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Business Tampereen ajankohtaisnostot
Niina Immonen



Business Tampere 
Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö

13.2.2023
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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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 innovaatioympäris-
töistä.

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 
EKOSYSTEEMIT

Kehitämme seudun 
vahvoja 
liiketoiminta-
ekosysteemejä
yhdessä yritysten 
kanssa ja 
linkitämme yritykset 
niihin.

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



Business Tampereen asiakasyritykset 2022
• Asiakasprofiiliselvitys perustuu yrityksiin, joita on 

vuonna 2022 autettu kasvussa ja kansainvälistymisessä 
tai osallistuneet liiketoimintaekosysteemien toimintaan 
tai tapahtumaan.

• Business Tampereen CRM-järjestelmistä poimittu data 
on rikastettu käyttäen Profinder Päättäjärekisteri-
tietokantaa.

• Järjestelmä ei tunnistanut kaikkia yrityksiä, kuten 
ulkomaalaisia toimijoita ja y-tunnuksettomia yhteisöjä. 
Näitä yrityksiä ei oteta analyysissä huomioon, sillä 
niiden virallisia toimiala, liikevaihto, henkilöstö ym. 
tietoja ei ole saatavilla.

• Yritysdata perustuu asiakasyritysten päätoimipaikkojen 
tietoihin.
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Yritykset 
2021 Yritykset 2022 Muutos %

Kv ja kasvu 817 909 +11 %

Ekosysteemit 840 741 -12 %

Yhteensä 1385 1375 -1 %

Molempia 
käyttäneet 272 275 +1 %

Profinder tunnisti yhteensä 1213 yritystä, joista

• autettu kasvussa ja kansainvälistymisessä 871 

• ekosysteemien tapahtumiin osallistuneita 606 



Business Tampereen keskivertoasiakas
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Liikevaihto 
1 232 000 €*

Henkilöstö
9*

(mediaani)

IT- tai 
suunittelualan

yritys

13 vuotta 
vanha*

Kasvuluokaltaa
n keskiverto-

kasvaja

Sijaitsee 
Tampereella

(mediaani)

Tuottaa 
palveluja

(mediaani)

*mediaani



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



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:
Antti Leijala
Rahoitusasiantuntija
helpdesk@businesstampere.com
puhelin +358 (0)400 398985

 

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
Asiakkuusvastaava, rahoitus 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!

Ota yhteyttä:
Jari Ahola
Asiakkuusvastaava, EU-rahoitus 
Jari.ahola@businesstampere.com
Puhelin +358 40 505 223

Mika Kolari
Asiakkuusvastaava, EU-rahoitus 
Mika.kolari@businesstampere.com
Puhelin +358 40 505 7464

APUA EU-RAHOITUKSEEN
Business Tampereen omat asiantuntijat auttavat EU-rahoitukseen 
liittyvissä asioissa.
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TAPAHTUMAT KEVÄT 2023
• Team Finlandin ajankohtaiset nostot 

yrityksille kevääseen 14.2.2023
• Ennakointi varmistamassa tulevaisuutta 

15.3.2023
• EU-rahoituksen tietoisku / toukokuu



• Älykkään liikkumisen testialusta: 
Lyyli-ratikka / huhtikuu

• Terveysteknologian alustat 
23.5.2023

• Teollisuuden testialustat 8.6.2023



• Mistä apua energiakriisiin? Maaliskuu 2023
• Kuinka luoda uskottava vihreä siirtymä? 

Huhtikuu 2023



• Polku tuottavaan 
hallitustyöhön #1: Miten 
Advisory Boardia käytetään 
yrityksessä?, 2.2. Polku 
tuottavaan hallitustyöhön 
#2: Toimiva hallitus, 7.2. 

• Polku tuottavaan 
hallitustyöhön #3: 
Strategiatyö hallituksessa, 9.2.

• Polku tuottavaan 
hallitustyöhön #4: 
Afterworkit 9.3. klo 15.30-
18.00, Ilmoittaudu tästä
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Löydät tapahtumamme 
osoitteesta:

businesstampere.com/fi/tapahtumat/



Kehittämis- ja innovaatioyhteistyö: testi-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/kaup
unkiseutu-kehitysalustana/innovaatioymparisto/

Automaattisen liikenteen 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:

19

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:
• 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



Kevään kv-tapahtumia ja -avauksia 2023

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 



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 teemoja 2022: Cobotiikka, 
PValmistusklubienuristeteos digikehitys, 
ST Koneistus automaattinen 
valmistussolu, Robottihitsaus, 3D 
tulostuksen työkalut,…

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

• Seuraavia tapahtumia:
• 8.3.2023 TKIO – ympäristö Fastems, 

pelikirja
• 16.3.2023 Hitsaavan valmistuksen 

benchmarkingmatka
• Lue lisää six.fi/valmistusklubi



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

• Seuraavat tapahtumat:

• 16.3. Atea: Tuotantokoneiston huolto-optimointi 
ja muu tuotantotoimintaan liittyvä data-analytiikka ja 
AI

• 21.3. Wapice: Datalähtöisten palvelujen kehittäminen: 
Esimerkkinä Tampereen IoT alusta

2023 alkanut 5-vuotinen CitCom.ai -hanke, jonka 
tarkoituksena on kehittää AI testialustoja Eurooppaan.

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
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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

Turvallisuus

Pirkanmaan turvallisuusklusterin jäsenvierailu Patrialle 
29.3.2023

Kohti kyberturvallisia älytuotteita -miniseminaari 18.4.2023

Liikkuminen – ITS

Älykkään liikkumisen testialustaesittely: Lyyli-ratikka 
(huhtikuu)

Valmistava teollisuus

SIX Valmistusklubi

Seuraavia aiheita:

TKIO ympäristöt teollisuudessa ja julkisella puolella

Valmistusketjun hallinta

Datan jakaminen ja hyödyntäminen

Tulossa myös mielenkiintoisia yritysvierailuja
25



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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Kysymyksiä?



Business Finlandin ajankohtaisnostot
Maarit Vuorio



Rahoituspalvelut kansain-
välistymisen suunnitteluun

14.2.2023 Maarit Vuorio

Rahoituspalvelut kansain-
välistymisen suunnitteluun

14.2.2023 Maarit Vuorio



EDISTÄMME MATKAILUA 
SUOMEEN.
Matkailu on tärkeä toimiala
kansantaloudellemme. Positiivinen maakuva
hyödyttää myös muita toimialoja.

HOUKUTTELEMME 
INVESTOINTEJA SUOMEEN. 
Ulkomaiset investoinnit tuovat uusia asiakkaita
ja kumppanuuksia ja parantavat yritysten
kansainvälistä kilpailukykyä. 

RAHOITAMME TUTKIMUS-, 
KEHITYS- JA INNOVAATIO-
TOIMINTAA.
Innovaatiot ovat tutkitusti tärkein kasvun lähde. 

TUEMME VIENTIÄ JA 
KANSAINVÄLISTYMISTÄ.
Suomi on riippuvainen viennistä. Yritysten
kansainvälistyminen on tärkeää
kansantaloudelle.



MEILLÄ ON KANSAINVÄLISTÄ JA 
PAIKALLISTA OSAAMISTA

760
asiantuntijaa

16
toimipistettä
Suomessa

40
toimipistettä
maailmalla



PALVELUMME

KANSAINVÄLISTYMISNEUVONTA
Asiantuntijat Suomessa ja maailmalla neuvovat 
Business Finlandin asiakasyrityksiä 
kansainvälistymisen kaikissa vaiheissa.

MARKKINATIETO JA KONTAKTIT
Tunnistamme lupaavia liiketoiminta-
mahdollisuuksia markkinoilta ja autamme 
löytämään sopivat kumppanit ja kontaktit.

RAHOITUS
Tarjoamme rahoitusta tutkimukseen, 
tuotekehitykseen ja liiketoiminnan kehittämiseen 
erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. 
Suuret yritykset ja tutkimusorganisaatiot voivat 
saada rahoitusta yhteisiin projekteihin pk-
yritysten kanssa.

OHJELMAT
Tarjoamme ohjelmissa Business Finlandin 
kansainvälistymisen ja innovaatiorahoituksen 
palveluista kokonaisuuksia, jotka on räätälöity 
kunkin ohjelman tavoitteiden ja 
kohderyhmien mukaisiksi. 
- 6G Bridge
- Decarbonized cities Finland

EKOSYSTEEMIT
Ekosysteemit parantavat yritysten 
mahdollisuuksia innovoida, kasvaa ja 
menestyä kansainvälisessä kilpailussa. 
Erityisesti pk-yritykset saavat eväitä kasvuun 
ja suuret, usein veturiyrityksinä toimivat, 
vauhtia uudistumiseen.



Testaa ideasi 
toimivuus, kehitä 
kansainvälistymis-

valmiuksia
Innovaatioseteli

Tempo
Talent

Kehitä tuotteita, 
prosesseja tai 

palveluita
Pilotoi 

kehitysprojektien 
tuloksia

Tutkimus, kehitys
ja pilotointi

Hanki tietoa uudesta 
vientimarkkinasta 
yksin tai muiden 
yritysten kanssa

Market Explorer
Exhibition Explorer

Group Explorer

RAHOITUSTA KANSAINVÄLISEN KASVUN ERI VAIHEISIIN

TKI-rahoitus; Innovaatioseteli



Rahoituksen saamisen kompastuskiviä

Tiimi on liian pieni ja/tai 
avainhenkilöt jakavat 

aikansa monen yrityksen 
kesken

Projektin sisältö on 
kuvattu ylimalkaisesti

Projektin sisältö painottuu myyntiin, 
markkinointiin tai muuhun 
operatiiviseen toimintaan

Kehitettävä idea ei ole 
konkreettinen

Kehitettävällä idealla on 
uutuusarvoa yritykselle 
itselleen, mutta ratkaisu 

ei erotu kilpailijoista

Yrityksellä ei tarvittavaa 
omarahoitusta



TEMPO
Tempo-rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille 
pienille yrityksille, joiden idea erottuu 
kansainvälisillä markkinoilla nyt tarjolla 
olevista ratkaisuista.
Rahoitettavan projektin koko on enintään 80 000 euroa, 
josta avustuksen osuus 75% ja enintään 60 000 euroa. 
Avustuksesta 70% (max 42 000 euroa) maksetaan 
ennakkona.

Tempo-projektin pitää sisältää tasapuolisesti 
markkinoiden selvittämistä, asiakaspalautteen keräämistä 
sekä liiketoimintamallin, teknologian ja yrityksen 
kehittämistä, esimerkiksi:

 kansainvälistymisstrategian tekeminen

 markkinaselvitykset, tuote- ja palvelukonseptin 
kysynnän testaaminen tai pilotointi asiakkailla, 
koemarkkinointi

 kansainvälistä kasvua tukevan johtamisen, 
toimintatapojen ja organisaation kehittäminen

Tempo-projektin jälkeen yrityksellänne on valmiudet 
edetä tutkimus- ja kehittämisprojektiin.
WWW.BUSINESSFINLAND.FI/TEMPO



www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/rahoitus/talent-rahoitus

TALENT
Rahoitus sopii pk- ja midcap-yrityksille, jotka 
haluavat luoda kansainvälistä kasvua tukevia 
työ-, organisaatio- ja johtamiskäytäntöjä sekä 
parantaa kykyään rekrytoida kansainvälisiä 
osaajia.
Avustuksen määrä on 20 000 - 50 000 euroa ja se 
kattaa 50% palkoista ja ostettavista palveluista.

Kehittämisen kohteina ovat esim.

 rekrytointiprosessin uudistaminen

 kansainvälisen toimintakulttuurin rakentaminen

 esihenkilötyön muutos

 uusien toimintamallien pilotoinnit/kokeilut

Uutta Talent-rahoituspalvelua koskeva haku on auki 16.1.-31.3.2023 välisen ajan. 
Myöhemmin rahoituspalvelu avataan jatkuvasti haettavaksi.



WWW.BUSINESSFINLAND.FI/MARKET-EXPLORER

MARKET EXPLORER
Rahoitus on tarkoitettu yli 5-vuotiaille pk-
ja midcap-yrityksille. Yrityksellä on oltava 
vähintään idea- tai pilotointivaiheessa 
oleva ratkaisu, jolla on uskottava 
kilpailuetu kansainvälisillä markkinoilla. 
Rahoitettavan projektin enimmäiskoko on 80 000 
euroa, josta avustuksen osuus 50%. Projektiin on 
sisällyttävä ostettuja asiantuntijapalveluja, minkä 
lisäksi rahoitusta voi käyttää omiin palkkakuluihin.

Projektin jälkeen tunnet markkinatilanteen ja voit 
käynnistää operatiiviset toimenpiteet ratkaisun 
viemiseksi kansainvälisille markkinoille.

Market Explorer voidaan myöntää yritykselle useita 
kertoja.



TULE ASIAKKAAKSI

Tarjolla oleva palveluvalikoima laajenee, 
kun yritys etenee tavoitteiden mukaan 
kansainvälisellä kasvupolullaan. 

Vastaamalla sivuillamme olevaan 
kartoitukseen saat heti tietää, onko 
Business Finland oikea taho tarjoamaan 
rahoitus- ja kansainvälistymispalveluita 
yrityksellesi. 

Kartoitus sopii startup- ja pk-yrityksille. 
Sen tekemiseen menee 5-10 minuuttia ja 
sitä ei voi tehdä toisen yrityksen puolesta. 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/tule-asiakkaaksi



Kiitos!

Maarit Vuorio
Maarit.Vuorio@businessfinland.fi



Kysymyksiä?



Pirkanmaan ELY-keskuksen ajankohtaisnostot
Jukka Kohonen



Team Finland –verkoston ajankohtaiset
Pirkanmaan ELY-keskus

14.2.2023

Jukka Kohonen



Kertakorvaushanke

• Selkeän kehittämistarpeen ratkaisuun 
esim. pienimuotoinen tuotekehitys tai 
markkinaselvitys, suoraan komissiolta 
haettava rahoitus

• Maksu tuotosten perusteella! 

• Muutokset eivät ole mahdollisia!

• De minimis –tukea

• Tukitaso 60%

• Kustannukset min. 10.000 ja max 60.000

43 14.2.2023   |   Jukka Kohonen



Kehittämisavustus

• Jatkuva haku, hakemusia käsitellään 
EURA2021

• Muutoksia linjauksiin 1.4.2023

• Investoinnit

• Rahoitusneuvonta 0295 024 800

• Asiantuntijat: Jani Virolainen ja Roope 
Kinnunen

44 14.2.2023   |   Jukka Kohonen



Kehittämispalvelut

• Palvelu toimii ja kysyntä on vilkasta

• Koulutuksia käynnistyy

- Talous 25.4.2023

45 14.2.2023   |   Jukka Kohonen



Kiitos!
jukka.kohonen@ely-keskus.fi

Puh. 2950 23555

46 6.2.2023   |   Jukka Kohonen



Kysymyksiä?



Finnveran ajankohtaisnostot
Juha Ketola



Ajankohtaista 
Finnverasta

14.2.2023

Juha Ketola
aluejohtaja



Olemme suomalaisten yritysten 
rahoituskumppani

TEHTÄVÄMME
Tehtävämme on auttaa 

suomalaisia yrityksiä 
menestymään ja vahvistamaan 

kilpailukykyään.

PALVELUMME

Rahoitamme 
yritystoiminnan eri 

vaiheita.

PANKKIYHTEISTYÖ

Emme kilpaile pankkien kanssa, 
vaan jaamme  yrityksen 

rahoitukseen liittyviä riskejä. 

OMISTAJAOHJAUS

Omistaja- ja elinkeinopoliittisesta 
ohjauksesta vastaa työ- ja 

elinkeinoministeriö. 

ITSEKANNATTAVUUS

Toiminnaltamme edellytetään 
itsekannattavuutta. 

SUOMI-INTRESSI

Edellytämme 
vientihankkeiden 

hyödyttävän taloudellista 
kehitystä Suomessa.



Rahoitamme yrityksiä 
elinkaaren eri vaiheissa

LIIKETOIMINNAN 
ALOITTAMINEN

KILPAILUKYVYN PARANTAMINEN 
JA LIIKETOIMINNAN 

KASVATTAMINEN

LIIKETOIMINNAN 
KANSAINVÄLISTYMINEN

VIENNIN 
KÄYNNISTÄMINEN JA 

KASVATTAMINEN

OMISTAJANVAIHDOKSET



Palvelumme

LAINAT JA TAKAUKSET

Rahoitusta käynnistys- ja muutosvaiheisiin, 
investointitarpeisiin, kasvuun ja kansainvälistymiseen. 

VIENTITAKUUT

Vientitakuut luottotappioiden varalta ja viennin 
rahoitukseen. Varmistaa asiakasyrityksille tasavertaiset 

mahdollisuudet kilpailla kansainvälisillä markkinoilla. 

VIENTILUOTOT JA KORONTASAUS

Kansainvälisesti kilpailukykyinen vienninrahoituspalvelu 
vientiyrityksille ja rahoituslaitoksille pääomatavaroiden 

sekä konsultti- ja suunnittelupalveluiden 
rahoittamiseen.



Turvaa saatavat 
– hanki kilpailukykyä ja etua

Takuita viennin riskien hallintaan ja ratkaisuja ostajan rahoittamiseksi



Vientikaupan rahoituspaja
Olemme järjestäneet vientiyritysten kanssa jo 500 räätälöityä vientikaupan 

rahoituspajaa (VKR). Ota yhteyttä ja sovitaan teille sopiva VKR-paja. 

Tyypillisesti paja on ajankohtainen, kun yritys on

• suunnittelemassa omaa vientikauppojen
riskipolitiikkaansa

• tekemässä vientitarjousta uudelle asiakkaalle tai 
uudelle markkinalle

Pajaan osallistuvat yrityksen itsensä 
valitsemat edustajat, useimmiten

• johto, omistaja

• vientimyyjä(t)

• yhtiön taloudesta vastaava

• asiakkaan halutessa myös oman pankin edustaja

Pajassa käydään läpi

• vienninrahoituspalvelut 

• ajatuksia riskienhallintapolitiikasta ja 
suojautumiskeinoja 

• kv-kaupan mahdollisia esteitä ja 
ratkaisuja niihin

• mahdollisesti yrityksen omia pilotti-
caseja, joihin mietitään 
yhdessä sopivia rahoitus- ja 
riskienhallinnan ratkaisuja



UUTTA!
Vientiluotto ulkomaalaiselle ostajalle

Kohderyhmä: vientikaupat, joissa rahoitustarve on enintään EUR 20 miljoonaa

Luotonsaajan tulee olla luottokelpoinen – Finnveran luottopolitiikka pysyy ennallaan

Vientikaupassa täyttyy suomalainen intressi ja kohdemaahan voi myöntää vientiluoton

Luottovaluutat EUR tai USD, korko vaihtuva tai kiinteä 

Luotto on OECD-ehtoinen eli luottoaika on vähintään 2 vuotta ja ostajan on maksettava 
vähintään 15% ennakkomaksu ennen luoton ensimmäistä nostoa

Lyhennykset ovat tyypillisesti puolivuosittain tasaerin

Vakuusvaatimus harkitaan tapauskohtaisesti luotonsaajan luottokelpoisuudesta 
riippuen. Vakuutena voidaan vaatia esim. takausta tai vientituotteen panttausta

55



Vientiluotto ulkomaiselle ostajalle

HYÖDYT ERI OSAPUOLILLE

Ostajalle pitkä, yli kahden vuoden maksuaika ostokselleen

Viejälle mahdollisuus liittää rahoitustarjous mukaan vientikauppaan ja näin parantaa 
omaa neuvotteluasemaa. 

Ei rasita viejän tasetta, luotossa ei ole takautumisoikeutta viejään

Pitkälle valmis luottodokumentaatio – helpottaa rahoitusprosessia56



Hyödynnä Finnveran asiantuntijoiden osaaminen 
Ota yhteyttä mahdollisimman varhain! 

FINNVERA.FI RAHOITUSNEUVONTA

Arkisin klo 9.00–16.15

029 460 2580 (suomeksi)

029 460 2581 (ruotsiksi)

029 460 2582 
(englanniksi)

PUHELINVAIHDE

Puh. 029 460 11
Arkisin klo 8–16.15

CHATTIBOTTI
Asiakaspalvelu

24/7

Rahoitus- ja vientitakuuhakemukset tehdään sähköisessä asiointipalvelussa online.finnvera.fi 



Kiitos!

Juha Ketola

aluejohtaja

Puh. 040 582 9280

juha.ketola@finnvera.fi



Kysymyksiä?



Pirkanmaan TE-palveluiden ajankohtaisnostot
Tuuli Humina



Pirkanmaan TE-toimiston ajankohtaiset 
Team Finland -verkostolle

Pirkanmaan TE-toimiston yrityspalvelut

61 1.2.2023 Humina Tuuli



TE-toimisto palvelee työnhakijoita, työnantajia & 
yrittäjiä

• Monipuoliset, pääosin maksuttomat palvelut yritystoiminnan kaikkiin 
vaiheisiin
• Alkavan yrittäjän palvelut

• Omistajanvaihdos, muutostilanteet

• Yrityksen kehittäminen

• …ja kaikki siltä väliltä

• Meitä kiinnostaa, ja tavoittelemme ainoastaan asiakkaidemme parasta

62 1.2.2023 Humina Tuuli



Työttömyyden kehitys

• Kehitys edelleen suotuisaa, 
mutta

• vuonna 2023 työttömyyden 
väheneminen 
todennäköisesti hidastuu

• Muutostilanteita yrityksissä 
edelleen maltillisesti, mutta 
käänne voi olla jo näkyvissä?

Lähde: Pirkanmaan työllisyyskatsaus 
2022

63 1.2.2023 Humina Tuuli



Työnhakijoiden määrä 2017-2022 

64 1.2.2023

• Työvoimapula ja osaajapula ovat akuutteja haasteita työnantajille



Virta yli 3kk työttömyyteen 2017-2022

65 1.2.2023

• Myös työttömyysjaksot ovat keskimäärin lyhentyneet



Työnhaun keskimääräinen kesto viikkoina 2017-2022

66 1.2.2023

• …toisaalta pitkät työttömyydet ovat entistä pidempiä



Avoimien työpaikkojen määrä päivittäin 
(Pirkanmaan TE-toimistoon ilmoitetut työpaikat) 
Lähde: Epävirallinen tilasto (QlikView)

67 1.2.2023

• Paikkoja on paljon, 
mutta niiden 
ymmärtäminen tärkeää

• Ovatko työnantajat osittain 
luovuttaneet perinteisen 
ilmoittelun suhteen?



Organisoidumme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin

68 1.2.2023 Humina Tuuli

• Työvoimapula ja kohtaanto-
ongelma huomioidaan 
kaikissa 
työllisyydenhoitotoimissa

• KV-rekrytointipalvelut 
kiinnitetty yrityspalveluihin

• Monimuotoisuus 
työyhteisöissä erityisenä 
huomionaiheena

• Organisaationa 
varaudumme myös 
nopeisiin 
suhdannemuutoksiin!



Palvelujamme työvoima- ja osaajapulasta kärsiville 
työnantajille

• Rekrytointipalvelut

• Yhteishankintakoulutukset

• Palkkatuet

• TE-live

• Rekrytointitapahtumat ja -kampanjat

• Kansainväliset työnvälitykset palvelut

• IMAGO ja Ratkaisuja työvoimapulaan –
valmennukset; Asiantuntevaa, maksutonta 
apua monimuotoiseen, kansainväliseen 
rekrytointiin ja pitovoimaan
• Ilmoittautuminen on auki!

69 1.2.2023 Humina Tuuli



Kiitos ja kysymyksiä?

Palveluksessanne 
Pirkanmaan TE-toimiston Yrityspalvelut ja 

palvelupäällikkö Tuuli Humina
tuuli.humina@te-toimisto.fi

0295 045 515

70 1.2.2023 Humina Tuuli



Kysymyksiä?



Tampereen kauppakamarin ajankohtaisnostot
Markus Sjölund



Tampereen kauppakamari
Ajankohtaiset nostot-

TF-verkoston tilaisuus 14.2

Markus Sjölund
Markus.sjolund@chamber.fi



• Kauppakamaritoiminta perustuu Suomessa
kauppakamarilakiin ja yritysten sekä yhteisöjen
vapaaehtoiseen jäsenyyteen.   

• Suomessa on yhteensä 19 alueellista kauppakamaria sekä
niiden yhteiselimenä toimiva Keskuskauppakamari.

• Tehtävänä edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, 
yrittäjyyttä, tervettä kilpailua, kansainvälistymistä ja 
markkinataloutta.  

• Kauppakamarit edustavat elinkeinoelämää, kaikenkokoisia
yrityksiä ja kaikkia toimialoja.

Kauppakamaritoiminta 
lyhyesti



Jäsentilastoja





Suurimmat 
jäsenyritykset
2022
Henkilöstön mukaan



Suurimmat 
jäsenyritykset
2022
Liikevaihdon mukaan



Tampereen 
kauppakamarin visio ja 
avainmenestystekijät





TAMPEREEN KAUPPAKAMARIN VISIO
JA AVAINMENESTYSTEKIJÄT

EDUNVALVONTA
JA

VAIKUTTAMINEN

KANSAINVÄLISTYMINEN

VERKOSTOITUMINEN
JA

OSALLISTAMINEN

VUOROVAIKUTTEINEN 
VIESTINTÄ

AJANKOHTAINEN 
PALVELUTARJONTA



EDUNVALVONTA
JA

VAIKUTTAMINEN



EDUNVALVONTA-
TOIMINTAAMME 
OHJAA...
UUSI VAIKUTTAMISSUUNNITELMA LAADITAAN 
VUOSITTAIN



Tampereen 
kauppakamarin
jäsenedut



• Edunvalvonta & vaikuttaminen 
• Vertaisverkostot ja toisilta yrityksiltä ja toimijoilta oppiminen 
• Kauppakamarin järjestämät koulutukset  jäsenhintaan
• Maksuttomat seminaarit ja verkostoitumistapahtumat
• Jäsentiedotteet ja julkaisut
• Liiketoimintakontaktit, bisneksen kasvattaminen ja kaupan lisääminen 
• Ajankohtaisen tiedon saaminen

TAMPEREEN KAUPPAKAMARIN
JÄSENETUJA



VERKOSTOITUMINEN
JA

OSALLISTUMINEN



Verkostoidu:
• Kauppakamariaamiaiset
•  kansainvälistymistä käsittelevät

ajankohtaisinfot 
• koulutukset ja seminaarit 
• vuosikokoukset keväällä ja syksyllä 
• Tampereen kauppakamari tutuksi -tilaisuudet 
• After Work -kesäkauden avajaiset 
• After Ski - kevättalvella
• Tampereen kauppakamari Golf

Osallistu:
• Valiokuntatyö 
• kannanotot edunvalvonta-asioihin
• osaamisen ja kokemusten jakaminen

johtajaverkostoissa ja erilaisissa
valmennuksissa

• Yhteistyö oppilaitosten kanssa: 
Kampuskamari

Lisää tilaisuuksia osoitteessa: 
www.tampereenkauppakamari.fi

MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMISEEN JA 
OSALLISTUMISEEN



@tampereenkauppakamari
@k2tre

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI 
SOSIAALISESSA MEDIASSA

#k2tre

+ Tampereen
kauppakamarin Kanava



AJANKOHTAINEN
PALVELUTARJONTA



Taloushallinto | Henkilöstöhallinto | Johtaminen ja esimiestyö | Myynti | 
Markkinointi ja Viestintä | Kansainvälistyminen  | KoulutusOnline| 
Hallitustyö

Tarjolla paljon etäkoulutuksia yllä olevista teemoista, 
tutustu koulutustarjontaan: www.tampereenkauppakamari.fi

KoulutusOnline
Satoja verkkokursseja pienempään ja suurempaan osaamisen nälkään. 
Sijainnista riippumaton verkko-opiskelu sopii hyvin myös koko tiimin
osaamisen kehittämiseen, sillä videoita on helppo katsoa ja kuunnella
missä tahansa itselleen sopivan mittaisissa jaksoissa – vaikka vain viisi
minuuttia kerrallaan.
www.koulutusonline.fi

KOULUTUSTAPAHTUMAT 
2023



Tule kuuntelemaan Pippa Laukan johdolla, miten jokainen 
voisi voida paremmin arjessa, olla jaksavampi ja tukea omaa 
terveyttään aktiivisilla valinnoillaan, sekä miten työnantaja voi 
tukea henkilöstön hyvinvointia!

Ohjelma:
klo 17.00 Terveysdatan keräämisen hyödyt yksilölle ja yritykselle // Suunto Oy
n. klo 17.50 Teknostressi // toimitusjohtaja Taru Puukko, RESET.ON:
Digitalisaation myötä lisääntyvä teknostressi heijastuu paitsi työhyvinvointiin ja 
sitoutumiseen myös erilaisten kehityshankkeiden ja muutosten onnistumiseen.
klo 18.10 Tauko, tarjolla kahvia, teetä, smoothie ja pientä suolaista
klo 18.30 Pippa Laukka: Miten voida hyvin ja jaksaa paremmin työelämän paineessa ja 
stressissä sekä miten työnantaja voi tukea henkilöstön hyvinvointia // liikuntatieteen 
erikoislääkäri Pippa Laukka
klo 19.15 Tauko

klo 19.30 Pippa Laukan puheenvuoro jatkuu

klo 20.15 Tilaisuus päättyy

Early bird-hinta 79 € (+ alv) voimassa 28.2.2023 

asti, normaalihinta 109 € (+ alv).

TYÖHYVINVOINTIPÄIVÄ 2023



HHJ-koulutuskokonaisuus koostuu seuraavista:

HHJ:n (Hyväksytty hallituksen jäsen) järjestämä hallituskoulutus innostaa aloittamaan ja 
kehittämään hallitustyöskentelyä sekä tarjoaa uusia ideoita vallitsevien näkökulmien ja 
toimintatapojen uudistamiseen. HHJ-koulutukset soveltuvat jo hallitustyötä tekevälle tai 
sitä vasta harkitsevalle. HHJ on Tampereen kauppakamarin ja Hallituspartnerit ry:n
yhdessä kehittämä valtakunnallinen koulutuskokonaisuus, jossa ovat mukana kaikki
Manner-Suomen alueelliset kauppakamarit.

HYVÄKSYTTY 
HALLITUKSEN JÄSEN

• HHJ-kurssi
• HHJ Pro
• HHJ-puheenjohtajakurssi
• HHJ Hallitus ja strategian

toteuttaminen
• Valtakunnallinen HHJ-

alumniseminaari
• HHJ - johdanto hallitustyöhön

• HHJ-tutkinto
• HHJ Hallitus ja talous
• HHJ Hallituksen työkalut

asiakasarvon johtamiseen
• Alueellinen HHJ-alumnitapaaminen

www.hhj.fi
#hhj





www.hhj.fi
#hhj



JOHTAJUUSOSAAMISEN
KEHITTÄMINEN

• Tavoitteellisia ja teemoitettuja verkostoja
johtamisosaamisen kehittämiseen.

•  Johtajaverkostojen käytännön toiminta
muodostuu yhteisten haasteiden jakamisesta
sekä uudenlaisten ratkaisujen rakentamisesta
vertaisverkoston kesken

• Valmennusohjelman kesto on noin 12 
kuukautta, johon sisältyy 6-10 lähitapaamista

• www.johtajaverkosto.fi



KANSAINVÄLISTYMINEN





• Ajankohtaisinfot eri markkina-alueista
yhteistyössä kansainvälisten kauppakamarien
ja eritoimijoiden kanssa  

• Ajankohtaiskoulutukset kansainvälisen kaupan 
arvonlisäverotuksesta, rembursseista, 
tullilainsäädännöstä  

• Tapaamiset suurlähettiläiden, kaupallisten
neuvosten ja diplomaattien kanssa  

• Ulkomaankaupan asiakirjat

KANSAINVÄLISTYMISTOIMINTAA



•Euroopan unionin yleinen alkuperätodistus
• ATA Carnet -tulliasiakirja 
•Kauppalaskun vahvistus
•Muut erikoistodistukset

ULKOMAANKAUPAN ASIAKIRJAPALVELU

Ulkomaankaupan asiakirjojen myöntämiset ja  vahvistukset kauppakamareissa:

ULKOMAANKAUPAN ASIAKIRJAPALVELU ON VIRANOMAISTEHTÄVÄ



Eräät maat vaativat asiakirjojen
laillistamisen ja/tai 
vahvistamisen.  Vahvistaessaan asiakirjan
kauppakamari vakuuttaa, että asiakirjasta
ilmenevät seikat ovat todenmukaisia.  

Vahvistuksen alkuperätodistuksille ja 
muille dokumenteille voi hakea sähköisesti
vientiasiakirjat.fi –palvelun kautta! 

ULKOMAANKAUPAN  ASIAKIRJAT
JA  ATA CARNET



ATA Carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jolla voi
väliaikaisesti viedä ko. tulliyleissopimukseen liittyneisiin
maihin:
• näyttelytavaroita
• ammatinharjoittamisvälineitä
• kaupallisia tavaranäytteitä

ATA CARNET
Mikä on ATA Carnet?

ATA Carnet -järjestelmän tarkoituksena on helpottaa ja 
yksinkertaistaa väliaikaista tullivapausmenettelyä siten, että ATA 
Carnet:
• korvaa vientiasiakirjat lähtömaassa
• korvaa väliaikaisessa vientimaassa tarvittavat tulliasiakirjat
• sisältää kansainvälisesti hyväksyttävän takuun, joka kattaa

mahdollisen tullin ja tuontiverot maahan tuotavista tavaroista
• toimii myös tavaroiden kauttakuljetusasiakirjana

Miksi ATA Carnet?



Ulkomaankaupan
asiakirjat

Tampereen 
kauppakamarissa

puh. (03) 230 0555
asiakirjat@tampereenkauppakamari.fi

Toimistopäällikkö
reetta.heinonkoski@tampereenkauppakamar
i.fi
+358405806963

Reetta Heinonkoski

Palvelukoordinaattori
eveliina.ruonela-
vahatalo@tampereenkauppakamari.fi
+358504520262

Eveliina Ruonela-Vähätalo

Johtaja, kansainväliset asiat
markus.sjolund@tampereenkauppakamari.
fi
+358407454342

Markus Sjölund



VUOROVAIKUTTEINEN
VIESTINTÄ



@tampereenkauppakamari
@k2tre

TAMPEREEN KAUPPAKAMARI 
SOSIAALISESSA MEDIASSA

#k2tre



Kysymyksiä?



Pirkanmaan Yrittäjien ajankohtaisnostot
Jenni Pöllänen



Yrityksen kasvun sparraus: Team Finland ajankohtaiset nostot kevääseen

PIRKANMAAN YRITTÄJÄT

14.2.2023 Jenni Pöllänen



Pirkanmaan Yrittäjät 85 v.



Tervetuloa Pirkanmaan Yrittäjien ja Ensimetrin 
yhteiseen aamutilaisuuteen kuulemaan mitä apua ja 
palveluita yritystä perustaville ja yrittäjiksi aikoville 
on tarjolla. Tarjolla lisäksi aamukahvit ja pientä 
purtavaa sekä mahdollisuus verkostoitua muiden 
osallistujien kanssa.
• Kaikki neuvot yrittäjyyteen; toiminimestä 

osakeyhtiöön ja kevytyrittäjyydestä 
osuuskuntaan.

• Et tarvitse vielä suuria suunnitelmia tai valmiita 
laskelmia. Ajatus itsesi työllistämisestä ja 
kiinnostus yrittäjyydestä riittää!

Yrittäjä –aamu yrittäjäksi aikoville
2.3.2023 klo 08:30 - 10:00



Energiamarkkinoiden ajankohtaiskatsaus
• Käymme läpi sähkön hinnan sekä sähkömarkkinoiden 

tämänhetkistä tilannetta ja lähitulevaisuuden näkymiä.
• Ekonomisti, Roope Ohlsbom, Suomen Yrittäjät

Kannattavat energiatehokkuustoimet yrityksessä
• Energiatoimet voivat liittyä energiatehokkuuden 

parantamiseen, uusiutuvaan energiaan tai sähkön 
yksikköhinnan alentamiseen (kulutusjoustoon). Esityksessä 
mukana kattaus järkevistä ja kannattavista säästötoimista 
yrityksien hallinnoimien rakennuksien energiakäytössä –
miten alentaa energiakustannuksia eri tavoin.

• Energia-asiantuntija, Sami Seuna, Ekokumppanit Oy

Energiainfo yrityksille 
23.2.2023 klo 08:30 - 10:00

https://www.yrittajat.fi/ajankohtaista/kaikki-energiasta-yrittajalle/



Jokainen yrittäjä tarvitsee 
myyntitaitoja. 
Myyntiverkosto syntyi 
halustamme tarjota 
laadukasta koulutusta sekä 
verkostoitumismahdolli-
suuksia Pirkanmaalaisille 
yrittäjille ja myynnin 
parissa työskenteleville.

Tilaisuus alkaa aamiaisella, 
jatkuu myynnin 
ammattilaisen 
puheenvuorolla ja päättyy 
myyntivalmentaja Jukka 
Heikkilän vetämään 
workshoppiin. 



https://www.yrittajat.fi/yrittajat-akatemia/





Julkiset hankinnat ovat yritykselle mahdollisuus!

Palvelu yritykselle:
– tietoa hankinnoista ja sähköisistä 
kilpailutusjärjestelmistä
– tukea ja opastusta, jotta yritys pääsee paremmin 
mukaan markkinavuoropuheluun ja tarjouskilpailuun
– kanavan oman kunnan hankintojen kehittämiseen

Palvelu hankintayksikölle:
– apua markkinavuoropuhelun parantamiseen
– markkinatietoa hankintojen tueksi
– työkaluja hankintaprosessien kehittämiseen.

Palvelu on yleisluonteista neuvontaa,
maksuton yrityksille ja 

hankintayksiköille



Yrittäjien viisi keskeisintä viestiä kasvun 
luomiseksi:  
1. Lopetetaan julkinen velkaantuminen. 

Aloitetaan julkisen talouden sopeuttaminen.  
2. Alennetaan yrittämisen ja työn verotusta. 

Tehdään ennakoivaa ja vakaata 
veropolitiikkaa.  

3. Toteutetaan tuottavuutta ja työllisyyttä 
vahvistavia uudistuksia, kuten 
työmarkkinareformeja.  

4. Panostetaan osaamiseen: erityisesti tarjotaan 
mahdollisuuksia kouluttautua uudelleen. 

5. Kasvatetaan tutkimuksen ja kehittämisen 
investointeja pk-yrityksissä. 

Vaikutamme yrittäjille tärkeisiin asioihin





Levikki 100 000

- Jakelu Aamulehden välissä (lauantaijakelu) + telinejakelu 
Pirkanmaalla + osa lehdistä postitetaan jäsenyrittäjille

- Näköislehti: www.py-lehti.fi

- https://www.yrittajat.fi/aluejarjestot/pirkanmaan-
yrittajat/pirkanmaan-yrittaja-lehti/

- Laaja diginäkyvyys, uusia juttuja julkaistaan jatkuvasti useissa 
eri kanavissa

Uudistunut Pirkanmaan Yrittäjä -lehti





Kysymyksiä?



KIITOS OSALLISTUMISESTA!

Jaamme ilmoittautuneille puhujien esitysmateriaalit.

Annathan meille tapahtumasta palautetta!

Seuraavia tapahtumiamme:
15.3. Ennakointi varmistamassa tulevaisuutta -
webinaari

Seuraa tapahtumatyrityksille.fi kalenteria ja 
ilmoitteluamme!

Nyt on mahdollisuus verkostoitua muiden 
osallistujien kesken! 

Tilaisuus päättyy klo 12.30.

Team Finland-verkoston 
ajankohtaiset nostot keväälle



businesstampere.com
@BusinessTampere
#businesstampere


