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Mikä on Business Tampere?
- Perustettu 2009, otti nimen Business Tampere käyttöön
2019
- Tytäryhtiönä Visit Tampere
- Omistajina Tampereen kaupunkiseudun kunnat
Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,
Vesilahti ja Ylöjärvi.

- LV noin 6 M€ 2022, henkilöstöä noin 40
- Business Tampere on Tampereen kaupunkiseudun
elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka tehtävä on edistää
investointeja sekä luoda paras ympäristö
yritystoiminnalle.
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Palvelumme
KEHITTÄMIS- JA
INNOVAATIOYHTEISTYÖ

Kannustamme yrityksiä
mukaan kiihdyttämötoimintaan, kehitysprojekteihin, nopeisiin
kokeiluihin.

Tuotamme yhteistyössä
koulutuksia sekä uusia
teknologia-alustoja.
Tarjoamme näiden kautta
Tampereen kaupunkiseudun yrityksille
asiantuntevaa apua
yrityksen tuotteen tai
palvelun kehittämiseen.

KASVUN JA KANSAINVÄLISTYMISEN TUKEMINEN

Järjestämme verkostoitumistilaisuuksia ja
matchaamme toimijoita.
Avaamme rahoitusmahdollisuuksia kasvuun
sekä ovia kansainvälisille
markkinoille.
Linkitämme yrityksesi
seudun liiketoiminta- ja
innovaatioekosysteemeihin.
Autamme verkostojen
rakentamisessa sekä
tutkimus- ja kehitystyössä.

INVESTOINTIEN JA
SIJOITTUMISTEN EDISTÄMINEN

Maksuton sijoittumispalvelumme sisältää
yksilöllisen suunnitelman ja
yhteyshenkilön koko prosessin ajaksi.

Kartoitamme toimitila- ja
tonttivaihtoehdot, esittelemme 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 liiketoimintaja innovaatioympäristöistä.
Kokoamme ja jaamme
tilastotietoa seudun
yritystoiminnasta sekä tietoa
tapahtumista ja
yhteistyömahdollisuuksista
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Business Tampereen asiakasyritysprofiili
Esimerkki 1. Nopeasti kasvava ICT-yritys

Tamperelainen nopeasti kasvata ICT-alan yritys, joka kehittää uutta teknologiaa. Henkilöstöä yrityksessä n. 50 ja uusien haku
päällä. Liikevaihto reilut neljän miljoonan luokkaa ja kasvua vuodessa 10%. Yritys on tuonut viime vuonna markkinoille
uuden tuotteen ja yhteistyön rakentaminen moneen suuntaan on keskeinen osa toimintaa.
Esimerkki 2. Vakiintunutta liiketoimintaa harjoittava teollisuusalan yritys
Teollisuusalan yritys ympäryskunnasta, joka on jo vakiinnuttanut paikkansa. Yrityksen liikevaihto on vähän alta 10 miljoonan
luokkaa ja kasvu n.3% luokkaa. Henkilöstöä on n. 70. Yritys on investoinut lähiaikoina vihreään siirtymään ja digitaalisiin
ratkaisuihin.
Esimerkki 3. Skaalautuvaa liiketoimintaa kehittävä startup-yritys
Tamperelainen pelialan yritys, joka kehittää skaalattavaa tuotettaan markkinoille. Yritys on perustettu 2019 ja se sijaitsee
startuptalo Plarform6:ssa. Henkilöstöä on neljä ja liikevaihto on 130 000 € paikkeille. Yrityksellä on huutava työvoimapula ja
he tarvitsevat apua rahoittajakontaktien löytämisessä sekä kumppaniverkoston kasvattamisessa.
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Asiakasyritysten signaalit 2021
ASIAKASYRITYKSET*

TAMPERE KS.

Myynnin ja markkinaosuuden kasvu

6,2 %

0,2 %

Kansainvälistyminen

25,5 %

1,1 %

Rekrytointi

61,1 %

9,4 %

Investoinnit (koneet ja kalusto, ohjelmistot, uusi toimipaikka)

26,2 %

1,7 %

Kumppanuudet ja yhteistyöprojektit

41,5 %

2,3 %

SIGNAALEJA

Asiakasyritysten signaalit on
kerätty Vainu.io tietopalvelusta takautuvasti
ilman aikarajausta, jolloin
yritysten kehitystä on
mahdollista tarkastella
pidemmällä ajanjaksolla.
Signaaliosumia saaneiden
yritysten osuus on laskettu
yritysten kokonaismäärästä.
Uusia valittuja signaaleja
vuonna 2021
• YT-neuvottelut
• Konkurssi
• 1M€ liikevaihdon
saavuttaminen
• Tulosjulkistus
• Pörssilistautuminen

Uusi teknologia (esim. analytiikka- tai mainostyökalu)

N = 1340

69,7 %

N = 34962

20,6 %

Patentit ja tavaramerkit sekä uusi tavaramerkki

9,4 %

0,4 %

EU-rahoitus

16,2 %

0,7 %

Uusi tuote / palvelu

34,4 %

1,9 %

YT-neuvottelut

10,0 %

0,3 %

Konkurssi

1,9 %

0,2 %

1M€ liikevaihdon saavuttaminen

4,3 %

0,9 %

Tulosjulkistus

11,3 %

0,4 %

Pörssilistautuminen

1,4 %

0,1 %

Lähteet: Business Tampere, Vainu.io (tilanne 9.3.2022.)

NOUSUSSA
(Suluissa vuoden 2020 asiakasyritysten signaali-%)

1.
2.
3.
4.

Rekrytointi (28,4 %)
Uusi tuote / palvelu (29,4 % )
EU-rahoitus ( 14,5 % )
Kumppanuudet ja yhteistyöprojektit
(39,3 %)

*Asiakasyritysten yhdistetty lista (Kasvu ja KV & Ekosysteemitapahtumat).

Palvelumme
KEHITTÄMIS- JA
INNOVAATIOYHTEISTYÖ

Kannustamme yrityksiä
mukaan kiihdyttämötoimintaan, kehitysprojekteihin, nopeisiin
kokeiluihin.

Tuotamme yhteistyössä
koulutuksia sekä uusia
teknologia-alustoja.
Tarjoamme näiden kautta
Tampereen kaupunkiseudun yrityksille
asiantuntevaa apua
yrityksen tuotteen tai
palvelun kehittämiseen.

KASVUN TUKEMINEN

TIETOPALVELUT JA
PALVELUTARPEEN SELVITYS

Järjestämme verkostoitumistilaisuuksia ja
matchaamme toimijoita.

Etsimme ja ohjaamme
yrityksesi tarpeesi mukaisten
kehittämispalveluiden pariin.

Avaamme rahoitusmahdollisuuksia kasvuun.

Tarjoamme kotimaisille ja
kansainvälisille yrityksille
tietoa yritysten liiketoimintaja innovaatioympäristöistä.

Linkitämme yrityksesi
seudun liiketoiminta- ja
innovaatioekosysteemeihin.
Autamme verkostojen
rakentamisessa sekä
tutkimus- ja kehitystyössä.

Kokoamme ja jaamme
tilastotietoa seudun
yritystoiminnasta sekä tietoa
tapahtumista ja
yhteistyömahdollisuuksista
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Kehittämis- ja innovaatioyhteistyö: teknologia-alustat
Tampereen kaupunkiseutu on edelläkävijä
erilaisten kehitysalustojen tarjoamisessa
Automaatioliikenteen testialue
Alue tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia kokeilla uusia älyliikenteen ja
automaattisen liikkumisen palveluja todellisessa kaupunkiympäristössä
ensimmäisten joukossa maailmassa. Lue lisää: https://tamperetestbed.fi/

Testialustoja löytyy mm. seuraavilta
toimialoilta:

CIVIT

teollisuus, terveysala ja terveysteknologia,
rakentaminen, kiertotalous, liikenne, tekoäly,
5G ja IoT sekä turvallisuus
https://businesstampere.com/fi/toimintaym
paristo/kaupunkiseutukehitysalustana/innovaatioymparisto/
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Yhteiskehittäminen
Demobooster Tampere: Saunabooster

Uutta tuotetta tai ideaa kehittävä jo vakiintunut yritys esittää
haasteen, johon startup- ja teknologiayritykset saavat esittää
ratkaisuvaihtoehtonsa.
Syksyn 2022 Demobooster on tarttunut saunateemaan. Mukaan
toivotaan mielenkiintoisia haasteita, jotka yhdistävät fiksusti
teknologiaa tai palvelua.
Katso lisää toimintamallista:
https://businesstampere.com/fi/demobooster-tampere-etsiratkaisuja-yritysten-oikeisiin-ongelmiin/
Lisätietoa: Jouni Myllymäki, jouni.myllymaki@businesstampere.com

Rapid Tampere –yhteistyökiihdyttämö
Operaattorina toimii asiantuntijayritys Vertical yhdessä
liikejuridiikkaan erikoistuneen asianajotoimisto Evershedsin
kanssa. Business Tampere ja Tampereen kaupunki ovat olleet
mukana käynnistämässä ja markkinoimassa teollista
yhteistyökiihdyttämöä ja Vertical vastaa sen toiminnasta.
www.vertical.vc/rapidtampere
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Älykaupunki kaupunkilaisille
(Data-Driven City for Citizens) 2022-2025
–kehitysohjelman palvelut yrityksille
Living Lab –ympäristöt
(mm. Testiratikka ja autononisten
autojen testialue)
-

Tapahtumat lähi- ja
etätoteutuksena alueen yritysten
verkoston ja osaamisen
kasvattamiseksi

Neuvontaa toimialan rahoitus-,
kansainvälistämis- ja
kasvumahdollisuuksista

Linkkejä yrityksiin ja
tutkimuslaitoksiin

Kansainväliset Smart City
tapahtumiin osallsituminen

Tampereen seudun hanke- ja
yritysyhteistyömahdollisuuksien
kartoitus

Lue meistä ja löydä
yhteystietomme Business
Tampereen sivuilta!
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Kasvun tukeminen:

TAPAHTUMAT SYKSY 2022

• 18.8. Business Tampereen palvelut
• 6.9. Team Finlandin ajankohtaiset
nostot syksyyn
• 21.9. Pirkanmaan Kasvupolku:
Tampereen investoritapahtuma
• 5.10. Uuden ohjelmakauden
ajankohtainen EU-rahoitus yrityksille
• Marraskuu 2022 Business Finlandin
ohjelmat (live)
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Turvallisuus (lokakuu 2022)
Ratikka (marraskuu 2022)

• 26.10. Hiilineutraalin liiketoiminnan ABC
• 29.11. Vihreän siirtymän
rahoitusmahdollisuudet ja palvelut

Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere

Teollisuus- tai matkailualan
yritys

Tule löytämään kasvun mahdollisuuksia
ennakoimalla!
Tarjoamme nyt yrityksille mahdollisuuksia kehittää
ennakointia ja tulevaisuustiedon hyödyntämistä.
Ennakointi tukee kasvua, mahdollistaa varautumisen
yllättäviin haasteisiin, ja parantaa
asiakasymmärrystä.
Seuraavat työpajat:
•
31.8.2022 Tulevaisuusajattelun taito tulevaisuustiedosta päätöksentekoon
•
21.9.2022 Tunnista yrityksesi kehitykselle tärkeä data
(matkailuala)
•
12.10.2022 Oikeat menetelmät tehokkaaseen
ennakointiin ja tiedolla johtamiseen
•
2.11 Tulevaisuustieto ja skenaariot strategiatyössä
•
23.11 Tiedosta käytäntöön – tiedolla johtamisen ja
ennakoinnin käytänteet ja verkostot

Ilmoittaudu
tapahtumakalenterista tai ota
yhteyttä!
Johanna Kirjavainen
0503001373
Business Tampere
@businesstampere.com
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SIX Valmistusklubeista teknologiaa, verkostoja ja vertaistukea
• Aiheet teollisuudesta 1-2 osaisia live ja/tai online.

• Aiheita mm. Cobotiikka, Puristeteos digikehitys,
ST Koneistus automaattinen valmistussolu,
Robottihitsaus, 3D tulostuksen työkalut,…
• Klubimaista toimintaa
uuden oppimiseen, verkostoitumiseen ja vertaistukeen
• Valmistavan teollisuuden, toimittajien, tutkimus-,
kehitys- ja koulutustahojen henkilöille
• Seuraava Klubi 31.8 tehdasvierailu Sandvik ja Pemamek
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SIXNET-verkoston roadshow Hämeenlinnassa: Uudistuva teollisuus ja
yritystoiminnan toimintaympäristö
Aika: 21.9.2022 klo 14:00-17:00 & 22.9.2022 klo 8:30-15:15
Paikka: Hämeen linna, Hämeenlinna
Tervetuloa teollisia alueita verkottavan SIXNET-hankkeen seuraavaan roadshow -tapahtumaan, joka vie meidät Hämeen linnaan,
missä historian havinan saattamina matkaamme keskiajalta kestävään huomiseen.
Tapahtumassa kuullaan kestävän kasvun muutosjohtaja Ville Availan ajatuksia kestävästä ja vastuullisesta liiketoiminnasta ja
keskustellaan Availan johdolla päivän teemasta. Paneelikeskusteluun osallistuu kestäviä ratkaisuja kehittäneitä yrityksiä (Destia,
Delva), kiertotalouden ja resurssiviisaan toiminnan periaatteita kehittävä yritysekosysteemi Industrial Park MORE sekä
kiertotalouden palveluja tarjoava Kiertokapula. Tutkimuksellista näkökulmaa keskusteluun tuo Hämeen ammattikorkeakoulun
(HAMK) ja maakunnan kehittämisen näkemyksiä Hämeen liiton edustaja.
Paneelikeskustelun jälkeen siirrytään työpajoihin, joissa syvennyttään tapahtuman teemaan ja siihen liittyviin yritysten
tarpeisiin. Keskustelujen antia hyödynnetään SIXNET-verkoston toiminnassa ja sen kehittämisessä.
Ohjelmaan sisältyy myös vierailu HAMK Tech-tutkimusyksikköön, missä toteutetaan tutkimus- ja kehitystyötä valmistavan
teollisuuden tarpeisiin, kuten esim. ohutlevyrakenteisiin, niiden pinnoitteisiin ja robotiikkaan liittyen.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen täällä.

Isot koneet Keskustorilla -tapahtuma on
teollisuuden showroom koko kansalle
• 1.10. Tampereen päivän kansantapahtuma
• Tavoitteena tuoda esiin teollisuuden tekemistä ja
herättää kiinnostusta modernia ja mielenkiintoista alaa
kohtaa
• Seutu on liikkuvien työkoneiden mekka ja täällä tehdään
huippuluokan koneita ja ympäristöjä, mutta harva niistä
tietää.
• Tapahtumassa tarkoitus myös nostaa alan koulutusta,
joten toiveena on saada oppilaitoksia vahvasti mukaan
näkymään tapahtumaan
• Totuttajat: Tampereen kaupunki, Tampereen Messut,
Konepajakoulu, Business Tampere

16

Ehdota Vuoden teollisuustekoa 2022!
• Valtakunnallisella kampanjalla halutaan korostaa
teollisuuden merkitystä ja arvostusta
• Ehdokkaaksi etsitään valtakunnallisesti ajankohtaisia ja
vaikuttavia tekoja

• Teollisuuden näkyvyys ja imago, nuorten kiinnostus
teollisuutta kohtaan, monimuotoisuuden lisääntyminen,
kasvu, kansainvälistyminen, työhyvinvointi, vastuullisuus
ja yhteistyön tai tutkimustiedon edistäminen.
• Tänä vuonna jaettavan palkinnon erityisenä teemana on
teollisuuden vetovoima ja osaajat
• Ehdota omaa ehdokastasi kilpailuun viimeistään
5.9.2022! https://businesstampere.com/fi/ehdotavuoden-2022-teollisuustekoa/
• Palkinnon voittaja julkistetaan syyskuussa Alihankinta
2022 -messujen päälavalla.
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Yritys- ja innovaatioekosysteemit

https://businesstampere.com/fi/toimintay
mparisto/liiketoimintaekosysteemit/
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Elämystalouden ekosysteemi
Film Tampereen palvelut
yrityksille
Av-tuotantokannustin 10-15%
kotimaisille ja ulkomaisille
tuotantoyhtiöille

Kansainväliset avoimet
huippuwebinaarit XYZ
Masterclassit XYZ Filmsin (Los
Angeles) tarjoamana

Tampereen seudun hanke- ja
yritysyhteistyömahdollisuuksien
kartoitus

Lokaatiokartoitusta Tampereen
seudulla tuotannon
sijoittumisen tueksi (location
scoutting)

Ekosysteemitapahtumat lähi- ja
etätoteutuksena alueen
yritysten verkoston ja osaamisen
kasvattamiseksi

Neuvontaa toimialan rahoitus-,
kansainvälistämis- ja
kasvumahdollisuuksista

Linkki paikallisiin
tuotantoyhtiöihin, yrityksiin ja
tekijöihin

Kehittämme av-alaa kohti
kestävämpää, tasa-arvoisempaa,
liiketoimintalähtöisempää ja
kansainvälisempää
tulevaisuutta

Lue meistä ja löydä
yhteystietomme Business
Tampereen sivuilta!

Pirkanmaan turvallisuusklusteri
Pirkanmaan turvallisuusosaamisen vahvuusalueita
Kansallinen turvallisuus ja
puolustusteollisuus

Älykäs ja turvallinen
kaupunki

Turvallinen ja älykäs
teollisuus

Monialainen turvallisuustutkimus ja koulutusmahdollisuudet

Kyberturvallisuus

Toiminta ja palvelut verkoston jäsenille
• Tapahtumat ja verkostoituminen
•
•
•
•

Työpajat
Webinaarit
Jäsenvierailut
Turvallisuustutkimuksen symposium 7.9.

• Jäsenviestintä
• Verkostoyhteistyö ja näkyvyys
• Markkinointi
Images: Mirella Mellonmaa, Tampere University, Finnish Air Force – Satakunta Air Command

Alkuvaiheen startup-palvelut
-2

-1

0

(Y-tunnuksen luonti)

1

Alkavan yrittäjän palveluohjelman palvelut

The Dock (Platform6:lla osaajatiimeille)
Red Brick Accelerator (pre-kiihdyttämö + pääkiihdyttämö)
Platform6 jäsenpalvelut
Tribe Tampere yhteisön palvelut

ALKAVAT SYKSYLLÄ

Mentorointipalvelu
Tapahtumat (pienet, keskisuuret, suuri)
Alkuvaiheen ekosysteemin koordinointi

21.8.2022
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Tietopalvelut ja palvelutarpeen selvitys
Business Tampereen kaupunkiseudun
yritystietopalvelu kerää yhteen ja
reaaliaikaisesti ajantasaiset tiedot Tampereen
kaupunkiseudun yrityksistä mm.
• yrityskohtaiset tiedot
• top 10 toimialat
• top 10 työllistäjät

• top 10 liikevaihdon kasvattajat
Tutustu yritystietopalveluun:
https://yritystieto.businesstampere.fi/
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Tampere Region Business Explorer -palvelu
Tampere Region Business Explorer datatyökalu auttaa alueesta
kiinnostuneita yrityksiä etsimään ja
analysoimaan alueen talous- ja
väestötilastoja.

www.investintamperefinland.com

24

Elinvoiman datapaketti
Business Tampereen sivusto palvelee kaupunkiseudun elinvoimadatan osalta

Business Tampere kerää yhdessä Pirkanmaan liiton kanssa yhteen keskeisimmät Tampereen
kaupunkiseudun yrityksiä, työvoimaa ja kansainvälistymistä koskevat tilastotiedot. Tarkoitus on
tarjota yrityksille ja muille toimijoille kattavasti tietoa alueen yritystoiminnasta.
https://businesstampere.com/fi/yritystietoa-ja-tilastoja-tampereen-kaupunkiseudusta/
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Yhteydenotto Business Tampereeseen
• Voit olla yhteydessä suoraan Business Tampereen
asiantuntijoihin.

• https://businesstampere.com/fi/tietoameista/henkilosto/
• Jos et tiedä, keneen ottaa yhteyttä ja kaipaat apua
yrityspalveluiden saralla, ota yhteyttä etusivuilla olevan
bottimme kautta.
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Kiitos!

businesstampere.com
@BusinessTampere
#businesstampere

