
Kokeilutuki

Esimerkki: Uusia avauksia yritystoimintaan

Luonnontuoteyrittäjä valmistaa laadukkaita tuotteita, joiden markki-
nat ovat odotettua pienemmät. Jotta yritystoiminnasta tulisi taas 
kannattavaa, on keksittävä uusia tulonlähteitä. Yrittäjällä on koulu-
tusosaamista ja  paljon luonnontuotealaan liittyvää tietoa, joka voisi 
kiinnostaa muitakin. Yrittäjä on innokas kokeilemaan retkien, kurs-
sien ja koulutusten pilotointia sekä livenä, että verkossa.

Yrittäjä saa kokeilutuen 100%. Hankkeen kustannukset ovat 7000 
euroa, jolloin tuen osuus on 7000 euroa. 

Mitä hankitaan?

• asiantuntija-apua palvelumuotoiluun ja testiryhmän palautteen analysointiin

• markkinatutkimus

• webinaariohjelmiston käyttöoikeus testikoulutuksen järjestämiseen

• tekniikkakoulutusta webinaarin järjestämiseen

• kamera, jalusta ja mikrofoni

Mitä saavutetaan?

• madaltaa kynnystä kokeilla uutta toimialaa

• uusi tulonlähde yritykselle

• parantaa yrityksen kannattavuutta

• valmis verkkokurssituote koko Suomen markkinoille



Mikä kokeilutuki? 

• Kokeilutuella suunnitellaan, testataan ja kehitetään uutta liiketoimintaa ja yrityk-
sen uusia tuotteita, palveluja tai toimintamalleja asiakas- ja markkinalähtöisesti.

• Hakijalla tulee olla kokeilulle perusteltu tarve, joka käy esiin liiketoiminta-
suunnitelmasta. Toteutussuunnitelmassa tulee olla eriteltynä toimenpiteet 
aikatauluineen ja kustannuksineen. 

• Hakija voi olla alkava yrittäjä, joka ei hae starttirahaa eikä ole aloittanut 
yritystoimintaa ennen 1.1.2014. Nuoren viljelijän aloittamistuki sulkee pois 
mahdollisuuden kokeilutuesta.

• Kokeilutukea voi hakea myös toimiva yritys, jolta edellytetään, että liiketoi-
mintaa on harjoitettu yhtäjaksoisesti vähintään kolmen vuoden ajan ja että 
se oleellisesti uudistaa liiketoimintaansa uudelle toimialalle. 

• Kokeilutukea ei myönnetä alkutuotantoyrityksille alkutuotantoon liittyviin 
kokeiluihin.

• Kokeiluhankkeeseen voi sisällyttää mm. seuraavia, yrityksen normaaliin liike-
toimintaan kuulumattomia kustannuksia: palveluiden, asiantuntijoiden ja kon-
sulttien käyttö, kokeiluun liittyvien tuotantotilojen sekä koneiden ja laitteiden 
vuokraus, tuotekehittelyn kustannukset, messukäynnit, markkinointisuunnitel-
man laatimiseen, koemarkkinointiin ja kansainvälistymisselvitykseen.

• Kokeiluhanke on osa perustamistukea. Tuen suuruus kokeiluun on 2000–10 000 €.

Rahoituksen saannin edellytykset

Yritysrahoitusta voidaan myöntää pie-
nille aloittaville ja toimintaansa laajen-
taville maaseutuyrityksille. Tavoitteena 
on luoda kotiseudulle uusia palveluja, 

työpaikkoja sekä kehittää alueen yritys-
toimintaa. Tavanomaisen yritystoimin-
nan lisäksi yrittäjä pyrkii tuella luomaan 
jotain aivan uutta. 

Huomioithan myös nämä

• yrityksellä tulee olla edellytykset jatku-
vaan kannattavaan toimintaan

• yrityksen tulee osoittaa riittävä am-
mattitaito

• yrityksen tulee tuottaa pääasiallinen 
toimeentulo ainakin yhdelle henkilölle

• rahoitus ei saa vääristää kilpailua

• yrityksen tulee esittää toteuttamis-
kelpoinen liiketoimintasuunnitelma 
ja suunnitelma toimenpiteistä,  joihin 
tukea haetaan sekä kustannusarvio 

Jos kiinnostuit, kysy lisää maaseuturahaston rahoituksesta alueen  
Leader-ryhmästä tai ELY-keskuksesta. Autamme mielellämme!
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