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YRITTÄJÄLLE
Ajankohtaista asiaa ProAgria
Tilipalvelusta ja liiketoiminnan kehittämisestä.
Samalla ProAgria EteläSavon yritystiimi toivottaa
Hyvää Joulua ja menestystä
uuteen vuoteen!

TUOKO UUSI VUOSI
HAASTEITA TAI MUUTOKSIA?

KATSO-TUNNISTE
AVUKSI SÄHKÖISEEN
ASIOINTIIN

Tarjoamme yrityksesi kehittämistarpeisiin ja muutostilanteisiin ProAgrian huippuasiantuntijoiKatso -tunnisteen voi hankkia
den apua sekä räätälöityjä palveluja liiketoimintasi eri osa-alueiden kehittämiseen. Valtion
itselle tai valtuuttaa esimerkiksi
tukemat Yritysten kehittämispalvelut on tarkoitettu suomalaisille pk-yrityksille, joilla on potilitoimisto asianhoitajaksi.
tentiaalia liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen sekä työllistämiseen.
Analyysi-palvelusta saat kokonaiskuvan liiketoimintasi nykytilasta sekä selkeän kehittämis- Lue ohjeet www.vero.fi/katso
suunnitelman. Suunnitelman toteuttamiseksi saat ohjauksen tarvittaviin kehittämistoimenpiteisiin. Analyysipalvelun hinta on 220 € (ALV 0%). Suunnitelmat viet käytäntöön Konsultointipalvelun avulla, jonka hinta on 300 €/päivä (ALV 0%). Palvelujen tavoitteena 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

KAUSIVEROT VOI
ILMOITTAA
KUUKAUSITTAIN

Pidennettyyn ilmoitus- ja maksujaksoon oikeutettu yritys voi
Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, lyhentää jakson pituutta,
joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua, uudistumista, kansainvälistymistä sekä työllisyyttä. vaikka liikevaihtorajat eivät
Palveluja hyödyntämällä yrityksesi saa hyvät eväät menestykseen muuttuvassa maailmassa.
ylittyisi esim. investoinnin yhProAgria on valittu puitetoimijaksi Analyysi- ja Konsultointipalveluihin. ProAgria Etelä-Savossa teydessä, jolloin on tärkeää,
että arvonlisäveropalautukset
vastuukonsulttimme on yritysasiantuntija Kirsi Mättölä ( kirsi.mattola@proagria.fi ,
ostoista saadaan mahdollisimp. 0400 826 789. ). Lisätietoa löydät: www.yritystenkehittamispalvelut.fi sekä
man pian takaisin yrityksen
www.proagria.fi/asiantuntijapalvelut .
kassavaroihin.

Yrityksellesi hyvät eväät eteenpäin

YRITTÄJÄN TAHTO RATKAISEE YRITYKSEN TULEVAISUUDEN

Muutoksen voi tehdä, kun
aiempi jakso on ollut voimassa
Yrittäjä on arkipäivässään jatkuvien valintojen edessä ja tulevaisuuden hahmottaminen on
vähintään kolmen perättäisen
usein vaikeaa. Asioiden ratkaisujen nopeuteen ja haasteellisuuteen vaikuttaa se, kuinka yrittä- kalenterivuoden ajan.
jä on valmistautunut toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin etukäteen.
Lomake ohjeineen löytyy
Tulevaisuudentutkija Nico Herlinin mukaan tulevaisuuden hahmottamiseen tarvitaan reagoinosoitteesta
tia ympäristön heikkoihin signaaleihin, jotka saattavat naurattaa, olla ennenkuulumattomia,
www.vero.fi/lomakkeet/ lomake
hämmästyttää, herättää vastustusta tai olla tabuja. Näitä asioita huomatessaan kannattaa
4071
miettiä, että mitä tämä tarkoittaa tai mitä on tapahtumassa oman yrityksen kannalta. Lue
lisää www.etela-savo.proagria.fi/asiantuntijapalvelut/johtaminen.

MITEN VOIT HYÖDYNTÄÄ UUTTA MAASEUTUOHJELMAA YRITYKSESI KEHITTÄMISESSÄ?
Suomen Maaseudun kehittämisohjelma on hyväksytty EU:ssa. Tämä tarkoittaa sitä, että
yrityshankkeita kannattaa alkaa nyt suunnittelemaan mm. päivittämällä liiketoimintasuunnitelma, vaikka avustusten haku ei vielä olekaan mahdollista. Näillä näkymin haku aukeaa
kevättalvella. 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
pohjalta tehtävään pisteytykseen, jonka pohjalta tuettavat kohteet valitaan. Tuettavaan
hanketta ei saa käynnistää ennen hankkeen vireille tuloa. Lue lisää tuen saannin edellytyksistä nettisivuiltamme. www.proagria.fi/asiantuntijapalvelut/johtaminen

HYÖDYT KASSABUDJETOINNISTA
JA SEURANNASTA:
 Saat käsityksen tulojen ja
menojen ajoittumisesta
 Maksuvalmius paranee
 Säästöä tarvikehankinnoissa

TYÖNANTAJAN MUISTETTAVAT ILMOITUKSET
VUODEN VAIHTEESSA

 Pienennät rahoituskuluja ja
kasvatat rahoitustuottoja

Työnantajan tai suorituksen maksajan on annettava vuosi-ilmoitus maksamistaan palkoista, työkorvauksista ja muista suorituksista suorituksen maksuvuotta seuraavan tammikuun loppuun mennessä. Sähköisesti tiedot voi ilmoittaa maanantaihin 3.2.2015 mennessä.

 Pystyt ennakoimaan rahoitustarvetta

Kotitalouden on annettava vuosi-ilmoitus maksamastaan palkasta vain silloin, jos samalle
saajalle maksettu palkka on yli 200 euroa kalenterivuoden aikana. Tiedot ilmoitetaan jokaisesta työntekijästä erikseen.
Yritykset, yhteisöt tai muut toimijat, joilla on Y-tunnus tarvitsevat sähköisiin palveluihin
kirjautumista varten Katso-tunnisteen. Tunnisteet kannattaa hakea käyttöön jo nyt valmiiksi, sillä niitä tarvitaan alkavalla rahoituskaudella investointi- ja kehittämisrahoitusten
hakemiseen sekä niiden maksatushakemuksien tekemiseen. Pankkitunnuksilla ei voi hoitaa kaikkia yritysten ja y-tunnuksella toimivien yrittäjien ilmoituksia ja hakemuksia. Lue
lisää www.etela-savo.proagria.fi/ajankohtaista/

 Vähennät epävarmuutta

 Asiantuntijan säännöllinen
tuki
Lue lisää www.proagria.fi/
asiantuntijapalvelut/talous

MAASEUDUN TUET HAETAAN
HYRRÄSSÄ ENSI
VUONNA
Maaseudun kehittämiseen
liittyvä paperityö helpottuu,
kun yhä useampien tukien
haku muuttuu sähköiseksi.
Yritys- ja hanketuet sekä maatiloille tarkoitetut investointija aloitustuet voi vuonna 2015
hakea sähköisesti Hyrräverkkopalvelun kautta.
Hyrrän kautta voit hakea seuraavia tukia:
 Maatalouden investointituet
 Nuorten viljelijöiden aloitustuet
 Maaseudun kehittämis- ja investointituet

 Maaseudun yritystuet
 Neuvontakorvaus
 Ei-tuotannolliset investoinnit.
Jos haluat poistaa nimesi uutiskirjeen osoiteluettelosta, ilmoita siitä suvi.korhonen@
maajakotitalousnaiset.fi tai p. 043 824 9505.
Osoitelähteenä käytetty ProAgria keskusten asiakasrekisteriä.

Lue lisää www.mavi.fi/fi/oppaat-ja

-lomakkeet/Sivut/hyrra.aspx

