kansainvälisille markkinoille tähtäävi-
en eri toimialoilla toimivien pk-yritysten jatkorahoitus aktiivisilla toimilla. Yrityksiä sparrataan 
ja heille etsitään kotimaisia ja kansainvälisiä VC-sijoittajia sekä yksityissijoittajia. Sijoittajien ja 
yritysten kohtaamiseksi järjestetään matchmaking-toimintaa ja sijoittajatapahtumia. Lisäksi 
hankkeessa tuotetaan yrityksille tietoa uusista heille soveltuvista rahoitusvälineistä. Vuosittain 
järjestettävä Oulu Investor Day -tapahtuma kokoaa yhteen jo toistasataa yritystä ja sijoittajaa.

Hankkeen verkkosivut: www.businessoulu.com/fi/businessoulu/ohjelmat-ja-hankkeet.html



Rahoitus on tarpeen  
yritysten kasvuun ja  
kansainvälistymiseen
Oulun seudulle on 2010-luvulla syntynyt merkittävä määrä uusia yrityksiä erityisesti ICT-
alan rakennemuutoksen seurauksena. VENTURE NOW -hanke vastaa yritysten tarpeeseen 
löytää jatkorahoitusmahdollisuuksia sekä uusia rahoitusvälineitä kasvuun ja kansainvälis-
tymiseen. Hankkeen tuella saadulla kasvurahoituksella luodaan yrityksiin uusien työpaik-
kojen syntymisen mahdollisuuksia. 

Oulun seudulle on ICT-alan rakennemuutoksen seurauk-
sena autettu yrityksiä alkuvaiheen rahoituksen saamises-
sa muun muassa yrityshautomoympäristöissä kehitetyillä 
erilaisilla työkaluilla. Hanke vastaa omalta osaltaan yri-
tysten tarpeeseen löytää jatkorahoitusmahdollisuuksia 
ja uusia rahoitusmuotoja järjestämällä yhteistä toimintaa 
yrityksille ja sijoittajille.

– Kohderyhmänämme ovat ne Oulun seudun yritykset, 
jotka ovat jo saaneet alkuvaiheen rahoitusta yksityis- tai 

VC-rahastoilta, mutta tarvitsevat lisärahoitusta kasvuun 
ja kansainvälistymiseen, kertoo projektipäällikkö Minna 
Jokisalo.

Voimakkaimmin kasvua tavoittelevien yritysten tukemi-
seen tarvitaan uusia avauksia pääomasijoituskentässä. 
Tällä tarkoitetaan käytännössä uusien potentiaalisten si-
joittajien kartoittamista, yhteyksien luomista sijoittajiin, 
sijoittajien ja yritysten tapaamisia sekä yritysten valmen-
tamista ja valmistautumista näihin tapaamisiin. Hankkeen 
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– Olemme osaltamme edistäneet Oulun alueen elinvoimaa 
ja työpaikkojen syntymistä, sillä kasvurahoituksen turvin 
yritykset kehittävät toimintaansa, investoivat ja lisäävät 
henkilöstöään, toteaa Jokisalo

Tavoitteet
• 30 yritystä osallistuu hankkeen toi-

menpiteisiin
• 120 uutta työpaikkaa syntyy kohdeyri-

tyksiin, näistä 30 naistyöpaikkoja
• 15 uutta viennissä toimivaa yritystä
• 50 miljoonaa euroa kasvurahoitusta

Tulokset
• 47 yritystä on osallistunut hankkeen 

toimenpiteisiin
• 142 uutta työpaikkaa on syntynyt koh-

deyrityksiin, näistä 18 naistyöpaikkoja
• 20 uutta viennissä toimivaa yritystä
• 43,1 miljoonaa euroa kasvurahoitusta 

kohdeyrityksille 

avulla näihin tarpeisiin on voitu osoittaa resursseja. Projek-
tipäällikön rinnalla yrityskehitysasiantuntija Martti Särkelä 
ja Matti Korhonen ovat aktivoineet ja tuoneet yhteen pöy-
tään yrittäjiä, sijoittajia ja rahoittajia.

Toiminnalla tuloksiin
Hankkeen tilaisuuksiin on osallistunut satoja yrityksiä, 
useita yhteistyökumppaneita sekä kymmeniä VC- ja yksi-
tyissijoittajia. Yhteisissä tilaisuuksissa on esitelty uusia si-
joitusmuotoja, pörssiin listautumisen ja kansainvälistymi-
sen mahdollisuuksia. Yrityksille niissä on avautunut tiedon 
lisääntymisen lisäksi mahdollisuus verkottua sijoittajien 
kanssa. Tapahtumien kysyntä on kasvanut hankkeen ede-
tessä ja tullessa tunnetuksi.

– Hankkeen järjestämä Oulu Investor Day -tapahtuma on 
tullut vuosi vuodelta suositummaksi. Ensimmäiseen tilai-
suuteen vuonna 2015 tuli paikalle 40 ja viimeisimpään jo 
120 osallistujaa, iloitsee Jokisalo.

Yleisten tilaisuuksien lisäksi tavoitteiden edistämiseen 
tarvitaan kahdenkeskisiä tapaamisia yritysten ja sijoit-
tajien välillä. Näitä tapaamisia hankkeessa on järjestetty 
noin 500 tekemällä yhteistyötä Finnish Business Angels 
Network (FIBAN) -sijoittajaverkoston kanssa. Vuonna 2017 
järjestettiin valmennusta uusille enkelisijoittajille Oulussa 
paikallisen enkeliverkoston vahvistamisen tueksi. 

Oululainen Valossa Labs Oy keräsi 1,7 miljoonaa euroa 
rahoitusta vuonna 2017. Pääsijoittaja on brittiläinen 01 
Ventures, joka löytyi hankkeen järjestämästä sijoittajata-
paamisesta. Rahoituskierrosta pönkittävät myös kaksi si-
joitusyhtiötä ja kaksi enkelisijoittajaa.

– Rahoitus auttaa meitä kiihdyttämään entisestään hyväs-
sä vauhdissa olevaa liiketoimintaa ja tuotekehitystä. Teko-
äly on hyvin nopeasti kehittyvä ala, sanoo Valossan toimi-
tusjohtaja ja pääomistaja Mika Rautiainen.

Oulun yliopiston piiristä ponnistanut spinoff-yritys on ke-
hittänyt tekoälylle perustuvan videotunnistusalustan, joka 
analysoi monipuolisesti niin kuvia, puhetta, ihmisiä kuin 
asiasisältöjäkin.

Elinvoimaa Oulun alueelle
Hankkeen tuloksena on luotu vahva kansallinen sijoitta-
javerkosto alueen yritysten käyttöön. BusinessOulun jär-
jestelmästä löytyy nyt 117 rahastoa ja sijoittajaa. Lisäksi 
on saatu 15 kansainvälistä VC-sijoittajaa tapaamaan ou-
lulaisia yrityksiä. Rahoituskenttä muuttuu koko ajan, ra-
hastojen ja sijoittajien vaihtuessa.  Oulun seudun on oltava 
aktiivinen varsinkin uusien toimijoiden kanssa. Hankkeen 
tulokset edistävät alueen yritysten kasvua ja kansainvälis-
tymistä, alueen työllisyyttä ja rahoituksen toimintamallin 
kehittämistä. 



Pohjois-Pohjanmaan liitto myöntää rahoitusta alueen kehittämishankkeisiin EAKR-ohjelmasta

EAKR-toimintalinjat ja erityistavoitteet:

Toimintalinja 1. Pk-yritysten kilpailukyky  
•  Uuden liiketoiminnan luominen
•  Pk-yritysten kannalta tärkeiden liikenne- ja logistiikka- 
 yhteyksien parantaminen (Itä- ja Pohjois-Suomessa)
•  Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
•  Pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen.

Toimintalinja 2. Uuden tiedon ja osaamisen tuottaminen ja 
hyödyntäminen 
•  Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittä- 
 minen alueellisten vahvuuksien pohjalta
•  Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen
•  Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen 
 kehittäminen.

Lisätietoa 
Lisätietoa rakennerahasto-ohjelmasta ja rahoituksen ha-
kemisesta: www.rakennerahastot.fi

Pohjois-Pohjanmaan liitto toimii rakennerahasto-ohjel-
man Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen ra-
kennerahasto-ohjelman alueellisena rahoitusviranomai-
sena. Rakennerahastorahoitusta kohdistetaan hankkeisiin, 
jotka uudistavat kasvua ja kilpailukykyä, lisäävät elinvoi-
maa alueiden ja toimijoiden verkostoitumisesta ja luovat 
hyvinvointia kumppanuuksilla. 

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa 
työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoi-
maisuutta. Ohjelmien avulla työllisyyttä pyritään paranta-
maan erityisesti maamme heikommin työllistyvillä alueilla. 
Euroopan aluekehitysrahasto tukee työllisyyden lisäämi-
seksi esimerkiksi innovaatiotoiminnan ja verkottumisen 
edistämistä.
    
Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakenne-
rahasto-ohjelmassa on kaksi toimintalinjaa ja seitsemän 
erityistavoitetta Euroopan aluekehitysrahastolle. Kaikkien 
hankkeiden tulee toteuttaa jotakin näistä erityistavoitteis-
ta. Suomen valtioneuvosto ja Euroopan komissio ovat hy-
väksyneet ohjelma-asiakirjan. 


