
YRITTÄJÄLLE 

Ajankohtaista asiaa  

ProAgria Tilipalvelusta ja 

liiketoiminnan kehittämi-

sestä.  

YRITTÄJÄLLE RAUHALLISET YÖUNET  
KASSABUDJETOINNIN JA SEURANNAN AVULLA 
Onko ollut joskus sellainen tunne, että rahat eivät riitä laskuihin ja yölläkin pitää asiaa  
pohtia? Vai onko ongelma, että pankkitilillä on rahaan niin paljon, että ei tiedä minne sitä 
laittaisi? Nämä esimerkit ovat toisensa ääripäitä, mutta elävästä elämästä otettuja.  

Meillä on tarjolla näihin edellä kuvattuihin ongelmiin hyvä ja yksinkertainen työkalu:  
Kassabudjetointi ja seuranta. Yksinkertaisimmillaan kassabudjetti on toimintasuunnitelman 
muuttamista euroiksi. Näkökulma on tulevaisuuteen, siinä suunnitellaan milloin tuloja on 
tulossa ja milloin laskuja maksetaan. Esimerkiksi kasvi-, naudanliha- ja matkailuyrityksien 
tulot ajoittuvat lyhyelle ajalle vuodessa, mutta menoja riittää koko vuodelle.  Ja toisaalta, 
kun rahaa on kassassa voi miettiä miten rahan sijoittaisi siksi ajaksi kun se on mahdollista.  

Parhaimmillaan kassabudjetti on yrittäjän työkalu. ProAgrian Tilipalvelujen henkilökunta 
auttaa alkuun, mutta jos vierastat numeroiden pyörittelyä, voidaan Tilipalvelussa budjetin 
teko ja analysointi hoitaa kokonaan. Lue lisää Kassabudjetoinnista ja seurannasta. 

OLETKO HAASTEEN TAI MUUTOKSEN EDESSÄ?  
Tarjoamme yrityksesi kehittämistarpeisiin ja muutostilanteisiin ProAgrian huippuasiantun-
tijoiden apua sekä räätälöityjä palveluja liiketoimintasi eri osa-alueiden kehittämiseen. 
Valtion tukemat Yritysten kehittämispalvelut on tarkoitettu suomalaisille pk-yrityksille, 
joilla on potentiaalia liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen sekä työllistämi-
seen. 

Analyysi-palvelusta saat kokonaiskuvan liiketoimintasi nykytilasta sekä selkeän kehittämis-
suunnitelman. Suunnitelman toteuttamiseksi saat ohjauksen tarvittaviin kehittämistoimen-
piteisiin. Suunnitelmat viet käytäntöön Konsultointi-palvelun avulla.  Palvelujen tavoittee-
na on kasvu, uudistuminen ja tehokkuus. 

Käänny puoleemme, kun tavoitteitasi ovat: 

 Kasvu ja kannattavuuden parantaminen 

 Yritystoiminnan uudistaminen 

 Markkinoinnin ja asiakkuuksien parempi hallinta 

 Työn tuottavuuden kasvattaminen tai talouden ja teknologian kehittäminen 

 Tuotekehitys ja uusien ideoiden tai keksintöjen kaupallistaminen 

 Liiketoiminnan kehittäminen innovaatiolähtöisesti 

Yrityksellesi hyvät eväät eteenpäin 

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalvelu-
ja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työlli-
syyttä. Palveluja hyödyntämällä yrityksesi saa hyvät eväät menestykseen muuttuvassa 
maailmassa. 

ProAgria on valittu puitetoimijaksi  Analyysi- ja Konsultointipalveluihin. 

 

 

 

MITEN VOIT HYÖDYNTÄÄ UUTTA  
MAASEUTUOHJELMAA YRITYKSESI  
KEHITTÄMISESSÄ? 

Yrityshankkeita kannattaa alkaa jo nyt suunnittelemaan mm. päivittämällä liiketoiminta-
suunnitelma, vaikka avustusten haku ei vielä olekaan mahdollista. Sähköiseen hakuun voi 
varautua hankkimalla Katso-tunnukset tai valtuuttamalla esim. tilitoimisto asianhoitajaksi. 
 
Maaseutuohjelman tukimuodot: 
1. Yrityksen perustamistuki maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan maaseutualueilla  
2. Maatalouden ulkopuoliseen yritystoimintaan tehtävät investoinnit maaseutualueilla 
 
Tukikelpoisuusehdot täyttävät hankkeet etenevät ELY-keskuksessa valintaperusteiden poh-
jalta tehtävään pisteytykseen, jonka pohjalta tuettavat kohteet valitaan. Tuettavaan han-
ketta ei saa käynnistää ennen hankkeen vireille tuloa. Lue lisää tuen saannin edellytyksistä 
nettisivuiltamme! 
 

MAASEUDUN TUET VOI HAKEA HYRRÄSSÄ ENSI VUONNA  

Maaseudun kehittämiseen liittyvä paperityö helpottuu, kun yhä useampien tukien  
haku muuttuu sähköiseksi. Yritys- ja hanketuet sekä maatiloille tarkoitetut investointi- ja 
aloitustuet voi vuonna 2015 hakea sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelun kautta. 
 
Hyrrän kautta voit hakea seuraavia tukia: 
- Maatalouden investointituet    - Nuorten viljelijöiden aloitustuet 
- Maaseudun kehittämis- ja investointituet - Maaseudun yritystuet 
- Neuvontakorvaus     - Ei-tuotannolliset investoinnit 

HYÖDYT KASSA-
BUDJETOINNISTA 
JA SEURANNASTA: 

 Saat käsityksen tulojen ja 
menojen ajoittumisesta 

 Maksuvalmius paranee 

 Säästöä tarvikehankinnoissa 

 Pienennät rahoituskuluja ja 
kasvatat rahoitustuottoja 

 Vähennät epävarmuutta 

 Pystyt ennakoimaan rahoi-
tustarvetta  

 Asiantuntijan säännöllinen 
tuki   

 

KATSO-TUNNISTE 
MAHDOLLISTAA 
ASIOINNIN  
ORGANISAATION 
NIMISSÄ 
Katso -tunnisteen voi hankkia 
itselle tai valtuuttaa esimerkiksi 
tilitoimisto asianhoitajaksi. 
Lue ohjeet. 
 

KAUSIVEROILMOI-
TUKSEN MUUTTA-
MINEN KUUKAUSI-
MENETTELYYN 
Pidennettyyn ilmoitus- ja mak-
sujaksoon oikeutettu yritys voi 
lyhentää jakson pituutta,  
vaikka liikevaihtorajat eivät 
ylittyisi esim. investoinnin yh-
teydessä, jolloin on tärkeää,  
että arvonlisäveropalautukset 
ostoista saadaan mahdollisim-
man pian takaisin yrityksen  
kassavaroihin. 

Muutoksen voi tehdä, kun ai-
empi jakso on ollut voimassa 
vähintään kolmen perättäisen 
kalenterivuoden ajan.  Muutos-
hakemus on lähetettävä Vero-
hallintoon viimeistään muutos-
ta edeltävän kalenterivuoden 
syyskuun loppuun mennessä.  

Verottajan sivuilta löytyy loma-
ke täyttöohjeineen. 

Jos haluat poistaa nimesi uutiskirjeen osoiteluettelosta, ilmoita se tästä.  Osoitelähteenä käytetty ProAgria keskusten asiakasrekisteriä.  

etela-suomi.proagria.fi  

https://www.facebook.com/ProAgria
https://twitter.com/proagria
http://www.youtube.com/proagriavideot
https://www.proagria.fi/sisalto/vakauta-arjen-hallinta-ja-yrityksesi-johtaminen-kassabudjetoinnin-ja-seurannan-avulla-3272
http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/
https://www.proagria.fi/sisalto/miten-voit-hyodyntaa-uutta-maaseutuohjelmaa-yrityksesi-kehittamisessa-4432
http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/Sivut/hyrra.aspx
http://www.vero.fi/fi-FI/Yritys_ja_yhteisoasiakkaat/Verotili/Hakemus_omaaloitteisten_verojen_ilmoitus(10763)
https://www.proagria.fi/sisalto/yritysten-kehittamispalvelujen-vastuukonsultit-4401
http://www.yritystenkehittamispalvelut.fi/
mailto:paivi.meronen@proagria.fi?subject=Haluan%20poistaa%20nimeni%20yrittäjien%20kirjeen%20osoiteluettelosta
http://etela-suomi.proagria.fi/

