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TAUSTAA
• Julkisen rahoituksen hakeminen kannattaa aina
• Oma historia läpimenneistä hakemuksista
•
•
•
•

4 EU projektia
20+ Business Finland (tai Tekes) ja ELY projektia
Seulaan jäänyt myös lukuisia, onnistumisaste kuitenkin reilusti yli 50%
Suomen nopein läpimeno ELY-hakemuksella (1 päivä jätöstä päätökseen)

• Muuta kokemusta
•
•
•
•
•
•

Nokia Research -> ison yrityksen rooli julkisessa rahoituksessa
Yrittäjä –> pk rahoitus
Pirkanmaan yrityskummit -> mikroyritys ja pk-rahoitus
EU – konsultointi, evaluaattori ja reviewer
Asiantuntijalausunnot (Business Finland, Suomen Akatemia)
Yliopistoyhteistyö ja yhteisrahoitukset

UUDEN KASVUYRITYKSEN HAASTEET
• Ajoitus
• Oikea paikka oikeaan aikaan on alkavalle yritykselle rahaakin tärkeämpää
• Markkinatutkimus, Messut, Rahoittajien tapaamiset
• Ympäristön muutokset ja yllätykset

• Resurssit ja rahoitus
• Kuoleman laakson ylitys
• R&D rahoitus

• Pääsy markkinoille
• Kansainvälinen kauppa Eurooppaan ja
muualle maailmaan on kallista puuhaa
• Myyjät ja partnerit

JULKISEN RAHAN VAIKUTUKSESTA
• Ilmiselvää
• Täydentää omaa muuta rahoitusta
• Edullista rahaa

• Ei niin selvää
• Ohjaa strategiseen ajatteluun
• Mahdollisuus löytää partnereita ja verkostoja

• Sivuvaikutukset
• Päätöksenteon nopeus
• Raportointivaatimukset

CASE VARAANI
• Varaani on saanut sekä Business Finland ja EU
rahoitusta
• Tekes T&K projektilainaa
• NIY rahoitusta
• H2020 SME Vaihe 1

• De minimis rahoitusta
• Markkinatutkimusta
• Verkostoitumiset ja messut (EIT Labs network,
Business Finland –osastot)

• Rahoitus on haettu sekä itse että konsulttien avulla

EU H2020 SME - VAIHE 1 ja 2
• Vaihe1 – Rahoitus saatiin
• Rahoitus haettiin konsultin avulla
• Omaa työtä ja konsultin palkkio
• Markkinaselvitystä -> 2 vaiheen hakemuksen
ja liiketoiminnan tavoitteiden selkeytys

• Vaihe2 – Rahoitusta ei saatu
•
•
•
•

Kilpailu kovaa
Haettiin useampaan kertaan täydennettynä
Kohtuullisen korkeat pisteet
Negatiiviset kommentit vaihtelivat

• Tulos - Aika loppui
• Hakukierrosten pituus
• Rahoituksen ehdot ja liiketoiminnan kehitys eivät enää kohdanneet

KOKEMUSTA JA OPPEJA
• Pidä liiketoimintasuunnitelma ajan tasalla
• Helpottaa suunnittelua, hakemista ja raportointia

• Suunnittele projekti huolella
• Auttaa raportoinnissa ja tavoitteiden saavuttamisessa

• Löydä oikeat partnerit
• Käytä asiantuntijoita hyödyntämällä julkista vipua (30% omaa rahaa, 70% julkista)
• Muista vaihtoehtoiskustannukset = valitse HYVÄT partnerit

• EU-projekteille tyypillistä = käytä apua kaikessa yllä luetellussa
• Hyvä konsultti suunnittelussa ja raportoinnissa auttaa paljon
• EU-tasolla kilpailu on kovaa ja hakemuksen muotoilu on tärkeää ->
tavoitteet pitää olla esitetty selkeästi evaluaattoreille

KNOPPEJA HAKEMUKSEEN
• Hankkeen esittely valmisteluvaiheessa kannattaa aina
• Kansallinen taso -> päätöksen valmistelijat, hankkeet
• EU –> hyvä partneriverkko, konsultit

• Kaikki hakemuksen kohdat ovat tärkeitä
• Asia on pihvi, mutta siihen ei parane rakastua
• Markkinat, työn uskottavuus, riskikartoitus
• Ytimekkyys

• Julkisen rahan vaikuttavuuskriteeri
• Julkisella vivulla pitää olla
selkeä vaikutus tekemiseen ja tuloksiin
• Lue hakemuksen ohjeet ja rahoituksen
ehdot/painotukset huolella

ESITYKSEN EVALUOINTIRAPORTTI
• Excellence
• Esityksen näkemykset julkisesta rahoituksesta toivat osittain uutta tietoa pk-yrityksille,
mutta käytettävään aikaan nähden tavoitteet olivat liian laajat.

• Impact
• Esitys kattoi vaatimattomasti yleisimmät julkisen rahoitukselle asetetut tavoitteet.
Kommunikaatio oli osittain hyvin suunniteltua, mutta vaikutus kuulijoihin jäi todentamatta.

• Quality and efficiency of implementation
• Pääosin esitystilaisuuden kahvitarjoilu oli riittävää, mutta sen toteutus oli esitetty niukasti.
Riskienhallinnassa oli puutteita, mm. mahdollinen osallistujien kuppien kaatuminen
näpäimistöjen päälle oli jätetty huomioimatta.

