
TUOTEKEHITYSRAHOITUKSEN  HAKUOHJEET

Rahoituksen tarkoitus

Rahoituksen tarkoitus on auttaa uusien liike- ja tuoteideoiden alkuvaiheen kehitystä. 
Rahoitusta voi käyttää kokeiluihin, niihin käytettäviin tarvikkeiden ja materiaalien  
hankintaan, ulkopuoliseen työhön kuten IPR-selvitykseen, asiantuntijatyöhön jne.

Huomaathan, että rahoitusta ei voi saada omiin palkkoihin tai hankintoihin, jotka  
siirtyisivät mahdollisesti perustettavan yrityksen omaisuudeksi (esim. tavaramerkki, 
koodi, laitteet tai työkalut). 

Rahoitettavan idean ydinosaaminen tulee olla rahoitusta hakevalla tiimillä.

Haettava rahoitus myönnetyille päätöksille on suuruudeltaan 500-2000 € / hakija.  
Ensimmäisessä vaiheessa ei yleensä myönnetä yli 1000 € rahoitusta eli rahoitus voidaan 
myöntää kahdessa vaiheessa. Budjetti laaditaan alv 0% hinnoin.

Kenelle

Tuotekehitysrahoitus on tarkoitettu 
Jyväskylän yliopiston ja JAMKin  
opiskelijoille, henkilökunnalle sekä 
tutkijoille.

 

Valintakriteerit

Rahoituksen hakukriteereinä ovat 
• liiketoimintapotentiaali
• konkreettinen projektisuunnitelma
• konkreettiset rahoituskohteet 
• idean omistajan sitoutuminen  

projektiinsa ja tavoiteltavaan  
liiketoimintaan.



Hakuprosessi

1. Täytä hakulomake Yritystehtaan verkkosivuilla. Pyytää tarvittaessa apua  
oppilaitokseksi yhteyshenkilöltä. Yhteystiedot löydät tämän materiaalin lopusta.

2. Saat tiedon pääsystäsi Tuotekehitysrahoitusraadin eteen noin viikkoa ennen raadin 
kokoontumista. Saat samalla henkilökohtaisen esiintymisaikasi.

3. Valmistele 10 minuutin Tuotekehitysrahoitusesitys. Lähetä valmis esitys ennen raatia 
paula@yritystehdas.fi.

4. Saavu raadin eteen esittelemään ideasi sovittuna aikana. Aikaa esitykselle on 10 min, 
jonka jälkeen kysymyksille on varattu 5 min. Toistaiseksi esiintymiset järjestetään etänä 
Teamsissa. Esitys toimii rahoitushakemuksena.

5. Saat tiedon rahoituksen myöntämisestä muutaman päivän päästä raadista.

Esityksestä tulee käydä ilmi seuraavat asiat

- rahoitettava kohde
- haettavan rahoituksen määrä ja budjetti
- toteutussuunnitelma ja suunnitelma rahoituksen 
jälkeisistä toimenpiteistä
- miten rahoitus auttaa liike- tai tuoteidean  
jatkokehittämisessä
- kuvaus liiketoimintamahdollisuudesta

Mahdolliset esitysmateriaalit (esim. PowerPoint- tai 
PDF-tiedosto) tulee toimittaa etukäteen tilaisuuden 
yhteyshenkilölle paula@yritystehdas.fi

Raati tekee päätöksen rahoituksen myöntämisestä  
tilaisuuden jälkeen ja tulokset ilmoitetaan muutaman 
arkipäivän kuluessa. Päätös voi olla myös ehdollinen.



Toimenpiteet  rahoituspäätöksen  jälkeen

Rahoituksen myöntämisen yhteydessä hakijalle nimetään 
oppilaitoksen puolelta vastuuhenkilö, joka tukee rahoituksen 

hakijaa mahdollisessa hankinnoissa ja kontakteissa. 

Tuotekehitysraha maksetaan tositteita vastaan tai  
oppilaitos toimii hankkijana omien hankintamenetelmien 

puitteissa. Rahoitus tulee käyttää 3kk:n kuluttua  
rahoituksen myöntämisestä. Rahoituksen käytössä opastaa 

oppilaitoksen yhteyshenkilö.

Rahoituksen myöntämisen yhtenä edellytyksenä on, että  
saaja esittelee työtään 1-2 kertaa oppilaitoksen  

tilaisuuksissa/markkinoinnissa, kun projekti on sopivassa  
vaiheessa. Esitystilaisuuksista sovitaan jokaisen tiimin/ 

hakijan kanssa erikseen.

jarno.e.mikkonen@jyu.fi           riku.ojanpera@jamk.fi

Lisätietoja  oman  korkeakoulusi yhteyshenkilöltä


