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Yritysryhmähankkeet 
yritysten 
kehittämiseen

ProAgria Etelä-

Suomi, 

Kirsi Sinisilta

11.10.2022

Onnistumme 

Yhdessä 

Hämeessä



Vuosi 2021

175. toimintavuosi

Liikevaihto 8,2 miljoonaa euroa

Työntekijöitä n. 120 

Toiminta-alueellamme on noin 11 000 maatilaa ja 10 000 

maaseudun mikroyritystä. Vuosittain asiantuntijapalvelujamme 

käyttää lähes 10 000 maatilaa ja maaseutuyrittäjää.

ProAgria Etelä-Suomi 
Ry
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ProAgria Etelä-Suomi Ry:n palvelut

Tilipalvelut, tuloksen 
analysointi, 

kannattavuuskirjanpito

Strategisen johtamisen 
palvelut

Yritys- ja 
elinkeinopalvelut

Omistajanvaihdos ja 
yhtiöittäminen

Investointien 
suunnittelu

Hiiliviljely, ympäristö, 
energia

Ympäristö ja 
maisemanhoito (Maa- ja 

kotitalousnaiset)

Viljelysuunnittelu, maan 
rakenne ja vesitalous

Neuvo 2020 –palvelut
Elintarvikejalostus ja –

vienti

Viljelijöiden hyvinvointi 
(työterveyshuollon 
tilakäynnit, ”Välitä 

viljelijästä” yhteistyö)
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Edistää Hämeen maakuntien maaseutualueiden kasvua ja 

elinvoimaa

Varmistaa, että maaseudun yritykset, yhteisöt, monialaiset 

maatilat ja yritystoimintaa maaseudulle suunnittelevat 

saavat asiantuntija-apua sekä ohjausta yritystoiminnan ja 

maaseudun kehittämiseen sekä verkostojen rakentamiseen.

Luoda valmiuksia vihreän siirtymän, yritysten vastuullisen 

toiminnan ja digitalisuuden kehittymiseen hankkeen 

toiminta-alueella.

Sparrata yrityksiä uusissa liiketoimintaideoissa sopivien 

rahoitusmahdollisuuksien löytämisessä yritysten hankkeille.

Tiedottaa rahoitustukien mahdollisuuksista, tehdä 

yrityskohtaisia tilannekartoituksia, ohjata rahoitustukien 

hakemisessa sekä kartoittaa ja kannustaa yhteistyöstä 

kiinnostuneita yrityksiä yhteen käynnistämään 

yhteistyöhankkeita.

Onnistumme Yhdessä 
Hämeessä



5Onnistumme Yhdessä Hämeessä

Juha Haukka

Toimitusjohtaja

+358 10 229 

0393

juha.haukka@y

rittajat.fi

Pauliina 
Hirviniemi
Palvelupäällikkö
+358 10 229 0394
pauliina.hirvinie
mi@yrittajat.fi

Pasi Nuutinen
Viestintäpäällikk
ö
Hämeen Yrittäjät
+358 10 229 0392
pasi.nuutinen@y
rittajat.fi

Satu Nokkonen

Asiantuntija, 

tuokapalvelut Maa-

ja kotitalousnaiset

p. 040 5749337

satu.nokkonen@ma

ajakotitalousnaiset.f

i

tel:+358%2010%20229%200394
mailto:pauliina.hirviniemi@yrittajat.fi
https://www.yrittajat.fi/yhteystiedot/pasi-nuutinen/
tel:+358%2010%20229%200392
mailto:pasi.nuutinen@yrittajat.fi
mailto:satu.nokkonen@maajakotitalousnaiset.fi
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Mikä ihmeen yritysten kehittämishanke ?

T avoitellaan

I nnokkaasti

I nspiroituen

M uiden kanssa

I hmeitä



o Yritykset kehittävät yhdessä toimintaansa sekä yritys kehittää omaa 
yritystään

o Ryhmään osallistuvilla yrityksillä on yhteinen tavoite ja lisäksi voi olla oma 
tarve yrityskohtaiselle kehittämistyölle

o Tuloksena esim. tuotannollista yhteistyötä, digitalisaation hyödyntämistä, 
uusia liiketoimintaverkostoja, markkinointi- ja myyntiosaamista, uuden 
tuoteperheen suunnittelua, vientitoiminnan käynnistyminen

o yrityksille uutta osaamista ja kilpailukykyä
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Tätä tavoitellaan



Rahoitus

3-10 yritystä 

75% julkinen tuki

25% yksityinen 
rahoitus
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Sijainti Yrityksen tila Hallinnointi

Näillä reunaehdoilla toimitaan

Yrityksille, jotka sijaitsevat 
rahoitusalueella

Ryhmään osallistuvat 
yritykset voivat sijaita eri 
maakunnissa

Hakemus jätetään yhteen 
Elyyn

Mikroyritys (Mikroyritys: alle 10 
työntekijää ja liikevaihto tai tase alle 2 
miljoonaa euroa)

Yrityksellä tulee olla y-
tunnus, liitännäiselinkeinon 
osalta myös maatilat

Yritystoiminnan tulee olla 
päätoimista

Yrityksen taloudellinen 
tilanne sallii julkisen tuen 
hakemisen ehdot

Hanke tarvitsee 
hallinnoijan, joka johtaa 
hankkeen toimintaa ja 
vastaa hankkeen 
virallisesta raportoinnista ja 
kirjanpidosta yms.



o Tuki on De minimis-tukea, tuki saadaan kehittämispalveluna
o De minimis -tuki on yrityksille myönnettävää julkista tukea, jota säätelee Euroopan komission asetus (EU) Nro 1407/2013

o EU-asetuksen mukaan yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.

o Ei sovellu suoraan alkutuotantoon, näille on omat kehittämisvälineet

o Toimenpiteet ei voi sisältää investointia, niihin on omat rahoitusvälineet

o Toimenpiteet ei voi sisältää yrityksen tavanomaista toimintaa

Älä ole huolissasi reunaehdoista, tarkennamme näitä Yritysryhmään liittyviä 
yksityiskohtia aina suunnittelun alussa, kun olette yhteydessä!

Autamme löytämään ajatukseenne sopivan hallinnoijan ja olemme ohjanneet 
uusia hallinnoijiakin käytännön kysymyksissä ja olemme tukena prosessissa
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Näillä reunaehdoilla toimitaan
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Kun yritykset ovat löytäneet toisensa on aika kääriä hihat ja 
aloittaa hankkeen suunnittelu yhdessä hallinnoijan kanssa

Suunnittelu-

vaiheeseen on 

hyvä varata aikaa 

2-6 kk

Hiotaan ryhmän  

särmiä, toiminnan ja 

budjetin vääntöä, 

hankintamenettelyä 

jne.

Hankesuunnitelma

Budjetti

Yritystietolomake

Sopimukset

Hakemus Hyrrään

Rahoituspäätös

Kick Off
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Yritysryhmähankkeen budjetti

Yhteiseen osioon 

kustannuksiksi lasketaan 

myös hallinnoinnista 

aiheutuvat kustannukset

Budjetti tehdään sis./ 

ei sis. Alv. sen 

mukaan voiko 

hallinnoijaorganisaatio 

vähentää alvin.

Palkkakustannukset, 

Ostopalvelut, 

Matkakulut, Muut 

kustannukset

Hallinnoija maksaa 

hankkeen kustannukset 

kokonaisuudessaan ja 

hakee jälkikäteen Elystä

75% toteutuneista 

kustannuksista



o Hankkeen hallinnoija, toteuttaja: kehittämisorganisaatio esim. 
neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö, kunta

o Hallinnoija kokoaa yritysten kehittämistarpeet hankkeeksi: suunnittelee 
yhdessä yritysten kanssa yhteisen kehittämisosion ja kokoaa 
yrityskohtaiset toimenpiteet sekä laatii kustannusarvion

o Hallinnoijaorganisaation päätösprosessi lähteä hallinnoijaksi pitää 
varmistaa

Yritykset välttyvät hankehallinnoinnin vaatimalta työltä!

Hallinnoija vastaa hankkeen toteuttamisesta rahoitusohjelman 
mukaisesti ja huolehtii julkisuusperiaatteen noudattamisesta
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Yritysryhmähankkeen hallinnoija



Aito tarve ja 
kehittymisen halu  

Kehittäjätaho pystyy 
rakentamaan rahoitusohjelman 
mukaisen yhteisen tavoitteen 
ryhmälle sekä samalla 
räätälöimään yrityskohtaisen 
kehittämisosion
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Hyvän Yritysryhmähankkeen edellytykset

Osallisilla on resurssit 
rakentaa ja toteuttaa 
yritysryhmähanketta 

Vaatii valmistelu- ja 
toteuttamisvaiheessa 
työpanosta kohtuullisen 
paljon

Yritysryhmähankkeen 
yhteinen tahtotila on 
selkeä ja ryhmä on 
innostunut 
toteuttamaan hanketta

Tulokset ja odotettavat vaikutukset jäävät elämään



1 4

Kiitos, ollaan yhteyksissä

”Tämä oli oikea 

ratkaisu avata 

pelikenttä 

kumppanien 

kanssa, hioa 

särmät ja varmistua 

yritysyhteistyön 

kannattavuudesta.” 

#onnistummeyhdessä

#onnistummeyhdessähämeessä

#proagria

#hämeenyrittäjät
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proagria.fi/tilaus

Moni arvioi liiketoimintaansa uudelleen 

maksuvalmiuden, vakavaraisuuden ja 

kannattavuuden näkökulmasta.

Nyt on oikea hetki katsoa tulevaisuutta 

yhdessä asiantuntijoidemme kanssa.  

Ota yhteyttä – onnistumme yhdessä!

Ps. Muista edullinen Neuvo-palvelu.

VARAUDU TULEVAAN 
omien mahdollisuuksiesi 
mukaan
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