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INVESTOINTIEN JA 
SIJOITTUMISTEN EDISTÄMINEN

KEHITTÄMIS- JA 
INNOVAATIOYHTEISTYÖ

Kannustamme yrityksiä 
mukaan kiihdyttämö-
toimintaan, kehitys-
projekteihin, nopeisiin 
kokeiluihin.

Tuotamme yhteistyössä 
koulutuksia sekä uusia 
teknologia-alustoja. 

Tarjoamme näiden kautta 
Tampereen kaupunki-
seudun yrityksille 
asiantuntevaa apua 
yrityksen tuotteen tai 
palvelun kehittämiseen.

KASVUN JA KANSAIN-
VÄLISTYMISEN TUKEMINEN

Järjestämme verkostoitu-
mistilaisuuksia ja
matchaamme toimijoita. 

Avaamme rahoitus-
mahdollisuuksia kasvuun 
sekä ovia kansainvälisille 
markkinoille.

Linkitämme yrityksesi 
seudun liiketoiminta- ja 
innovaatioekosysteemeihin.

Autamme verkostojen
rakentamisessa sekä 
tutkimus- ja kehitystyössä.

Maksuton sijoittumis-
palvelumme sisältää 
yksilöllisen suunnitelman ja 
yhteyshenkilön koko proses-
sin ajaksi.

Kartoitamme toimitila- ja 
tonttivaihtoehdot, esitte-
lemme toimijaverkostoamme 
ja etsimme alueelta 
yhteistyökumppaneita.

Esittelemme myös 
kaupunkiseudun osaamista 
kansainvälisille yrityksille tai 
välitoimijoille.

TIETOPALVELUT JA 
PALVELUTARPEEN SELVITYS

Etsimme ja ohjaamme 
yrityksesi tarpeesi mukaisten 
kehittämispalveluiden 
pariin.

Tarjoamme kotimaisille ja 
kansainvälisille yrityksille 
tietoa yritysten 
liiketoiminta- ja 
innovaatioympäristöistä.

Kokoamme ja jaamme 
tilastotietoa seudun 
yritystoiminnasta sekä tietoa 
tapahtumista ja 
yhteistyömahdollisuuksista

Business Tampereen palvelut



Rahoituksen helpdesk
klinikkapäivät
• Kaipaako yrityksesi sparrausta tai neuvontaa 

rahoitusasioissa?
• Suunnattu startupeille sekä kasvuhakuisille yrityksille
• Varaa maksuton klinikka-aika: 

• Yleiset rahoitusasiat: 15.3., 16.3., 5.4. & ke 6.4.
• Kansainvälistymiseen liittyvä rahoitus: 18.3. & 22.4.
• EU-rahoitus ja sen mahdollisuudet: 16.3., 17.3. & 

11.4.
• Katso lisätietoa varauskalenterit sivulta:  

https://businesstampere.com/fi/yritykset/yrityksen-
rahoitus/



Business Tampereen rahoitusneuvontapalvelut

RAHOITUKSEN HELP DESK -PALVELU
Startupeille sekä kasvuhakuisille yrityksille suunnattu maksuton 
palvelu auttaa rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Lisätietoa: 
https://businesstampere.com/fi/yritykset/yrityksen-
rahoitus/rahoitusneuvonnan-helpdesk-ja-rahoitusklinikat/ 

Ota yhteyttä: 
Yleiset rahoituskysymykset 
Asiantuntija Tuomas Maisala 
rahoitusneuvonta@maisala.net 
puhelin 044 766 7000 
 
Kysymykset kansainvälistymiseen liittyen: 
Asiantuntija Tommi Pajala 
rahoitusneuvonta@fimentum.fi 
puhelin: 050 543 0232  
 
Kysymykset EU-rahoitukseen liittyen: 
Asiantuntija Johannes Ahvo  
johannes.ahvo@spinverse.com 
puhelin 050 516 3947

RAHOITUSKLINIKAT JA KASVUN SPARRAUS
Business Tampere tarjoaa startupeille sekä kasvuhakuisille 
yrityksille suunnattuja maksuttomia rahoitusklinikoita, 
joiden asiantuntijana toimii Business Tampereen 
asiakkuusvastaava Tapio Siik. Yritys voi varata 1,5h 
mittaisen klinikan, jossa kartoitetaan yrityksen tilanne ja 
ehdotetaan sopivia jatkopolkuja. 

Lisätietoa: 
https://businesstampere.com/fi/yritykset/yrityksen-
rahoitus/rahoitusneuvonnan-helpdesk-ja-rahoitusklinikat/

Ota yhteyttä: 
Tapio Siik
tapio.siik@businesstampere.com
p. 040 568 1483
Lisätietoa ja varauskalenteri: 
https://businesstampere.com/fi/yritykset/yrityksen-
rahoitus/rahoitusneuvonnan-helpdesk-ja-rahoitusklinikat/

All services
available also in 
English!

Palvelunumeron järjestävät Pirkanmaan yrittäjät, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan kunnat, Tampereen kaupunkiseudun yrityspalveluyhtiö 
Ensimetri ja Business Tampere.



Yrityksen kasvun sparraus -webinaarisarja:
10.2. Team Finland- verkoston ajankohtaiset nostot kevääseen
9.3. EU-rahoitus valmistavan teollisuuden pk-yrityksille 
6.4. Pääomasijoittaminen Covid-19 jälkeisessä maailmassa
27.4. Kansainvälisen kasvun resurssointi ja Business Tampereen palvelut
11.5. Kasvuyrityksen kansainvälistyminen
25.5. Yritysmentorointi
8.6. Business Finlandin ohjelmat

TULEVAT WEBINAARIT



Testialustat tutuiksi -webinaarisarja: 
26.1. Health technology testbeds (tallenne katsottavissa)
23.2. Automaattisen liikkumisen testialue 
23.3. Teollisuuden testialustat 
Sarja jatkuu syksyllä 2022



Vihreän siirtymä -webinaarisarja:
10.3. Tampereen kaupunkiseudun 
kiertotalouskiihdyttämö haastekilpailun kick off
4.5.   Vihreän siirtymän rahoitus
Sarja jatkuu syksyllä 2022

Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere





14.6.-15.6.2022



FROM 
RESEARCH 
TO REALITY.

FROM 
RESEARCH 
TO REALITY.

We bring together science communities, 
innovative businesses and city developers 
around the world to make big ideas into 
reality. The culmination of the Tampere 
Smart City Week is the hybrid Conference 
and Expo that you can participate from your 
home office or on site in Tampere, at the 
brand new UROS LIVE arena!

C O N F E R E N C E  A N D  E X P O  1 4 . 6 . - 1 5 . 6 . 2 0 2 2





Yritys- ja innovaatioekosysteemit
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Film Tampere
• Tampereelle rakennetaan kokonaan uusi iso 

studio Tohloppiin – tavoitteena kansainvälisiä 
tuotantoja houkutteleva kokonaisuus, YLE 
27.1.2022

• Tampere Film Festival 9-13.3.
• Vuoden ensimmäinen XYZ Masterclass 10.3. 

hybriditapahtuma. Aiheena 
ympäristöystävällinen elokuvatuontanto

• Tampereella kuvataan kevään ja kesän aikana 
lukuisia elokuvia ja tv-sarjoja. Kevään aikana 
tiedotetaan ruotsalaisesta suuren budjetin 
elokuvasta, jonka kuvaukset alkavat heinä-
elokuun aikana. 



Ekosysteemit: valmistava teollisuus & älykkäät koneet
• 16.2. SIX Valmistusklubi: Täysautomaattinen 

valmistussolu, tarpeesta ja ideasta toteutukseen ja 
tuotantoon, osa 1/2 (webinaari)

• Ilmoittaudu: 
https://www.lyyti.in/Valmistusklubi_Taysautomaattinen_valmistussolu_tarpees
ta_ja_ideasta_toteutukseen_ja_tuotantoon_case_STKoneistus_ja_JTA_Connect
ion_4307

• 6.4. SIX Valmistusklubi: Täysautomaattinen 
valmistussolu, tarpeesta ja ideasta toteutukseen ja 
tuotantoon, osa 2/2 (tehdasvierailu)

• Ilmoittaudu: 
https://www.lyyti.in/Valmistusklubi_Taysautomaattinen_valmistussolu_tarpees
ta_ja_ideasta_toteutukseen_ja_tuotantoon_case_STKoneistus_ja_JTA_Connect
ion_1097

• 7.3.-15.3. Virtual Bridge: Intelligent Machine 
Technologies – ohjelma USA:n markkinoiden 
avaamiseksi
Ainutlaatuinen tilaisuus yrityksille, joita kiinnostaa 
teknologiavienti USA:n markkinoille. Lisätietoa ja 
ilmoittautumislinkki tapahtumasivulla: 
https://businesstampere.com/fi/?event=ohjelma-usan-
markkinoiden-avaamiseksi

• 14.-15.6. Future Mobile Work Machine (live)
Tapahtuma kokoaa johtavat liikkuvien työkoneiden 
valmistajat Nokia Arenalle aiheina mm. sähköistys, 
autonomia, data-analytiikka. Ilmoittaudu mukaan: 
https://www.six.fi/futureworkmachine
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Ekosysteemit: terveysteknologia
• AstraZeneca Exchange Mentoring -ohjelma 

terveysalan startupeille vuonna 2022
AstraZeneca tarjoaa mentorointisessioita suomalaisille
startupeille, jotka tavoittelevat liiketoimintaa ja 
yhteistyötä lääketeollisuuden kanssa. Tutustu 
ohjelmaan ja hakemiseen: 
https://businesstampere.com/fi/?event=astrazeneca-
exchange-mentoring-ohjelma-terveysalan-startupeille
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