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Etelä-Savo 

 Ideasta KOKEILUN kautta yritystoiminnaksi 

 Yrittäjän kannustinrahakokeilu 

(Huom. Liite 3a on syksyllä 2012 toteutetun Kokeilu-hankkeen 
hakemuslomakkeen selostusosa. Liite 3b on hankkeessa kehitelty 
hakulomake-esitys.) 

 

Yrittäjän kannustinrahakokeilussa selvitetään, kuinka yritysideaa voidaan edistää 

pienellä muutaman viikon kestävällä kokeilun rahoittamisella. Etelä-Savon ELY-

keskus toteuttaa rahoituskokeilun, jossa tavoitteena on valmiuksien kehittäminen 

uusien innovatiivisten liiketoimintojen käynnistämiseksi PK-yrityksissä. Parhaimmillaan 

kokeilu tuottaa uutta tietoa yrittäjälle idean jatkokehittelyä varten, mutta se voi myös 

epäonnistua. Molemmissa tapauksissa kokeilusta on yrittäjälle hyötyä. 

Kannustinrahakokeilussa on kyse uuden rahoitusmuodon ensitestistä käytännössä.   

Kokeilu on tarkoitus toteuttaa elo-syyskuussa 2012. Se liittyy Sitran Kokeilujen 

maaseutu –hankkeeseen. Kannustinrahakokeiluun osallistuvaa yritysideaa tai yrittäjän 

henkilöllisyyttä koskevat tiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä saateta kolmannen 

osapuolen tietoon ilman yrittäjän lupaa.  

Etelä-Savon alueelta valitaan kannustinrahakokeiluun halukkaiden pk-yrittäjien 

joukosta yksi tai useampi yrittäjä, jotka sitoutuvat toteuttamaan esittämänsä kokeilun. 

Rahoituksen suuruus on kokeilun laajuudesta riippuen enintään 10 000 € yrittäjää 

kohti. Yritysidean kokeilua seurataan yrittäjän aloitus- ja päätöshaastatteluin sekä 

laaditaan kokeilun toteutuksesta Sitralle raportti. ELY-keskuksessa laaditaan myös 

suppea prosessikuvaus kannustinrahan hallinnoinnista. Tavoitteena on saada 

rahoitusmuodon haku helpoksi ja hallinnointi mahdollisimman yksinkertaiseksi.  

Kannustinrahakokeilun osallistumiseksi tulee täyttää oheiset tiedot ja lähettää ne 

Etelä-Savon ELY-keskukseen oheisessa palautuskuoressa tai sähköpostitse alla 

mainituille henkilöille 10.8.2012 mennessä. ELY-keskuksesta ilmoitetaan 

mahdollisimman pian myönteisestä tai kielteisestä päätöksestä. Lisätietoja yrittäjän 

kannustinrahakokeilusta Etelä-Savon ELY -keskuksessa antavat: 

Maija Puurunen, yksikön päällikkö, p. 029 502 4074, maija.puurunen@ely-keskus.fi 

(lomalla 30.7.-17.8.2012) 

Ossi Tuuliainen, kehityspäällikkö, p. 029 502 4098, ossi.tuuliainen@ely-keskus.fi 

(lomalla 2.-27.7.2012) 

Toivo Venäläinen, innovaatioasiantuntija, p. 029 502 4102, toivo.venalainen@ely-

keskus.fi (lomalla 6.8.-31.8.2012) 
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 Kokeilurahan hakulomake 

Hakijan yhteystiedot 

Hakijan nimi: 

Osoite: 

Puhelinnumero: 

Sähköpostiosoite: 

 

 

Kuvaile lyhyesti idea ja/tai siihen liittyvä kokeilu käytännössä. 

 
 

 

  Kokeilusta johtuvat kustannukset, euroa:                  

 Aineet ja tarvikkeet                                                            

                   Matkat (enintään valtion matkustussäännön mukaisina)                                         

                   Patenttien ml. hyödyllisyysmallien yms. hakeminen    

                   Konsultti- ja asiantuntijapalkkiot                                   

                   Aputyövoimasta johtuvat palkka- ym. kustannukset         

                   Oma työ  (____ työtuntia, _____ €/tunti)                              

                   Muut kustannukset 

 YHTEENSÄ                                                                    _____________€  

  Oman työn osuus kustannuksista voi olla enintään xx %         

                                 

Mitä hyötyä kokeilusta on jatkossa yritystoiminnallesi? 
 

 

Mikä on idean nimi, johon kokeilu liittyy? 
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Avustuksen maksamisen hakeminen 

Haen kokeiluraha-avustuksen maksamista kokonaan ennakkona.  

Esitän mahdollista tarkastusta varten kokeiluhankkeen toteuttamiseen liittyvät kopiot 

tositteista ja muista selvityksistä viimeistään xx kuukauden kuluttua kokeiluhankkeen 

päättymisestä.  

Olen tietoinen, että kokeilun toteuttamiseen mahdollisesti tarvittavat koneet ja laitteet 

eivät ole tukikelpoisia kustannuksia. 

 

 

Paikka ja aika  

  Kokeilurahan hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys 

 


