
Perustamisvaiheessa olevalle yritykselle on tärkeää, että se saa tuote-ja palvelutarjontansa nopeasti valmiiksi, jotta
ensimmäisiä asiakkaita voidaan houkutella. Samoin aloittavalle yritykselle on tärkeää muodostaa strukturoituja
huolellinen liiketoimintasuunnitelma sekä analyysi markkinoiden potentiaalista ja tulevasta kehityksestä. Uuden
kehittäminen vaatii aina rahoitusta, ja yrittajätiimillä ei aina ole itsellään laittaa riittävää määrää henkilökohtaista
omaisuuttaan peliin. Onneksi Suomen julkinen sektori on luonut yrityksen tueksi useita rahoitusmalleja.

Ennen yrityksen perustamista ainakin seuraavat rahoituslähteet ovat käytettävissä:

Esihautomovaihe (Keksintösäätiö): Keksintösäätiön hallinnoima esihautomovaihe, jossa lupaaville yritysaihioille
tehdään patenttiselvityksiä ja muita juridisia toimeksiantoja, konsulttien toimesta kehitetään liiketoimintasuunnitelmaa,
kartoitetaan markkinoita, sekä mahdollisesti etsitään uusia tiiminjäseniä yritysaihioiden ympärille. Esihautomovaiheen
tarkoituksena on seuloa lupaavat yritysaihiot Keksintösäätiön siivilän läpi ja konsulttien voimin jalostaa hanketta
eteenpäin. Tämä kaikki tapahtuu siis ennen yrityksen perustamista.

TULI (Yliopistot, Tutkimuslaitokset): Keksintösäätiön kaltainen rahoitusinstrumentti löytyy jokaisesta yliopistosta sekä
tutkimuslaitoksesta. Tällä hetkellä käynnissä oleva ohjelma kestää seitsemän vuotta (2008-2014) ja tutkijoiden
keskuudessa se tunnetaan nimellä TULI (tutkimuksesta liiketoimintaa). Tunnusomaista tälle rahoitusmuodolle on myös
se, että lupaavan yritysaihion ympärillä tuotetaan lukuisia selvitystöitä ennen yrityksen perustamista, pääsääntöisesti
konsulttien toimesta,

Kun yritys on virallisesti perustettu, ensimmäiset rahoitusinstrumentit löytyvät usein TE-keskuksesta:

Käynnistys avustus (TE-keskiis): Käynnistämisavustuksesta (tunnetaan myös nimellä hautomoraha) kannattaa usein
lähteä liikkeelle. Tämä edellyttää hautomosopimuksen tekemistä ja yrityshautomon tiloihin asettumista.
Huomionarvoista on se, että yrittäjätiimin avustus on yksinyrittäjää suurempi.

Valmistehiraha (TE-keskns): Valmistelurahan turvin voidaan teettää konsulttiselvitysjoko yrityksen
kansainvälistymiseen liittyvistä asioista tai kartoittaa yrityksen mahdollisuuksia aloittaa massiivisempi
tuotekehitysproj ekti.

Kehittämisavustus (TE-keskus): Mikäli valmistelurahalla toteutetut esiselvitykset näyttävät lupaavilta, voidaan TE-
keskukselta anoa yrityksen kehittämisavustusta kansainvälistämiseen liittyviin asioihin (keskeinen instrumentti etenkin
Uudenmaan TE-keskuksessa).

Hankerahoifns (TE-keskns): Tämän lisäksi TE-keskuksen hankerahoitusta tarjotaan myös liikkeenjohdon taitojen
kehittämiseen tai tuotannon optimoimiseen.

Investointituki (TE-keskns): Maakunnissa sijaitsevat yritykset voivat TE-keskuksen kautta hakea investointitukea
suurempien kone-ja laiteinvestointien tekemiseen.

Tuotteistetut asiantuntijapalvelut (TE-keskns): Edellä kuvatun hankerahoituskirjon lisäksi tarjoaa TE-keskuksella on
tarjolla valmiiksi tuotteistettuja asiantuntijapalveluja yhteensä kolmelletoista yrityksen eri osa-alueelle, esimerkiksi (i)
yritysidean arviointiin (ProStart), (ii) liiketoimintasuunnitelman laatimiseen (PK-LTS), (iii) muotoilun ja graafisen
viestinnän kehittämiseen (DesingStart), (iv) myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen (Myyntiteho), (v)
kansainvälistymiseen (Globaaali), (vi) hallittuun sukupolvenvaihdokseen (ViestinVaihto), yms. Nämä kaikki
toteutetaan ulkopuolisen konsultin toimesta, mutta ne ovat TE-keskuksen toimesta hyvin subventoituja palveluja.

(lähdeQ: http://www.businessfellows.com/articles/l l)


