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OHJELMA

10.00-10.15 Tervetulosanat, yrityskehityksen palvelut 
Niina Immonen
10.15-10.25 Kansainvälistymispalvelut 
Harri Ojala
10.25-10.35 Rahoitusneuvontapalvelut ja tulevat scaleup-palvelut
Tero Kyckling
10.35-10.40 Uusi rahoituksen Helpdesk-asiantuntija esittäytyy  
Antti Leijala
10.40.-10.50 EU-rahoitusneuvontapalvelut 
Mika Kolari
10.50-10.55 Q&A
10.55-11.00 Päätössanat 
Niina Immonen
11.00-12.00 Mahdollisuus verkostoitua osallistujien kesken Tavatassa

Business Tampereen 
yrityspalvelut kasvun tueksi

Tervetuloa mukaan webinaariin!

• Voit esittää kysymyksiä webinaarin aikana chat-
kenttä kautta, kirjoita kysymyksen 
oheen kenelle se on tarkoitettu. Osallistu myös chat-
kenttään tuleviin äänestyksiin!

• Aikataulun puitteissa kysymyksiä esitetään 
puheenvuorojen jälkeen.

• Tavata-verkostoituminen:

• Näet verkostoitumista toivovat osallistujat 
Osallistujat-välilehdeltä. Jos haluat ehdottaa 
tapaamista, avaa osallistujan profiili ja ehdota 
sopivaa ajankohtaa klikkaamalla kättelevät kädet-
kuvaketta.

• Voit hallinnoida omia tapaamisaikojasi Oma 
aikataulu-välilehdeltä



Business Tampere 
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö

20.1.2023
Business Tampere, Niina Immonen



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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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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Palvelumme kasvuhakuisille yrityksille

Kannustamme 
yrityksiä mukaan 
kiihdyttämö-
toimintaan, 
kehitysprojekteihin, 
nopeisiin kokeiluihin
sekä hyödyntämään
valmiita testialustoja.

Järjestämme 
monipuolisia 
koulutuksia ja
tapahtumasarjoja, 
kuten vihreä siirtymä, 
kasvun sparraus, 
tekoäly, 
hallitustyöskentely ja 
testialustat.

Autamme yrityksiä 
tunnistamaan ja 
hakemaan kansallista
ja EU-rahoitusta.

Avaamme yrityksille 
ovia kansainvälisille 
markkinoille.

Autamme löytämään 
kontakteja ja 
paikallisia toimijoita 
kohdemaassa.

Ohjaamme 
luotettavien 
verkostojen ja
ohjelmien pariin, jotta 
yritykset löytävät apua 
esim.  
markkinakartoituksiin, 
rekrytointiin tai 
kansainvälistymisen 
rahoittamiseen. 

Tarjoamme 
maksuttoman 
sijoittumispalvelun,
joka sisältää 
yksilöllisen 
suunnitelman ja 
yhteyshenkilön koko 
prosessin ajaksi.

Kartoitamme 
toimitila- ja 
tonttivaihtoehdot, 
esittelemme 
toimijaverkos-toamme
ja etsimme alueelta 
yhteistyö-
kumppaneita.

Markkinoimme 
kaupunkiseudun 
osaamista 
kansainvälisille 
yrityksille ja 
välitoimijoille.

Tarjoamme kotimaisille 
ja kansainvälisille 
yrityksille tietoa 
yritysten liiketoiminta-
ja 
innovaatioympäristöist
ä.

Kokoamme ja jaamme 
tilastotietoa seudun 
yritystoiminnasta sekä 
tietoa tapahtumista ja 
yhteistyömahdollisuuk
-sista.

Autamme yrityksiä 
hyödyntämään dataan 
pohjautuvaa 
ennakointia sekä 
julkisia datalähteitä
liiketoiminnan 
suunnittelussa ja 
kehittämisessä.

KASVUPALVELUT KANSAINVÄLIS-
TYMISPALVELUT

SIJOITTUMIS
-PALVELUT

TIETOPALVELUT VERKOSTOT JA 
EKOSYSTEEMI
TKehitämme seudun 
vahvoja 
liiketoiminta-
ekosysteemejä
yhdessä yritysten 
kanssa ja 
linkitämme yritykset 
niihin.

Järjestämme 
verkostoitumis-
tilaisuuksia, 
autamme yrityksiä 
verkostojen 
rakentamisessa ja
matchaamme
toimijoita.



Kaupunkiseudun yritystapaamisten sarja

• Kontaktoimme vuoden 2023 aikana Tampereen 
kaupunkiseudun kasvuhakuisia yrityksiä.

• Kartoitamme yritysten kasvu-, kehittämis- ja 
kansainvälistymistavoitteet ja autamme yrityksiä 
löytämään niiden toteuttamiseen sopivat palvelut, 
verkostot ja rahoitusvaihtoehdot.

• Autamme yrityksiä sekä vihreän että digisiirtymän 
edistämisessä.

• Keräämme yritysten toiveita julkisten palveluntarjoajien 
toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

• Jos haluaisit, että yritystäsi kontaktoidaan, voit olla 
yhteydessä Rita Fagerströmiin 
(rita.fagerstrom@businesstampere.com)
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Tampere
121 

Ylöjärvi
17

Nokia
17

Lempäälä 
12

Kangasala 16Pirkkala 10

Orivesi 5

Vesilahti 
2

Yhteensä 200 kpl
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TAPAHTUMAT KEVÄT 2023
• Business Tampereen yrityspalvelut kasvun 

tukena 19.01.2023
• Team Finlandin ajankohtaiset nostot keväälle 

14.2.2023
• Ennakointi varmistamassa tulevaisuutta 03/2023
• Business Finlandin ohjelmat: 03-04/2023 
• EU-rahoituksen ajankohtaiset nostot: 05/2023



• Älykkään liikkumisen testialusta: Lyyli-
ratikka 04/2023

• Terveysteknologian testialustat 23.5.2023
• Teollisuuden testialustat 06/2023 



• Mistä apua energiakriisiin? 03/2023
• Kuinka luoda uskottava vihreä siirtymä? 04/2023
• Vihreän siirtymän testialustat 06/2023 



• Polku tuottavaan 
hallitustyöhön #1: Miten 
Advisory Boardia käytetään 
yrityksessä?, 2.2. klo 9-9.45 

• Polku tuottavaan 
hallitustyöhön #2: Toimiva 
hallitus, 7.2. klo 9-9.45 

• Polku tuottavaan 
hallitustyöhön #3: 
Strategiatyö hallituksessa, 9.2. 
klo 9-9.45 

• Polku tuottavaan 
hallitustyöhön #4: 
Afterworkit



20.1.2023 13

Löydät tapahtumamme 
osoitteesta:

businesstampere.com/fi/tapahtumat/



Kehittämis- ja innovaatioyhteistyö: 
teknologia-alustat

• Testialustoja löytyy mm. seuraavilta toimialoilta: 
• teollisuus, terveysala ja terveysteknologia, rakentaminen, 

kiertotalous, liikenne, tekoäly, 5G ja IoT sekä turvallisuuden 
testialustojen esittelyt löydät täältä:
https://businesstampere.com/fi/toimintaymparisto/kaupunkiseut
u-kehitysalustana/innovaatioymparisto/

• Älyliikenteen ja automaattisen liikkumisen testialueen 
löydät täältä https://tamperetestbed.fi/
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Älykaupunki kaupunkilaisille –kehitysohjelman 
palvelut yrityksille (DDCC)

1. Yrityksillä on mahdollisuus päästä tarjoamaan 
ratkaisuja ja kehittämään niitä yhdessä 
Lippulaivahankkeiden eri osuuksissa

• Alkuvuodesta tulossa Lippulaiva 1 
innovaatiokilpailu yrityksille

2. Smart City Innovation Cluster on osuuskunta 
viennin edistämisestä kiinnostuneille yrityksille, 

lue lisää ja liity mukaan! (www.scic.io) 

3. Tampere Smart City Week 6.-7.6.2023

Hankkeessa toteutetaan viisi lippulaivahanketta: Elinvoiman lisääminen ennakoivilla ja kohdennetuilla 
kasvupalveluilla, International and Inclusive city for citizens, Koulusegregaation tunnistaminen ja 
ehkäisy varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, SURE – turvallisuus, ennakointi ja resilienssi sekä 
Kestävien valintojen edistäminen. Tässä muutama nosto siitä, mihin yritykset voivat osallistua DDCC:n
osalta kevään aikana:
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Lue lisää DDCC:stä täältä
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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:
• 8.2.23 klo 17.30-18.30 Sanomisen paikka: Miten 

kestävää tulevaisuutta tehdään?
• 22.2.23 klo 9-11 Tulevaisuustiedon lähteillä –

tunnista yrityksenne kehitykselle tärkeä data
• 22.3.23 klo 9-12 Pirkanmaan osaamisen 

ennakointifoorumi
• 20.4.23 klo 9-11 Tulevaisuus & teknologiat –

Miten ennakoida teknologista muutosta?

Uutena lisänä kehitteillä on tulevaisuusdataa 
jäsentävä tietopalvelu (PBI), joka tukee yrityksiä 
niiden omassa ennakointityössä. Palvelua 
käsitellään työpajoissa, Kehitykseen pääsee 
mukaan myös olemalla yhteydessä Johannaan:
johanna.kirjavainen@businesstampere.com
p. 050 300 1373



SIX Valmistusklubeista teknologiaa, verkostoja ja vertaistukea

• Sustainable Industry X (SIX) on teollisuuden 
vetämä kokonaisuus, joka muotoilee ja toteuttaa 
”seuraavan sukupolven” vihreän ja digitaalisen 
teollisuuden agendaa.

• SIX Valmistusklubit ovat livenä tai hybridinä 
toteutettuja 1-2 osaisia tapahtumia

• Klubimaista toimintaa ja yritystarinoita 
uuden oppimiseen, verkostoitumiseen ja vertaistu
keen
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• SIX Valmistusklubien teemoja 2022: 
Cobotiikka, Puristeteos digikehitys, 
ST Koneistus automaattinen 
valmistussolu, Robottihitsaus, 3D 
tulostuksen työkalut,…

• Kohderyhmänä on valmistavan 
teollisuuden, toimittajien, tutkimus-, 
kehitys- ja koulutustahojen henkilöt

• Seuraava Klubi 19.1.2023 klo 13, Frameryn
kasvutarina startupista globaaliksi 
yritykseksi toimitusketjun näkökulmasta



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/
18



Elinvoiman datapaketti

Business Tampereen sivusto palvelee kaupunkiseudun elinvoimadatan osalta

• Business Tampere on aiemmin kerännyt 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.

• Vuonna 2023 Business Tampereen elinvoimadatapaketin tuottaa ensimmäistä kertaa MDI

• Uusin elinvoimadatapaketti julkaistaan helmikuun alussa, mutta ennen sitä voit tutustua viimeisimpiin datapaketteihimme:

• https://businesstampere.com/fi/yritystietoa-ja-tilastoja-tampereen-kaupunkiseudusta/
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Yritys- ja innovaatioekosysteemit
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https://businesstampere.com/fi/toimint
aymparisto/liiketoimintaekosysteemit/



Ekosysteemien nostoja alkuvuoteen 1/2
Älykkäät koneet ja automaatio
• Kansainvälinen Future Mobile Work Machine -

tapahtuma 30.5. Tampere-talossa
• Vienninedistämisohjelma yhdessä 

autoteollisuuden ekosysteemin kanssa 
(Automotive & mobile machine tech providers: 
export pilot program)

Tampere AI

• Älykkäämpi organisaatio –tapahtumasarja:
• Kasvata tietoisuutta data-analytiikan, 

tiedollajohtamisen ja tekoälyratkaisujen 
mahdollisuuksista

• 2023 alkanut 5-vuotinen CitCom.ai -hanke, jonka 
tarkoituksena on kehittää AI testialustoja 
Eurooppaan. Hanke koostuu kolmesta teemasta

Film Tampere
• Kansainvälisen XYZ Master Class –

tapahtumakokonaisuuden suunnittelu ja 
toteutus jatkuu 

• Noin 30 tuotannon läpivieminen Tampereen 
seudulla

• Tampereen elokuvajuhlat 8.-10.3.2023, osa 
tapahtumista avoimia kaikille!

• Vierailu Berliinin, Cannesin LA ja Toronton 
elokuvajuhlilla

• TSCW 6.-7.6., jossa Film Tampereella 
älyratkaisuihin keskittyvä av-alan 
ammattilaistapahtuma

Liikkuminen – ITS

Älykkään liikkumisen testialustaesittely: Lyyli-ratikka 
(huhtikuu)
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Ekosysteemien nostoja alkuvuoteen 2/2
Kuvantaminen
• uusia klusterin alueelle houkuttelemia yrityksiä: 

Amazon Ring (USA), Flock Safety (USA)
• Keväämmällä Kuvantamisen ISO-sertifiointiin

liittyvän kv-konferenssin isännöinti Tampereella

Terveysteknologia
• Ekosysteemin verkostoitumistapahtuma

• MDR lääkintälaiteasetuksen koulutussarja

• Terveystestbedien esittely

• seminaarisarja terveysstartupeille yhteistyössä 
Tunin kanssa

• Osallistuminen Radical Health Festivalille Helsingin 
messukeskuksessa

Valmistava teollisuus

• SIX Valmistusklubi: 19.1. Frameryn kasvutarina

• SEuraavia aiheita:

• TKIO ympäristöt teollisuudessa ja julkisella puolella

• Valmistusketjun hallinta

• Datan jakaminen ja hyödyntäminen

• Tulossa myös mielenkiintoisia yritysvierailuja

Turvallisuus

• Pirkanmaan Turvallisuusklusterin jäsenvierailu 
Pirkanmaan pelastuslaitoksen tilanne- ja 
johtokeskukseen 24.1.2023

• Pirkanmaan turvallisuusklusterin jäsenvierailu Cinialle
7.2.2023
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Yhteydenotto Business Tampereeseen

• Voit olla yhteydessä suoraan Business 
Tampereen asiantuntijoihin.

• https://businesstampere.com/fi/tietoa-
meista/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



Business Tampereen 
yrityspalvelut kasvun tueksi

Kansainvälistymispalvelut
Harri Ojala, Business Tampere



Kevään kv-tapahtumia ja -avauksia 2023

• Yhdysvaltain lähetystöt Tampereella (vko 5)
• Vienninedistämismatka Nigeriaan (vko 6)
• Business Tampere Taipein Smart City -tapahtumassa (vko 13) 
• Korporaatioyhteistyötä mm. Samsungin ja AstraZenecan innovaatio-ohjelmien 

sekä Lockheed Martinin kanssa
• Autoteollisuuden ja työkonealan yrityksille partnerien etsintä käynnissä 

Saksassa, Ranskassa, Espanjassa, Ruotsissa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa
• Uusia hankkeita starttaamassa tukemaan yritysten kasvua: 1) Vienninedistämis-

projekti Bridge4Growth Suurten järvien (USA ja Kanada) ja Sao Paulon alueelle
(Brasilia) sekä Uzbekistaniin, 2) NGO – mukaan globaaleihin
hankintaprosesseihin ja 3) Industrial Consul aloittaa Washingtonissa

• HUOM! Toteutamme talven aikana asiakaskyselyitä, joiden avulla kohdistamme
palveluitamme. Vastaathan



Vienninedistäminen Business Tampereessa

• Suorat markkinaoperaatiot
• Kohdemarkkina- tai toimialaperusteiset ohjelmat, joiden

tavoitteena avata uutta markkinaa yrityksille ja konsortioille
• Toteutetaan useimmiten paikallisen asiantuntijapartnerin

kanssa
• Yhteistyö monikansallisten yhtiöiden kanssa

• Business Tampere muodostaa yhteyksiä suuryhtiöiden
liiketoimintakehitys- ja teknologiaosastojen sekä kiihdyttämö-
ja sijoitusohjelmien kanssa ja hakee aktiivisesti Tampereen
seudulta potentiaalisia yrityksiä niille partnereiksi

• Onnistunutta yhteistyötä mm. AstraZenecan, Intel Igniten, 
Samsungin ja Volvo Camp-X:n kanssa.

Avainasiakkuuksina
Tampereen seudulla 

kehitettyjen 
innovaatioiden 

globaali skaalaus



Tampere-Pirkkala on Suomen toinen 
kansainvälinen lentoasema 



Vienninedistäminen Business Tampereessa

• Neuvontapalvelut ja palveluohjaus
• Business Tampereen omat asiantuntijat tarjoavat maksutonta neuvontaa
• Team Finland -verkoston markkinaselvitykset ja asiantuntijapalvelut käytettävissä
• Business Finlandin Soft landing –palvelut

• Globaali yhteistyö toimialaklustereiden ja scaleup-yhteisöjen (mm. kiihdyttämöt) 
kanssa

• Kaupunkien välinen yhteistyö ja ystävyyskaupunkiverkosto
• Tampereen kasvutarina kiinnostaa kansainvälisesti!
• Kaupunkikonsernin ja Business Tampere emännöimät/isännöimät delegaatiot avaavat

ovia poliittisella- ja virkamiestasolla liiketoiminnalle ja johtavat liideihin



MO BI L I TY

CONNECTI VI TY

I CT  PRO DUCT  BUILD I NG

AUT OM O TI VE
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SECURI TY

ECOSYSTEMS 
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I MA GI NG

CLEANTECH,  BI O - &  
C I RCULAR ECO NOM Y

NANO TECHNO LOGY /  
PHO TO NI CS

I NTELL I GENT  M ACHI NES 
&  M ANUFA CT URI NG

DAT A SCI ENCE 
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WELCOME TO TAMPERE

We serve and 
offer access to 
the people who
solve the most
challenging
problems in the
world!

CHI P DESI GN



B U SI NE S S KA N GA SA LA | B U SI NE S S T AM PE RE R E GI ON FI NLA N D | B U SI NE S S FIN LA N D | T AM PE RE FIN LAN D | S E P 2 0 2 1

Harri Ojala

DIRECTOR, INVESTMENTS AND 
GLOBAL OPERATIONS,

BUSINESS TAMPERE
+358 40 762 3784

Thank you!



Business Tampereen 
yrityspalvelut kasvun tueksi

Rahoitusneuvontapalvelut ja tulevat scaleup-palvelut
Tero Kyckling, Business Tampere



Business Tampereen Tarjoamat Rahoitusneuvontapalvelut

Nopea monikanavainen palvelu yksittäisiin kysymyksiin liittyen
Rahoituksen HelpDesk

33

Laajempaa yleisen tason neuvontaa yrityksen rahoitukseen ja kasvuun liittyen
Kasvurahoitusklinikat ja kasvun sparraus

Koulutusta ja verkottumista yhteistyössä kumppanien kanssa esim. 
pitchausvalmennukseen ja rahoitukseen liittyen

Koulutustilaisuudet, webinaarit, verkostot…

Kasvurahoitusvalmiuden parantaminen
Yrityksen scaleup potentiaalin analysointi ja kehityskohteiden paikantaminen



Business Tampereen Tarjoamat Scaleup -palvelut

34

Skaalausvaiheessa oleva startup –yritys, ”scaleup”
Kenelle

Innovaatio-hub yhteistyö

Kiihdyttämöt

Scaleup -klubi

Palveluportfolio

Mitä

Miksi
Tukemaan kansainvälisille markkinoille aikovan yrityksen markkinakokeiluja



Kasvurahoitusklinikat 
ja kasvun sparraus
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Business Tampereen 
rahoitusneuvontapalvelut
Tapio Siik, Business Tampere
+358 40 568 1483 
tapio.siik@businesstampere.com

Scaleup -palvelut

Business Tampereen 
Scaleup-palvelut
Tero Kyckling, Business Tampere
+358 40 552 4355
tero.kyckling@businesstampere.com



Business Tampereen 
yrityspalvelut kasvun tueksi

Uusi rahoituksen Helpdesk-asiantuntija esittäytyy  
Antti Leijala, UltraLeanBusiness Oy
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Business Tampere - Rahoituksen Helpdesk
Palvelun tuottaa Antti Leijala / UltraLeanBusiness Oy Ltd

• Laaja-alainen 20v kansainvälinen johtajakokemus
• Omakohtaista kokemusta n. 300 yrityksen kehittämisestä, 200 toimialalta
• Mukana ELY:n yritysten kehittämispalvelujen tarjoajana (kasvu ja kansainvälistyminen) 

sekä Business Finlandin innovaatiosetelin palveluntarjoajana.
• ~200 hyväksyttyä rahoitushakemusta
• Erityisosaamisena B2B-myynnin tehostaminen (kirjoja, konsultointia, koulutusta, 

analytiikkaa, Franchising-ketju)

Autan parhaan/oikean rahoitusvaihtoehdon löytämisessä kasvuhaluisia yrityksiä ja saat ohjeita 
miten edetä.

Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä
• Soita ja kysy +358 (0)40 398 985 
• Verkostoidu ja hyödynnä LI-viestejä: https://www.linkedin.com/in/anttileijala/
• Sähköpostitse: esittele yrityksesi ja rahoitustarpeesi: antti.leijala@ultraleanbusiness.com
• Online tapaaminen (1h): https://calendly.com/antti-leijala-

ultraleanbusiness/businesstampere-rahoitusneuvonta
• Also in English

Esimerkkejä helpdeskin aiemmista tapauksista: 
• Keskusteltu asiakkaan kanssa Tempo-rahoituksen 

jälkeisistä rahoitusmahdollisuuksista 
• Keskusteltu asiakkaan kanssa kehitysideoiden 

soveltuvuudesta TKI-rahoitukseen
• Keskusteltu asiakkaan kanssa, mistä rahoitusta 

kalusteisiin, markkinointiin ja brändäykseen



Business Tampereen 
yrityspalvelut kasvun tueksi

EU-rahoitusneuvontapalvelut
Mika Kolari, Business Tampere



EU:n TKI rahoitusmekanismeja vuosille 2021-2027
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Anatomy of Horizon Europe





Oikean instrumentin löytämistä helpottaa yrityksen TKI –
aktiviteetin vaiheen tunnistaminen - TRL portaat
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• EU –hankkeissa tuetaan ja/tai rahoitetaan aktiviteetteja, joilla on 
Euroopan laajuista vaikuttavuutta

• Useimmat rahoitusinstrumentit on jaettu TRL portaiden 
mukaisesti

• TKI –hankkeet ovat tyypillisesti laajoja monivuotisia hankkeita, 
joissa on osallistujia useista maista edustaen arvoketjun eri 
toimijoita

• Yritykset ovat projektikonsortioille erityisen arvokkaita 
hankkeessa syntyvän vaikuttavuuden konkretisoimiseksi 
innovaatioiksi ja lopulta tuotteiksi/palveluiksi hankkeen jälkeen

• EU hankkeissa yritys pääsee osaksi kansainvälistä verkostoa, 
jonka tuloksena yritys pääsee uusimman tiedon ja osaamisen 
hyödyntämiseen kiinni sekä luo yhteyksiä potentiaalisiin uusiin 
kansainvälisiin yhteistyökumppaneihin

• Tutkimusrahoituksen lisäksi instrumentteihin kuuluvat myös 
lainat, takuut ja pääomasijoitukset



Esimerkki rahoitusinstrumentista: 
European Innovation Council (EIC)
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EIC Accelerator:

• SME instrumentti, erityisesti startup ja spinoff –yritykset
• Avustukset €2.5M asti (innovaatioiden kehitys)
• Pääomasijoitukset €15M asti
• Mentorointi, valmennus, kanavat investoijiin



Horizon Europe EU project –Successful Proposal
#1. Strong project idea –what you like to submit 

• Game changing innovation (go 
beyond state-of-the-art)

• Risky

• Detailed work plan –adapt to EU requirements

• The idea is often developed within a consortium       
(show that you are interconnected)

#2. High impact

• Large market opportunity

• Credible go to market strategy

• Ambitious BP

• Create jobs and profit

• Value for money

#3. Competent team (+ partners)

• Credible skills

• Relevant experience

• Balanced team

• Expertise in all required areas (PM, engineering, 
finance, sales etc.)

• Judicious subcontracting

• Talent acquisition plan 
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Business Tampereen EU –rahoitukseen liittyvät palvelut
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• Avustamme yrityksiä tunnistamaan toiminnastaan alueet, jotka voivat hyötyä EU –
rahoitusinstrumenteista

• Tuki yhteistyökumppaneiden löytämiseen
• Sparraaminen hakuprosessin suhteen
• EU –hankkeen elinkaaren eri vaiheiden opastus: hakemus, sopimukset, raportointi, projektinhallinta

jne.

• Ota yhteyttä:

Jari Ahola Mika Kolari
Asiakasvastaava, EU –rahoitus Asiakasvastaava, EU -rahoitus
(erityisesti Health Tech ja teollisuus) (erityisesti kiertotalous ja materiaalit)
jari.ahola@businesstampere.com mika.kolari@businesstampere.com



Business Tampereen 
yrityspalvelut kasvun tueksi

KYSYMYKSIÄ?



Business Tampereen 
yrityspalvelut kasvun tueksi

Päätössanat
Niina Immonen, Business Tampere



KIITOS!

Webinaarin tallenne on katsottavissa Business Tampereen 
YouTube-kanavalla.

Annathan meille tapahtumasta palautetta!

Alkuvuoden tapahtumiamme:
2.2-7.2. Polku tuottavaan hallitustyöhön -webinaarisarja
14.2. Team Finland-verkoston ajankohtaiset nostot 
kevääseen –livetilaisuus Kohtaamisia.-tilassa

Seuraa tapahtumatyrityksille.fi kalenteria ja 
ilmoitteluamme!

Business Tampereen 
yrityspalvelut kasvun tueksi



• Näet verkostoitumisesta kiinnostuneet
ihmiset Osallistujat-välilehdellä, josta
jokaisen osallistujan profiilikortti löytyy. 

Verkostoidutaan Tavatassa! 

• Näet omat aikataulusi ja tapaamisesi 
Oma aikataulu-välilehdeltä. Tätä kautta 
pääset myös itse tapaamiseen. 

• Tarkkaile Tavatan oikeaa yläkulmaa & 
sähköpostia jonne mahdollisista 
tapaamispyynnöistä tulee ilmoitus.

• Jos haluat ehdottaa tapaamista, 
klikkaa osallistujan profiilikortin
-kuvaketta ja ehdota tapaamista.

Tavatassa on mahdollisuus verkostoitua
muiden osallistujien kanssa virtuaalisesti.

Tapaamisiin on varattu aikaa klo 11-12

Ohjeistus:

• -kuvakkeesta näet, minkälaisia
palveluita kyseinen henkilö voi
tarjota/etsii



businesstampere.com
@BusinessTampere
#businesstampere


