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Business Tampereen Tarjoamat Rahoitusneuvontapalvelut

Nopea puhelinpalvelu yksittäisiin kysymyksiin liittyen
Rahoituksen HelpDesk
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Laajempaa yleisen tason neuvontaa yrityksen rahoitukseen ja kasvuun liittyen
Kasvurahoitusklinikat ja kasvun sparraus

Koulutusta ja verkottumista yhteistyössä kumppanien kanssa esim. 
pitchausvalmennukseen (SeedForum)  ja rahoitukseen liittyen

Koulutustilaisuudet, webinaarit, verkostot…

Kasvurahoitusvalmiuden parantaminen
Yrityksen scaleup potentiaalin analysointi ja kehityskohteiden paikantaminen



Kasvurahoitusvalmiuden analysointi

Lisäksi BT saa vertailukelpoista ekosysteemitason informaatiota scaleup-yrityksistä
Testin toistamalla voivat sekä yrittäjät että BT seurata yritysten kehittymistä
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Raportti käydään läpi työpajassa yhdessä mentorin kanssa
Yritys saa 35 osa-aluetta kattavan raportin omasta tilanteestaan 

Mahdolliset heikkoudet yrityksen valmiudessa paikannetaan ja niiden 
parantamiseen valmistellaan kehityssuunnitelma osana BT palveluita

Realistinen kuva valmiudesta EU ja muun kv.-rahoituksen hakemiseen 

Perustuu Global Enabler Oy:n kehittämään HippoMeter työkaluun
Soveltuu parhaiten kansainväliseen kasvuun tähtääville scaleup-yrityksille



Kasvurahoitusklinikat ja kasvun sparraus
Aika varataan verkkosivun kautta https://bt-rahoitusneuvonta.youcanbook.me

Pääkohteena kasvurahoitusta hakevat kansainvälistyvät scaleup-yritykset.

Toimenpidealueet:

Kasvun sparraus (HippoMeter työpaja)
• Analyysin perusteella tehdään kehityssuunnitelma

Rahoitusvaihtoehtojen kartoitus
• Julkiset / yksityiset rahoitusinstrumentit

Tarvittava dokumentaatio

• 1-pager, sijoittajaesitykset,…

Rahoituskierroksen toteutus

• Sijoittajakartoitus, kierroksen markkinointi, introt valituille sijoittajille
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Koulutustilaisuudet, webinaarit, verkostot…

Pitchauskoulutus

• Miten esiinnytään sijoittajille?

• Mitä on hyvä huomioida esiinnyttäessä etäyhteyden kautta?

Informaatiota eri rahoitusinstrumenteista (BF, ELY, Finnvera, EU,…)

• Ekosysteemirahoitus

• EU rahoitusinstrumentit

• Startup rahoitus

Verkottuminen

• Kansainväliset sijoittajat
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Kiihdyttämöt ja kasvuohjelmat

Platform6

• https://platform6.fi/

Pirkanmaan Kasvupolku
• https://kasvuopen.fi/tag/pirkanmaan-kasvupolku/

Tampere Game Hub
• https://www.tampere.games/

Red Brick Accelerator

• https://redbrick.fi/
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Business Tampereen rahoitusneuvonnan helpdesk
• Tampereen kaupunkiseudun startupeille sekä kasvuhakuisille yrityksille suunnattu maksuton palvelu 

auttaa rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Esimerkiksi:

• Perustimme startupin, sopisiko Tempo meille?
• Haemme rahoitusta investointia X varten?
• Kassa estää toiminnan laajentamista, mistä rahaa?
• Mistä löytäisin ideasta Z kiinnostuneen bisnesenkelin? 
• Tilanteemme muuttui, miten muutamme käynnissä olevaa Business Finland TK-projektia?

• Yksittäinen y-tunnuksellinen yritys voi saada neuvontaa max. 2 tuntia.

• Neuvonta tapahtuu etänä puhelimessa ja digitaalisissa kanavissa.
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Ota yhteyttä:
Rahoitusasiantuntija Tuomas Maisala, 
Maisala.net Oy
helpdesk@businesstampere.com
puhelin 044 766 7000


