
  Yritysneuvonnan kirje 1/2014   

  1 

 
 

 

 

Hyvää alkanutta 

vuotta ja uusia 

kehittämisajatuksia 

sinulle 

eteläsavolainen 

maaseutuyrittäjä! 

 

Valo lisääntyy ja talven selkä taittuu vähitellen.  

Tarjolla tällä kertaa tietoa: 

 

 

 Kilpailukykyä etsitään edelleen maaseutuyrittämiseen s. 2 

 Energiaratkaisuihin opastusta tiedotushankkeella s. 3 

 ProAgrian tilipalvelut s.3 

 ProMatkailu-hankkeen kuulumisia s. 4 

 Yritysrahoitusta vielä hieman jäljellä s. 5 

 Luontohoivamenetelmät oppaaksi s. 6 

 Ruokamatkailun kehittäminen kiinnostaa Etelä-Savossa s. 7 

 Aitojamakuja.fi –infoa myös venäjäksi s. 7 

 Koulutuksia ja tapahtumia s. 8 – 9 

 Uuden vuoden tuomat veromuutokset s. 10 - 11 
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Kilpailukykyä etsitään edelleen maaseutuyrittämiseen 

Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutu-
yrittämiseen -hankkeelle on saatu jatkoaikaa 
elokuun loppuun asti. Hankkeen tavoitteena on 
edistää maaseudun työllisyyttä ja uusien 
toimeentulomahdollisuuksien syntyä ja antaa 

yrityksille eväitä menestyksen tielle. Menestyvän 
ja kilpailukykyisen yrityksen toiminta on 
parhaimmillaan kustannus-tehokasta, ja sen 
tuotteet ja palvelut ovat laadukkaita. 

  
Seuraava hankkeen teemapäivä järjestetään 26.3. Kangasniemellä. Teemana on talouden ABC. Päivän 
aikana perehdytään yleisellä tasolla mm. yrityksen talouden tunnuslukuihin, kannattavuuteen ja siihen 
miten suunnittelulla voidaan vaikuttaa asioihin.  
 
Rantasalmelle kokoontui syksyllä yli 70 osallistujaa kansainvälistymisseminaariin joukossa maaseudun 
matkailu- ja elintarvikeyrittäjiä sekä yritystoimintaa tukevia ja kehittäviä organisaatioita. Venäjää ovat 
suomalaiset elintarvikeyritykset pitäneet vaikeana ja kilpailtuna markkinana, jonne pääseminen on 
mahdollista vain isoilla yrityksillä. Nyt parin vuoden aikana on tilanne muuttunut. Suomalaisten 
pienyrittäjien elintarvikkeita on alkanut löytyä venäläisistä supermarketeista yhä enemmän. Suomalaisille 
elintarvikkeille on vuodesta 2011 ollut suora reitti Venäjän markkinoille. ProAgria ja Kauppatalo Lend 
Pietarista solmivat sopimuksen, jolla ProAgria koordinoi Suomesta kaikki Lendin valikoimiin tulevat 
suomalaiset elintarvikealan yritykset ja niiden tuotteet. Jos kiinnostuit Venäjän elintarvikemarkkinoista, niin 
ota yhteyttä ProAgriaan. 

Hankkeen osana toteutettiin myös 
opintomatka Tukholman 
joulumarkkinoille joulukuun alussa. 
Matkalla oli mukana 15 elintarvike-, 
käsityö- ja matkailuyrittäjää. 
Ruotsalaisten joulumarkkinoiden 
lisäksi kotimaassa tutustuttiin 
Asikkalassa Lehmonkärjen 
matkailuyritykseen ja 
verkostoyhteistyön tiimoilta 
Elämysten Päijänne –leader-
hankkeeseen sekä Mäntsälässä 
toimivaan Kotipiirin Tuottajatorille. 
Paluumatkalla vierailimme 
Hämeenlinnassa Wetterhoffin talossa 
ja tutustuimme Kide-osuuskunnan 
toimintaa. 

Muistathan että hankkeessa tehdään ilmaisia yritysten kartoituskäyntejä. Jos olet aloittamassa 

yritystoimintaa tai tekemässä investointeja, ota yhteys, niin sovitaan tapaamisaika.  

 

Hankkeen tavoitteena on edistää maaseudun työllisyyttä ja uusien toimeentulomahdollisuuksien syntyä ja 

antaa yrityksille eväitä menestyksen tielle. Menestyvän ja kilpailukykyisen yrityksen toiminta on 

parhaimmillaan kustannustehokasta, ja sen tuotteet ja palvelut ovat laadukkaita. 
 
Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen –

hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus 

 

Lisätietoa: Pekka Häkkinen, kehityspäällikkö  

p. 0400 381 432, pekka.hakkinen@proagria.fi 

 

Matkailuyritys Lehmonkärjessä yrittäjä Ari Yrjölä kertoi 

opintomatkalaisille verkostojen toimivuudesta. 

mailto:pekka.hakkinen@proagria.fi
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Energiaratkaisuihin opastusta tiedotushankkeella 

Energiaratkaisut maaseudulla –tiedotushanke 
tarjoaa maksutonta tiedotusta ja neuvontaa 
kaikille yrityksille. Uudet 
teknologiat mm. puun ja 
veden kaasuttaminen ovat 
myös eteläsavolaisten maa-
seutuyritysten saatavilla.  
 
- Veden polttaminen ei 
kuullosta järkevältä, mutta 
itäsuomalainen yritys on 
onnistunut kehittämään 
laitoksen, joka tuottaa mo-
ninkertaisesti energiaa puus-
ta veden avulla, kertoo hankevastaava Mikko 
Nurhonen. Tekniikka soveltuu Nurhosen mukaan 
sähkön ja lämmön tuottamiseen, sekä esimerkiksi 
poltto-moottorin käyttöön.  
 
Hankkeen työntekijät ovat käytettävissä energia-
asioiden tietouden lisäämiseen yrityksessä tämän 
vuoden loppuun asti. ProAgria järjestää energia-
ratkaisuihin tutustumisteemapäiviä mm. aurinko-

sähköstä, biodieselistä ja maalämmöstä. Seuraa 
ilmoituksia. 

 
- Mikäli haluat varmistua ajatuk-
sistasi energiahankinnoissa tai 
energialähteiden hyödyntämi-
sessä, ota yhteyttä. Hanke toimii 
Etelä- ja Pohjois-Savon maakun-
nissa, sanoo Mikko Nurhonen. 
 
Hanketta rahoittavat Euroopan 
maaseudun kehittämisen 
maatalousrahasto sekä Etelä-Savon ja 
Pohjois-Savon ELY-keskukset.  
 

Yhteystiedot:  
Mikko Nurhonen, energia-asiantuntija, Energiaratkaisut 
maaseudulla –hankevastaava, p. 043 824 9498, 
mikko.nurhonen@proagria.fi , kasvituotanto- ja energia-
asiantuntija Jukka Sairanen, p. 0400 165 414, 
jukka.sairanen@proagria.fi ; kasvintuotannon ja talouden 
asiantuntija Olli Pitkänen, p. 0400 126 208, 
olli.pitkanen@proagria.fi .  

 

 

Pestaa meidät yrityksesi talousasiantuntijaksi.  

Saat yrityksesi taloushallinnon kuntoon  

helposti, ennakoivasti ja ammattitaitoisesti. 
 

Hoidamme yrityksesi kirjanpidon ja tilinpäätöksen, verot, palkanlaskennan 

ja laskutuksen, talouden suunnittelun ja budjetoinnin sekä tulosten 

analysoinnin ja kehittämistoimenpiteet talouden parantamiseksi. 

Talouden tunnusluvuista pääsemme käytännön tekemiseen - autamme 

sinua näkemään mitkä ovat kehityskohteet tuotannossa, panoksissa, 

työtavoissa ja asiakassuhteissa. 

Kattavasta palveluvalikoimasta löydät liiketoimintaasi parhaiten tukevan 

kokonaisuuden. Sähköiset palvelut poistavat asiakkaan ja tilitoimiston 

välimatkan merkityksen, sillä kanssakäyminen voidaan hoitaa verkon tai 

puhelimen kautta. 

Kaikki verolajit ja tuotannon erityispiirteet ovat hallinnassamme. Osaamme tukea sinua johtajuuteen, 

tuotantoon ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyvissä asioissa.  
 

Ota yhteyttä tilipalveluasiantuntijoihin ProAgria Etelä-Savossa: Kirjanpitäjä Anu Linturi, p. 040 756 3948 tai 

kirjanpitäjä Arja Seppänen, p. 0400 256 593, etunimi.sukunimi@proagria.fi 

Kirjanpitäjämme Arja Seppänen 

(vas.) ja Anu Linturi. 

mailto:mikko.nurhonen@proagria.fi
mailto:jukka.sairanen@proagria.fi
mailto:olli.pitkanen@proagria.fi
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ProMatkailu -hankkeen kuulumisia 

ProMatkailu-hanke on toiminut kolmisen vuotta 

Etelä-Savon alueella. Hanke toimii kesäkuuhun 

2014 saakka, joten tapahtumia ja koulutuksia on 

tiedossa vielä kevätkaudelle 2014. 

 

Hankkeen tavoitteena on edistää pienten 

matkailu- ja ruokapalveluyrittäjien liiketoiminta-

osaamista. Hankkeen keskeisimpiä toimenpiteitä 

on tehdä matkailu- ja ruokapalveluyrityksiin 

maksuttomia kartoitus-käyntejä, joiden 

tavoitteena on selvittää yrityksen nykyistä 

toimintaa sekä tulevia ajatuksia ja suunnitelmia. 

Kartoituskäynti soveltuu sekä uutta 

yritystoimintaa suunnitteleville että toimintaansa 

kehittäville yrityksille matkailun ja 

ruokapalveluiden parissa (maatilat, toiminimet, 

osakeyhtiöt jne.).  

Ota rohkeasti yhteyttä yritysneuvojiin ja varaa 

maksuton ProMatkailu-hankkeen kartoituskäynti!  

ProMatkailu-hankkeen tapahtumista ja 

koulutuksista tiedotamme erikseen 

sähköpostiviesteillä. Seuraa myös kotisivujemme 

tapahtumailmoituksia (www.proagria.fi/es). 
 

Lisätietoja: Tarja Pajari, hankevastaava p. 0400-183 064, Kirsi 

Mutka-Paintola (ruokapalvelut) p. 040- 579 6330, Kirsi 

Mättölä (matkailu) p. 0400- 826 789, 

etunimi.sukunimi@proagria.fi  

Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen 

maatalousrahasto sekä Etelä-Savon ja Pohjois-Savon ELY-

keskukset.

 

Mökkiloma on vahvuutemme Venäjän markkinoilla 
Suomen kesä kilpailee matkailutuotteena 

Pohjoismaiden ja Baltian kanssa Venäjän 

markkinoilla. Suomeen on naapureihin verrattuna 

hyvin helppo tulla ja lyhytlomien osalta maamme 

nauttii jakamatonta suosiota etenkin pietarilaisten 

keskuudessa. 

 

Hinta ratkaisee usein venäläisten matkakohteen. 

Ennakkovaraajan tarjouksia ja äkkilähtöjä etsitään 

yhä enemmän. Matkanjärjestäjät toivovat, että 

myös Suomessa olisi hintajoustoa varsinkin uuden 

vuoden aikaan niin, että ennakkovaraajille 

voitaisiin tarjota edullisempaa hintaa. Kohteiden 

venäjänkielisille nettisivuille kannattaa 

hintatarjoukset nostaa pääosaan.  

 

Paras markkinointikeino Venäjällä on edelleen 

tyytyväinen asiakas kohteessa. Venäläinen kertoo 

takuuvarmasti lomakokemuksistansa laajalle 

tuttava- ja sukulaisjoukolle, jotka luottavat 

ennemmin luotettavaan lähteeseen kuin 

mainosmaailman informaatioon. Tieto leviää 

nykyisin myös sosiaalisessa mediassa. 

 

Mökkilomilla Suomella ei ole vakavasti otettavaa 

kilpailijaa, ja ne ovatkin venäläisten paljon 

rakastamia kesätuotteita. Muut Pohjoismaat ovat 

Suomeen verrattuna monelle venäläisille vielä 

uutuuskohteita, ja se on niiden vahvuus. Norjan 

merikalastus on houkuttelevampi vaihtoehto kuin 

Suomen järvikalastus. Sen sijaan kalastus 

mökkiloman yhteydessä on Suomen vahvuus. 

Norjan maine kalliina maana hillitsee kuitenkin 

osittain kysyntää. 

 

Venäjän talouskasvu on hidastunut oleellisesti 

vuonna 2013 ja hermostuneisuutta yritysten ja 

kuluttajien keskuudessa on ilmassa. Ruplan kurssi 

on myös jatkanut laskuaan euron suhteen. 

Parannusta taloustilanteeseen ei ennusteta 

myöskään vuodeksi 2014.  

 

Taloustilanteen oleellinen huononeminen 

vaikuttaa myös matkustukseen ulkomaille - 

matkan hintaan, pituuteen ja matkojen määrään 

kiinnitetään yhä tarkemmin huomioita. Isojen 

kasvulukujen saavuttaminen venäläisten 

yöpymisissä vuonna 2014 on huononevassa 

taloustilanteessa yhä vaikeampaa.  

 

Tarja Pajari, hankevastaava 

yritysasiantuntija, matkailu 

mailto:etunimi.sukunimi@proagria.fi
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Yritysrahoitusta vielä hieman jäljellä 

Rahoitustukia yritystoimintaan on 

maakunnassamme edelleen haettavissa ja jopa 

saatavissa. EU:n ohjelmakauden vaihtuminen 

vuodenvaihteessa aiheuttaa jonkin verran 

muutoksia julkiseen yritysrahoitukseen. Kaikki ei 

kuitenkaan pysähdy, vaan yritysrahoitusta on 

edelleen mahdollista hakea ja saada. Esimerkiksi 

Rajupusu Leader ry:n yritysrahoitusta voi 

toiminnanjohtaja Ilpo Lehtisen mukaan hakea 

30.4.2014 mennessä. Rahoitettavien 

toimenpiteiden tulee olla tehtyinä 31.12.2014 

mennessä. Ensisijaisia rahoitettavia toimenpiteitä 

ovat selkeät kone- ja laiteinvestoinnit ja napakat 

yrityskohtaiset kehittämishankkeet. Kysy alueesi 

Leader-ryhmän tilannetta Leader-toimistosta. 

 

Maaseuturahaston yritystuet 
Vuodenvaihteeseen päättyneen ohjelmakauden ja 

nykyisen lain mukaisia myöntöpäätöksiä voidaan 

tehdä 30.6.2014 saakka, niin pitkään kuin 

määrärahoja riittää. Hakemuksia voidaan ottaa 

vastaan 30.4.2014 saakka. Yritystukihankkeiden 

toteutustakaraja on 31.12.2014 ja maksua 

haettava viimeistään 30.4.2015. 

Uusi ohjelmakausi kattaa vuodet 2014 -2020. Sen 

yrityshankkeiden hakumenettely on vielä 

vahvistamatta. Kun haku alkaa, hakea voi myös 

sähköisesti. Sitä varten on rakennettu uusi

 maaseudun tukien verkkopalvelu-Hyrrä. Se 

opastaa hakijan tukiprosessin alusta loppuun, aina 

tuen hakemisesta tukieurojen saamiseen asti.   

Mikäli suunnittelet tai yrityksessäsi on akuuttia 

investointi tai kehittämistarvetta, toimi ripeästi ja 

ota yhteyttä kunnan yritysasiamieheen, Ely-

keskukseen, alueen Leader-ryhmään tai Finvera 

Oyj:öön. Uusi ohjelmakausi käynnistyy joka 

tapauksessa viimeistään kuluvan vuoden lopulla ja 

aika hankkeiden suunnittelussa kuluu nopeasti.  

  

Yritysrahoitusta kysyttiin vilkkaasti viime vuonna 
Yritysrahoituksen kysyntä pysyi 
vilkkaana Etelä-Savossa vuonna 2013 
maailmantalouden epävarmasta 
tilanteesta huolimatta. Alueemme 
ELY-keskuksesta haettiin rahoitusta 
240 hankkeeseen yhteensä lähes 20 
miljoonaa euroa. Rahoitusta myön-
nettiin 171 hankkeeseen yhteensä 
lähes 13 miljoona euroa.  

Eniten hankkeita käynnistyi matkai-
lun alalla, koneiden ja laitteiden 
valmistuksessa, erilaisissa palvelu-
liiketoiminnoissa sekä muovi-, be-
toni-, graafisessa ja tekstiili-
teollisuudessa. Matkailutoiminnan 

kehittämiseen, bioenergiankäytön 
lisäämiseen ja elintarvikkeiden 
jatkojalostukseen tähtääviä hank-
keita käynnistyi erityisesti maa-
seudun yrityksissä. 

ELY-keskus rahoittaa investointi- ja 
kehittämishankkeita suurimmalta 
osin Itä-Suomen EAKR-ohjelmasta ja 
maaseutuohjelmasta. Rahoitusta 
myönnetään pk-yritykselle esimer-
kiksi investointeihin ja tuotteiden ja 
palvelujen kehittämiseen. Yritysten 
hankerahoituksella tavoitellaan 
uusien työpaikkojen syntymistä sekä 
liikevaihdon ja viennin kasvua. 
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Luontohoivamenetelmät oppaaksi 

Luontohoiva-hanke julkaisee käytännönläheisen 

oppaan luontolähtöisten menetelmien 

soveltamisesta asiakastyössä. Luontovoima-

oppaaseen kootaan hankkeen aikana kertyneen 

GC-tiedon pohjalta esimerkkejä luontolähtöisistä 

asiakastyön menetelmistä sekä kuvataan 

luontolähtöisten palvelujen 

tuotteistamisprosessia ja siitä saatuja kokemuksia.  

Opas esitellään 19.2.2014 

pidettävässä koulutus-

päivässä. Kirjoittamisesta 

ovat vastanneet hankkeessa 

työskentelevät Johanna 

Hirvonen, Seija Nissinen; 

Leena Uosukainen ja Teija 

Skyttä Mikkelin 

ammattikorkeakoulusta  

Luontohoiva-hanke jatkaa 

työskentelyään koko kevään 

2014 täydellä teholla. 

Hankkeelle haettiin ja saatiin 

jatkoaikaa syyskuun loppuun 

2014 saakka. 

Luontohoivan kevääseen 

kuuluvat koulutukset. 

ProAgrian talouden asian-

tuntija Mikko Penttinen 

perehdyttää yrityksiä 20.3. ja 

11.4. talouden perusteisiin, verotukseen ja 

kannattavuuteen. Lisäksi huhtikuulle ProAgria 

järjestää opintomatkan pohjoissavolaisiin 

yrityksiin, joissa Green Care on vahvana osana 

toimintaa. Toukokuun alkupuolella järjestetään 

loppuseminaari, jossa esitellään kehittämistyön 

aikaansaannokset. Samalla kehittämistyö saa 

näkyvyyttä, sillä työtä jatketaan vahvasti myös 

hankkeen päättymisen jälkeen. 

Hankkeen tavoitteet toteutuvat yksi toisensa 

jälkeen. Asiakasvaikutustutkimus on loppusuoralla 

ja sen raportti valmistuu tämän vuoden 

alkupuolella. Asiakasvaikutuksia on kerätty 

haastattelututkimuksin 2012 alusta alkaen. 

Haastatteluihin on osallistunut yritysten 14 

työntekijää ja asiakasta. Pilottiyrityksissä on 

paneuduttu myös tuotekehitystyöhön. 

Luontohoiva-palvelutuotteita on kehitteillä, ja 

neuvontaa, konsultointia ja tukea on edelleen 

saatavissa. ProAgrian yritysasiantuntijat jatkavat 

myös kartoituskäyntien 

tekoa yrityksissä ja antavat 

liiketoiminnassa neuvontaa. 

Luontohoivan syksy täyttyi 

myös koulutuksesta. 

Syyskuussa teemoina olivat 

valtakunnallinen ja 

kansainvälinen Green Care  

–kehittäminen sekä julkiset 

hankinnat. Marraskuussa 

paneuduttiin markkinoin-

tiin. Marraskuussa järjes-

tettiin myös neljän hank-

keen yhteistyönä opinto-

matka Jyväskylään Äijälän 

tilalle, jossa koottiin yhteen 

GC- ja työtoiminnan 

yhdistämisestä 

kiinnostuneita yrittäjiä ja 

muita toimijoita yli 

maakuntarajojen. Alan asiantuntijoiden puheiden 

lisäksi aiheeseen perehdyttiin myös käytännön 

tekemisen kautta.  

Teija Skyttä 

projektipäällikkö, Mamk 

Lisätietoja: yritysasiantuntija Kirsi Mättölä, 

kirsi.mattola@proagria.fi tai projektipäällikkö 

Teija Skyttä, teija.skytta@mamk.fi  

  

Luonto hoivasi samalla kun Henna Puromäki, 

Maritta Roponen ja Hilkka Karvonen keritsivät 

lammasta Äijälässä. (Kuva: Teija Skyttä) 

mailto:kirsi.mattola@proagria.fi
mailto:teija.skytta@mamk.fi


  Yritysneuvonnan kirje 1/2014   

  7 

 
 

Ruokamatkailun kehittäminen kiinnostaa Etelä-Savossa 

Maaseutuyritykset ovat kiinnostuneita kehittämään ruokamatkailua. Tämä tuli esille eteläsavolaisen 

ruokamatkailun kehittämishankkeen kyselystä, joka tehtiin yhteistyössä ProAgria Etelä-Savon kanssa 

viime syksynä. Mielenkiinto kohdistuu tarinallisten ruokatarjoilujen, sieniretkien, luonnonyrttien 

tuntemuksen ja ruoanlaiton sekä kalaretkien kehittelyyn.  

Yrittäjille ja ruokamatkailun kehittäjille ruoka-

matkailun kehittämishanke järjestää Mitä ruoka-

matkailu on Suomessa ja Pohjoismaissa –info-

tilaisuuden 7.2. klo 12 alkaen Mikkelissä. 

Tilaisuudessa lähiruoan ja ruokamatkailun 

kehittäjä Jannie Vestergaard kertoo ruoka-

matkailusta Ruotsissa ja Tanskassa. Maisa 

Häkkinen Misetistä tuo esille ruokamatkailun 

kehittämismahdollisuuksia 

Etelä-Savossa. Yritys-

asiantuntija Kirsi Mutka-

Paintola ProAgria Etelä-

Savo/Maa- ja kotitalous-

naisten piirikeskuksesta 

tarkastelee puheen-

vuorossaan ruokamatkailua 

maaseutuyritysten näkö-

kulmasta.  

Kyselyyn vastanneet maa-

seutumatkailuyrittäjät nos-

tivat kalastusmatkailun 

yhdeksi tärkeimmistä kehittämiskohteista. 

Erityisesti venäläiset asiakkaat ovat kiinnostuneita 

niin omatoimikalastuksesta kuin myös ohjatuista 

kalastusretkistä.  

Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke 

järjestää huhtikuun alussa yritysvierailun ja 

infotilaisuuden kalastusmatkailusta Rantasalmelle 

Lomakylä Järvisydämeen, 

jossa on kehitetty 

monenlaisia palveluja 

kalastukseen. Tänä vuonna 

toteutetaan myös Etelä-

Savon vuoden ruoka-

matkailuyritys –kilpailu. 

Hanketta hallinnoi Mikkelin 

ammattikorkeakoulu ja sen 

toteutusaika on 2013–2014. 

Hanketta rahoittavat Euroopan 

maaseudun kehittämisen 

maatalousrahasto ja Etelä-Savon 

Ely-keskus. 

 

Aitojamakuja.fi -infoa myös venäjäksi 

Venäläisten matkailijoiden merkitys paikallisten 
erikoistuotteiden ostajina on kasvanut viime 
aikoina merkittävästi ja kysyntää pienten yritysten 
tuotteille on myös sitä kautta. Tähän kysyntään 
vastattiin tekemällä Aitojamakuja.fi -nettisivuille 
lyhyt esittely sivuston sisällöstä myös venäjäksi. 
Esittelystä on suora linkki englanninkieliseen 
hakupalveluun. 
 
Viime vuoden aikana maakunnissa tehdyn 
tuottajakiertueen aikana on noussut selvästi esiin 
tarve tilamyynnin ja jatkojalostuksen 
aloittamiseen liittyvälle oppaalle. Tähän 

haasteeseen vastataan tulevan vuoden aikana 
yhdessä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Tarkoitus on tehdä verkko-opas, jonka kanssa 
tuottajan tai yrittäjän olisi helppo päästä alkuun 
esim. tilamyynninperustamiseksi. 
 
Aitojamakuja.fi on valtakunnallinen elintarvike-
yritysten hakupalvelu ja monipuolinen elin-
tarvikeyrittäjyyden tietolähde jota ylläpitää Aitoja 
makuja II -hanke. Sivusto lisää elintarvikealan 
pienyrittäjyyden näkyvyyttä ja löydettävyyttä sekä 
tietoisuutta alan pientuotannosta. 
www.facebook.com/aitojamakuja.fi 
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Koulutukset ja tapahtumat 

 

MITÄ RUOKAMATKAILU ON SUOMESSA JA POHJOISMAISSA -infotilaisuus yrittäjille  
7.2.2014 klo 12.00–16.00, Mikpolisali, Patteristonkatu 2, Mikkeli 
 
Mitä ruokamatkailu on Ruotsissa ja Tanskassa (toiminnanjohtaja Jannie Vestergaard, Smaka på Skåne –
hanke), Ruokamatkailun mahdollisuuksia Etelä-Savossa (matkailujohtaja Maisa Häkkinen, Miset), 

Ruokamatkailusta maaseutuyritykselle uusi mahdollisuus– kokemuksia 
ruokamatkailusta Tanskan maaseudulla (yritysneuvoja Kirsi Mutka-
Paintola, ProAgria Etelä-Savo/Maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus), 
kahvit keskustelun lomassa. 
 
Ilmoittautumiset 3.2.2014 mennessä Heidi Piskonen, p. 040 661 9841, 
heidi.piskonen@mamk.fi. Lisätietoja www.mamk.fi/ruokamatkailu. 
Tilaisuus on maksuton.   
Eteläsavolaisen ruokamatkailun kehittämishanke: Ruoka matkailun 
keskiöön. 

 

MIKRO- JA PK-YRITYSTEN ELINTARVIKELAINSÄÄDÄNTÖKOULUTUS 
5.3.2014 Mikkeli, Mikkelin Amk, Mikpoli-auditorio 
 
Elintarvike ja Terveys –lehti järjestää yhteistyössä Maa- ja Kotitalousnaisten kanssa koulutuspäivän mikro- 
ja pk-yritysten elintarvikelainsäädäntöneuvojille, yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville sekä 
elintarvikeviranomaisille. 
Katso ohjelma osoitteesta http://www.ymparistojaterveys.fi/wp-content/uploads/2008/01/OHJELMA_.pdf 
Lisätietoja: Eija Lindroos, p. 040 511 6005, eija.lindroos@elintarvikejaterveys.fi  
Tilaisuus on maksuton, lounas omakustanteinen. 
 

TALOUDEN ABC -teemapäivä  
Kangasniemi 26.3.2014, kello 9-13 Osuuspankin kerhohuone, Otto Mannisen tie 1-3  
 

Tiedätkö mitä sinun pitäisi tietää yrityksesi talousasioista?  
Talousasioiden ymmärtäminen arjessa aiheuttaa ajoittain harmaita hiuksia. 
Mitä pitää tietää ja tehdä, jotta ymmärtää yrityksen talouteen liittyvät 
asiat? Ymmärtämällä yrityksen talouden rakenteen löydät myös omat 
vaikutusmahdollisuutesi.  
Teemanpäivän vetäjä on  ProAgrian talous- ja yritysasiantuntija Mikko 
Penttinen. 
Koulutus on osa Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen –

hanketta. 
 
Teemapäivän hinta on 25 euroa/henkilö (+ alv 24 %) sisältäen aamukahvit ja luentomateriaalin. 
 
Ilmoittautumiset viimeistään 18.3.2014 marjo.h.laitinen@proagria.fi tai 0400 261 094. Kerro 
ilmoittautumisen yhteydessä mahdolliset erityisruokavaliotarpeet.  
Lisätietoja: yritysasiantuntija Kirsi Mättölä, puh. 0400 826 789, kirsi.mattola@proagria.fi tai Kangasniemen 
kunnan elinkeinoasiamies Jukka Siikonen, puh. 0400 651 301, jukka.siikonen@kangasniemi.fi  

mailto:heidi.piskonen@mamk.fi
http://www.mamk.fi/ruokamatkailu
http://www.ymparistojaterveys.fi/wp-content/uploads/2008/01/OHJELMA_.pdf
mailto:eija.lindroos@elintarvikejaterveys.fi
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MAKSULIIKENNE JA RAHOITUS VENÄJÄN-KAUPASSA -tietoisku 
Ti 18.3.2014 klo 8.30 -10.30 Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Pienyrityskeskus, Lönnrotinkatu 7, 

Mikkeli 

Tietoiskussa on tarjolla tietoa maksuliikenteestä, Finveran tarjoamista rahoituspalveluista Venäjän 

markkinoille ja Ely-keskuksen rahoituksesta pk-yritysten kansainvälistymiseen ja vientiin. Tietoisku kuuluu 

Biznes po-russki –hankkeeseen. 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot Niko Arola puh. 040 538 961, niko.arola@aalto.fi . 

ARVONLISÄVEROTTOMUUS JA KOTITALOUSVÄHENNYS  
KOTIIN TUOTETTAVISSA PALVELUISSA -infotilaisuus 
Ke 9.4.2014 klo 13 – 16 Partalan Kuninkaankartano, Huttulantie 1, Juva 

 

Ajankohtaista tietoa yrittäjille, jotka tuottavat tai ovat aloittamassa tuottamaan asiakkaille koteihin 

palveluja sosiaalihuoltopalveluina sosiaaliviranomaisten valvonnassa. Tieto on hyödynnettävissä 

asiakkaiden palveluohjauksessa. Tilaisuus on osa Kilpailukykyä eteläsavolaiseen maaseutuyrittämiseen –

hanketta. 

Ilmoittautumiset marjo.h.laitinen@proagria.fi tai p. 0400 261 094 

Lisätietoja: Suvi Korhonen, p. 043 824 9505 tai suvi.korhonen@proagria.fi 

 

KALASTUSMATKAILU –infotilaisuus ja yritysvierailu Lomakylä Järvisydämeen 

Tulossa huhtikuun alkupuolella 

Lisätietoja: projektipäällikkö Taina Harmoinen, Mikkelin ammattikorkeakoulu, 040 662 5560, 

taina.harmoinen@mamk.fi  ja projektityöntekijä Heidi Piskonen, Mikkelin ammattikorkeakoulu, 040 661 

9841, heidi.piskonen@mamk.fi, www.mamk.fi/ruokamatkailu, www.facebook.com/ruokamatkailu 

MATKAILUYRITTÄJIEN BRÄNDI-TEEMAPÄIVÄ sekä OPINTOMATKA 

Tulossa keväällä 2014. 

Lisätietoja: yritysasiantuntija Tarja Pajari, tarja.pajari@proagria.fi p. 0400 183 064 tai yritysasiantuntija Kirsi 

Mättölä, kirsi.mattola@proagria.fi p.0400 826 789  

ETELÄ-SAVON MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN RUSKAMATKA 7.-13.9.2014 (7 pv) 
Etelä-Savon maa- ja kotitalousnaisten syksyn ruskamatka suuntautuu 
itäiseen Lappiin. Tutustumme Sallan ja Kemijärven seutuun ja 
historiaan. Vierailemme Taivaan tulien kuvauspaikoilla. Ivalossa 
tutustumme aitoon lappilaiseen elämään porotilalla. Kokeilemme 
onneamme Lemmenjoen kultamailla. Saamme nauttia itäisen Suomen 
herkkuja myös lounaspaikoissamme meno- ja tulomatkoilla. 

Linja-auto lähtee Mikkelistä reittiä Juva-Varkaus-Kuhmo (Savonlinnasta liityntäkuljetus Juvalle).  
Hinta: 720 €/henkilö (sis. matkat tilausajobussilla, majoitukset puolihoidolla jaetussa 2 hh:ssa, runsaan 
elämysohjelman ja matkanjohtajan palvelut). Lisämaksusta Lemmenjoen kullan kimallus –retkipäivä 54 
€/hlö.  
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 31.5.2014 mennessä matkanjohtaja Mervi Kukkoselle, Etelä-Savon maa- ja 
kotitalousnaiset, puh. 040 842 3549 mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi . Matkalaiset otetaan 
ilmoittautumisjärjestyksessä. 
  

mailto:niko.arola@aalto.fi
mailto:marjo.h.laitinen@proagria.fi
mailto:suvi.korhonen@proagria.fi
mailto:taina.harmoinen@mamk.fi
mailto:heidi.piskonen@mamk.fi
http://www.mamk.fi/ruokamatkailu
mailto:tarja.pajari@proagria.fi
mailto:kirsi.mattola@proagria.fi
mailto:mervi.kukkonen@maajakotitalousnaiset.fi
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Uuden vuoden tuomat veromuutokset 

Verohallinto sulkee Etelä-Savossa tämän vuoden alusta alkaen Pieksämäen toimipisteen. 

Verotoimisto on Mikkelissä ja toimipiste Savonlinnassa. Verotoimistojen yhteystiedot ovat:  

Etelä-Savon verotoimisto 

Postiosoite: PL 121, 50101 Mikkeli 

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 5, 

Mikkeli 

Puhelinvaihde: 020 612 000 

Savonlinnan toimipiste  

Posti- ja käyntiosoite: Olavinkatu 24, 57130 Savonlinna 

Puhelinvaihde: 020 612 000 

Faksi: 020 613 6305 

ALV ennallaan 
Arvonlisäverotus jatkuu ennallaan, lukuun ottamatta itsenäisiä yhteenliittymiä ja yksityisiä 

ammattikorkeakouluja koskevia tarkennuksia. Tällä hetkellä on hyvin vaikea arvioida tulevia 

muutoksia, sillä taloudellinen tilanne on sekä kotimaassa että maailmanlaajuisesti heikko ja 

vaihtelut maittain suuria. Mikäli valtion velan lisääntymistä halutaan rajoittaa, mutta silti tarjota 

riittävät palvelut sekä yhteiskunnan toiminta nykyisen laajuisena, voi yhtenä verotulojen 

hankintakeinona olla uudet korotukset alv-kantoihin. Tulo- ja yhteisöverojen nostot ovat 

todennäköisesti vaikeampia tehdä, koska valtiot kilpailevat keskenään verotasoista. Lisäksi syksyn 

työehtosopimusneuvottelujen tulokseen ja tuottavuus- ja kasvusopimukseen liittyy valtion osuus 

mm. tuloverotuksen säätelynä ns. taulukkojen inflaatiotarkistuksilla. 

Yhtiöverotuksen muutokset 
Osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja muiden yritysten verotukseen tulee jonkin verran muutoksia 

tämän vuoden alusta alkaen. Yhteisöverokanta alenee 24,5 prosentista 20 prosenttiin, ellei tilikausi 

pääty vasta vuoden vaihtumisen jälkeen tai ole alkanut 21.3.2013 jälkeen, jolloin muutos siirtyy 

seuraavalle tilikaudelle.  

Edustusmenojen vähennysoikeus (50 % menoista) päättyi kokonaan vuoden 2013 lopussa. 

Osakeyhtiöiden, osuuskuntien, avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden elinkeinotoiminnan 

korkomenojen vähennysoikeutta rajoitetaan lisää 1.1.2013 voimaan tulleeseen säännökseen 

verrattuna. Korkojen enimmäismäärää lasketaan 30 prosentista 25 prosenttiin ns. oikaistusta 

elinkeinotoiminnan tuloksesta, joka lasketaan korjaamalla elinkeinotoiminnan tulosta tietyillä erillä. 

Yksityishenkilön elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulolähteeseen kuuluvat osingot 

Luonnollisen henkilön muusta kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä saamasta elinkeinotoiminnan 

tai maatalouden tulolähteeseen kuuluvista osingoista 75 prosenttia on veronalaista aikaisemman 70 

prosentin sijaan. Julkisesti noteeratusta yhtiöstä saaduista osingoista 85 prosenttia on veronalaista 

tuloa. 

Pääomavero nousee yli 50 000 € kohdalla 
Vuonna 2013 pääomatulojen veroprosentti on 30 % ja 50 000 euroa ylittävältä osalta 32 %. 

Pääomatuloverotuksen progressiorajaa alennetaan 50 000 eurosta 40 000 euroon vuoden 2014 

alussa.  

Koulutusvähennys suunnitelman perusteella 

Koulutusvähennys on laskennallinen lisävähennys, jonka voi tehdä elinkeinotoimintaa tai 

maataloutta harjoittava työnantaja yritysmuodosta riippumatta, jos lain mukaiset edellytykset 

täyttyvät. Koulutuksen pitää perustua koko henkilöstöä koskevaan koulutussuunnitelmaan. Tästä 

vähennyksestä Verohallinto on julkaissut ohjeen(20.12.2013, A181/200/2013 Työnantajan 

kustantaman koulutuksen verotus). Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksen ja 
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tuotannollisten investointien korotettujen poistojen voimassaoloaikaa lyhennetään yhdellä vuodella. 

Huojennukset ovat voimassa vielä tämän vuoden loppuun. 

Tyel- ja Myel-maksut nousivat 
Vuonna 2014 työntekijän eläkelain mukainen keskimääräinen työeläkevakuutusmaksu on 24,2 

prosenttia palkasta. Alle 53-vuotiaiden työntekijöiden eläkemaksu nousee 5,55 prosenttiin palkasta. 

Tämä on 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi kuin viime vuonna. Yli 53-vuotiaille Tyel-maksu on 7,05 

prosenttia, eli myös se nousi 0,55 prosenttiyksikköä. Työnantajan maksu on vuonna 2014 

keskimäärin 17,75 prosenttia, joka on 0,4 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna 2013. 

Maatalousyrittäjän eläkelain mukainen perusprosentti ja yrittäjän eläkelain mukainen 

työeläkevakuutusmaksut ovat ensi vuonna alle 53-vuotiailla 23,30 prosenttia, eli ne nousevat 0,8 

prosenttiyksikköä, ja 53 vuotta täyttäneillä 24,80 prosenttia eli 0,95 prosenttiyksikköä enemmän kuin 

vuonna 2013.  

Työttömyysvakuutusmaksu pieneni 
Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,5 prosenttia palkasta. Tämä on 0,1 prosenttiyksikköä 
edellisvuotta vähemmän. Työnantaja maksaa työttömyysvakuutusmaksua 0,75 prosenttia palkasta, 
eli 0,05 prosenttiyksikköä edellisvuotta vähemmän, jos palkkasumma on korkeintaan 1 990 500 
euroa. Sen ylittävältä osalta työttömyysvakuutusmaksu on 2,95 prosenttia palkasta. 

Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on vuonna 2014 0,19 
prosenttia palkasta (0,2 % vuonna 2013) ja osaomistajasta maksettava työnantajan 
työttömyysvakuutusmaksu on 0,75 prosenttia (0,8 % vuonna 2013) palkasta. 

Lisätietoja Tyel-maksuista voit hakea lisätietoa www.veronmaksajat.fi –sivustolta. 

Kilometrikorvaus pieneni 

Verottajan hyväksymä kilometrikorvaus pieneni viime vuodesta kahdella sentillä 0,43 euroon. 

Sähköiset palvelut 

Verohallinnon www.vero.fi - sivujen sähköisten palvelujen listalla on jo yli 20 linkkiä, joiden kautta 

voi hoitaa erilaisia arvonlisäveroon, verovelvollisen yhteys- ja maksutietoihin, työnantajan 

toimintaan yms. liittyviä asioita ja ilmoituksia. Lisäksi www-sivuilta löytyy laskureita erilaisten verojen 

laskemiseen. Käyttöön vaaditaan henkilöasiakkailta pankki- tai ns. Katso-tunnukset. Kuolinpesien, 

yhtymien ja yhteisöjen asioiden hoitajien on haettava Katso-tunnukset.  

Pääverolomakkeista suuren osan voi jättää sähköisesti tunnistautumisen jälkeen, ja muutosten 

ilmoittaminen on verolajista riippuen mahdollista samalla tavalla. Näitä käyttäessä on hyvä varalta 

tulostaa lähetetyt tiedot www-sivulla olevalla tulostuspainikkeella tai -linkillä tai internet-selaimen 

Tulosta-komennolla. Samoin on hyvä tallentaa ja tulostaa verohallinnon palvelimen antama viesti 

ilmoituksen tai tiedoston vastaanottamisesta ja sen onnistumisesta. Niillä on merkitystä, jos käy niin, 

ettei lähetetty ilmoitus tai tiedot löydy verohallinnolta eikä saapumisesta ole mitään tietoa 

olemassa. Pelkkä käyttövirhe tai oman tietokoneen virhe ei yleensä kelpaa perusteluksi 

myöhästymiselle määräajasta, mutta laajempi ja pitkäaikainen sähkökatko myrskyn aikaan voi olla 

sellainen syy, että palautusaikaa jatketaan myös sähköisissä palveluissa. 

Mikko Penttinen 

Asiantuntija, talous 
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