
YRITTÄJYYDEN ALOITTAMISEN  
TUEKSI KANNATTAA VALITA  
YKKÖSKETJUN AMMATTILAINEN 
Meillä on kokemusta ja osaamista sadoista yritysten 
kehittämisprojekteista eri toimialoilla! 

Oulu Business Networks  (Oulun B&N Yh�öt Oy) eli lyhy-

emmin OBN, on pohjoissuomalainen liiketoiminnan ke-

hi�ämisen asiantun�jayritys. Toimimme myös Lapin, Kai-

nuun, Savon, Pirkanmaan ja Satakunnan alueilla. Kehitäm-

me yritysten liiketoimintaa monipuolises� ja autamme 

yri�äjäksi aikovia liike-, tuote- ja palveluideoiden suun-

ni�elussa ja toteu�amisessa. Palvelemme asiakkaitamme 

aina laadukkaas� ja hyvällä asenteella ja heidän mieles-

tään olemme reilu kumppani, jonka toimintaan voi luo�aa.  
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Tiedämme, mitä yritystoiminnan kehi�ämistyö vaa�i, 

sillä konsultoimme yrityksiä päivi�äin. Meillä on koke-

mus ja amma�taito sadoista kehi�ämisprojekteista eri 

toimialoilla! 

Star�raha on val�on tarjoama avustus yritystoiminnan 

aloi�amisen tueksi. Näin pystyt paremmin keski�ymään 

liiketoiminnan alkuvaiheeseen ja kehi�ämiseen. Tuki on 

harkinnanvarainen ja päätöksentekonsa tueksi TE-palvelut 

voi pyytää ulkopuoliselta liiketoiminnan kehi�ämisen  

asiantun�jalta arvion yritysideastasi ja sen toteu�amis-

mahdollisuuksista.  

Voit olla aivan rauhallisin mielin. Asiantun�ja-arvio on täysin 

normaali osa prosessia ja se pyydetään merki�ävästä  

määrästä star/rahahakemuksista. Arvion pyytäminen ei 

missään tapauksessa tarkoita, e�ä yritysideasi olisi jotenkin 

tavallisuudesta poikkeava tai mahdollisuutesi yri�äjänä  

katso�aisiin muita heikommiksi.  

 Satojen yritystoiminnan edellytysten arvioimisten 

ja kehi�ämissuositusten kokemus sekä star/rahaa 

hakevista aloi�avista yri�äjistä e�ä Analyysi-

palvelun myötä jo toimivista yrityksistä  

 Kolme eri�äin kokenu�a amma/laista  

 Laaja kokemus Lapin alueella sekä kaupan,  

palveluiden, matkailun e�ä tuotannollisten alojen 

yrityksistä  

 Ymmärrämme aidos� yri�äjää, asiantun�joillamme 

on myös oma yri�äjätausta  

 ”Pohjoisen yläperän miehenä star�aan mielelläni Länsi-

kairan ja Pohjois-Lapin keikalle, vaikka tukikohta onkin 

nykyään etelässä Rovaniemellä. Meillä on kokonaisuute-

na hyvä ja osaava �imi. Varmas� löytyy sopiva osaaja 

jokaisen star rahan hakijan tarpeisiin.”  

Timo Vanhapiha, OBN Rovaniemi  

200+ 

100% 

600+ 

Yli 200 asiakasta valitsee  

vuosittain OBN:n  

Lähes 100% asiakkaistamme 

suosittelee meitä  

Satoja kehitysprojekteja  

toteutettuna asiakkaillemme  



Henkilöt 

Analysoimme liiketoimintamahdollisuudet 

ja annamme neuvoja kehi�ämistyöhön 
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Asiantun�ja-arvio liiketoiminnan edellytyksistä 

Kehi�ämissuositukset 

    OBN tutkaOBN tutkaOBN tutkaOBN tutka    

Asiakkaiden etsintä ja monistus 

    OBN kiitorataOBN kiitorataOBN kiitorataOBN kiitorata    

Järjestelmällinen myynti ja  

markkinointi 

    OBN lennonjohtoOBN lennonjohtoOBN lennonjohtoOBN lennonjohto    

Talous, rahoitus ja hinnoittelu 

Meillä on asiakkaidemme keskuudessa hyvä maine amma�maisina osaajina.  

Olemme toteu�aneet projekteja esimerkiksi seuraaville lappilaisille alkaville yri�äjille. 

 Pitopalvelu&Kotileipomo Holappa 

Oy on keminmaalainen yritys, jonka 

tuotteita ovat mm. tekstiilit sekä si-

sustus- ja lahjatuotteet. Yrityksellä 

on oma verkkokauppa.  

 Sauli Lakkapää valmistaa ensiluok-

kaisia puukkoja Pellon Turtolassa. 

Tuotteet heijastavat perinteistä lap-

pilaista käsityötaitoa parhaimmil-

laan.  

 Ajantasku on lämminhenkinen ja 

kodikas sisustus- ja lahjatavaraliike. 

Sukupolvenvaihdoksen myötä yri-

tys on siirtynyt uuteen kasvuvaihee-

seen. 

 Napapiiristä nimensä saanut 66 33 N 

on kalatuotteiden ja -palvelujen 

ammattilainen. Tuotteet ovat mark-

kinoiden parasta laatua. 

Timo Vanhapiha – DI, AmO  

Puh. 0400 823 525 

Timo tuntee Lapin yrityskentän erinomaises�. Muoniosta kotoi-

sin olevana tu�ua on sekä pohjoisempi e�ä eteläisempi Lappi, 

nykyään tukikohtana on Rovaniemi. Kansainväliset tehtävät teräs

-, paperi-, telekommunikaa�o- ja ajoneuvotehtaalla sekä matkai-

luyritysten parissa antavat hyvän pohjan kehi�ämiseen. Timon 

vahvuuksiinsa kuuluvat mm. uusien asiakkaiden etsintä, myyn� ja 

toiminnan tehostaminen. Timolla on HHJ-koulutus ja hän toimii 

useiden yritysten hallituksessa. 

Seppo Kaijalainen – FM, ekonomi, eMBA  

Puh. 045 271 4995 

Seppo on toiminut alkavien yritysten parissa reilun 15 vuoden 

ajan. Hän on työskennellyt Uusyrityskeskuksen toimitusjohtajana 

ja on laa�nut satoja arvioita star/rahan myöntämistä varten. 

Hänelle on siten tullut tutuksi kymmenet eri toimialat ja niiden 

haasteet alkavan yri�äjän kannalta. Seppo on valmentanut ja 

koulu�anut satoja tulevia yri�äjiä Pohjois-Suomen alueella. Sep-

po on ELY-keskuksen analyysi –palvelun hyväksy�y konsul/. Se-

polla on HHJ ja näy�ötutkintomestari -tutkinnot.  

Pekka Kantola – DI, KTK, AmO  

Puh. 044 777 7585 

Pekka on OBN:n toimitusjohtaja ja kotoisin Rovaniemeltä. Hän on 

toiminut konsul/na noin 10 vuo�a ja ennen sitä monipuolisissa 

teollisuus- ja teknologiasektorin työtehtävissä. Hän on myynyt 

suomalaista osaamista kaikilla mantereille, joten hän pystyy tu-

kemaan star/raha-asiakkaita erityises� kansainvälisen liiketoi-

minnan osalta. Pekka on ELY-keskuksen Kasvu -palvelun hyväk-

sy�y konsul/. Hänellä on HHJ-koulutus sekä yritysneuvojan eri-

koisamma/tutkinto.  


