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ProAgrian kassabudjetoinnin avulla yritys voi hakea turvallisuuden 

tunnetta, jotta tuntuma rahavirtoihin säilyy. Palvelu- ja kehitys-

päällikkö Pekka Häkkisen mukaan kassabudjetti selkeyttää erityi-

sesti alkavien, investoivien tai talouskriisissä olevien yrityksien kas-

san hallintaa.  

- Yksinkertaisimmillaan kassabudjetti on toimintasuunnitelman 

muuttamista euroiksi. Kun tuloslaskelmassa asioita katsotaan taak-

sepäin, kassabudjetti miettii tulevaisuuteen, milloin tuloja on tulos-

sa ja mihin menot kannattaa ajoittaa, Häkkinen kertoo. 

Esimerkiksi kasvi-, naudanliha– ja matkailuyrityksien tulot ajoittu-

vat lyhyelle ajalle vuodessa, mutta menoja riittää koko vuodelle. 

Budjetoinnilla esimerkiksi lainojen lyhennykset tai eläkemaksut 

voidaan ajoittaa siten, että kassa ei mene miinukselle.  

Parhaimmillaan kassabudjetti on yrittäjän työkalu. ProAgrian tili-

palvelujen henkilökunta auttaa alkuun, mutta jos vierastaa nume-

roiden pyörittelyä, voidaan tilipalvelussa budjetin teko ja analy-

sointi hoitaa kokonaan. 

Kysy lisää Tilipalvelustamme. 

Kassabudjetti tuo 

rauhalliset  

yöunet yrittäjälle 

Yrityksen rahavirtojen seuraaminen kassabudjetilla tuo varmuutta kassan hallintaan ja maksuval-

miuteen. Kassabudjetti on yrittäjän ennakointityökalu, jonka avulla yrityksen menot voidaan 

ajoittaa niin, ettei se joudu hallitsemattomasti rahoitusvaikeuksiin. 

Kirjanpitoasiakkaamme jotka toimitat 

tositeaineistoa loppuvuosipainotteises-

ti, voivat hyödyntää kausihinnoittelum-

me edukseen toimittamalla alkuvuoden 

kirjanpitoa jo nyt. Edullisin hintaporras 

päättyy 31.10. Kalleimmillaan tallennus-

työ on seuraavan vuoden tammi-

helmikuussa jolloin se on 30% korkeam-

pi kuin ennen  31.10. toimitettu aineis-

to.  

Neljännesvuosi- ja kuukausi- alv me-

nettelyssä olevat asiakkaamme ovat 

automaattisti kiinteässä vientihinnoitte-

lussa.  

Tarvittaessa ota yhteyttä tilipalveluasi-

antuntijoihin ProAgria Etelä-Savossa:  

Kirjanpitäjämme 

Anu Linturi, p. 040 756 3948  

Arja Seppänen, p. 0400 256 593, 

etunimi.sukunimi@proagria.fi 

Hyödynnä tilipalveluiden kausihinnoittelu 



Me olemme sinua ja yritystäsi varten ProAgria Etelä-Savossa 

Pestaa meidät yrityksesi talousasiantuntijaksi. Saat yrityksesi taloushallinnon 

kuntoon helposti, ennakoivasti ja ammattitaitoisesti. 

Helppoutta talouden hallintaan 

Kannattavuuskir-

janpidossa seura-

taan maatalous- 

ja puutarhayritys-

ten talouden 

kehitystä. Kirjan-

pitotiloilta saatua arvokasta tietoa hyödynnetään näiden tilojen lisäksi mm. 

tutkimuksessa, maataloushallinnossa, talousneuvonnassa, maatalous-

opetuksessa ja mediassa. Tuloksilla on myös tärkeä merkitys EU:n maata-

loustukineuvotteluissa. 

Maatalouden kannattavuuskirjanpitoaineiston keruu aloitettiin järjestelmäl-

lisesti Suomessa vuonna 1912. Nykyisin toimintaa ylläpitää ja kehittää MTT 

Taloustutkimus, joka hoitaa kannattavuuskirjanpitojärjestelmällä Suomen 

lakisääteisen velvoitteen toimittaa maataloutta kuvaava yritysaineisto EU:n 

FADN-tietojärjestelmään. Eteläsavolaisten tilojen aineiston keruusta ja tal-

lentamisesta vastaa ProAgria Etelä-Savo. 

Maksutonta ja luotettavaa  

Kannattavuuskirjanpidossa mukana olevat tilat saavat täsmällistä ja vertailu-

kelpoista tietoa maatilansa tai maaseutuyrityksensä toiminnan kannatta-

vuudesta. Uusia tiloja otetaan jatkuvasti mukaan. Palvelu on tiloille maksu-

tonta, mutta vaatii hieman tietojen kokoamistyötä. Kaikkia tietojen käsitte-

lyyn osallistuvia sitoo täysi vaitiolovelvollisuus. Heillä ei ole oikeutta luo-

vuttaa aineistoa tai yrittäjien nimiä kenellekään ulkopuoliselle. 

Tutustu Taloustohtoriin 
Taloustohtori-verkkopalvelussa maakunnalliset ja valtakunnalliset keskiar-

vot ovat kaikkien taloudesta kiinnostuneiden käytettävissä. Saatavilla on 

mielenkiintoista vertailuaineistoa tuotantosuunnittain, tilakokoluokittain 

sekä alueittain. Käy tutustumassa www.mtt.fi/taloustohtori  

Kirjanpitotilojen oman tilan tiedot sekä ennusteet löytyvät salasanojen ta-

kaa Omat valinnat-osiossa. 

Lisää tiloja kannattavuuskirjanpitoon 

Kaikilla maatilan tai maaseutuyrityksen taloudesta kiinnostuneilla on  

mahdollisuus päästä mukaan kannattavuuskirjanpitotilojen joukkoon.  

Liittyminen on maksutonta. ProAgrian neuvoja auttaa alkuun ja opastaa 

tarvittaessa tietojen kokoamisessa. Vuosittaiseen seurantaan tarvitaan tilan 

verokirjanpito, viljelytiedot, tuotantomäärät, omaisuudessa tapahtuneet 

muutokset ja työtuntien vuosisummat. Mikäli talousasiat kiinnostavat, ota 

yhteys ProAgria Etelä-Savon kannattavuuskirjanpitoneuvojaan. 

Lisätietoja ja opastusta kannattavuuskirjanpitoon liittymisestä: 

Talous- ja yritysasiantuntija Mikko Penttinen p. 0400 256 590  

mikko.penttinen@proagria.fi  

Yritysasiantuntija Virpi Rönkkönen p. 040 186 5374 

virpi.ronkkonen@proagria.fi  

Arja Seppänen 

Kirjanpitäjä, Tilipalvelut 

p. 0400 256 593 

arja.seppanen@proagria.fi  

Hoidamme yrityksesi kirjan-

pidon ja tilinpäätöksen, verot, 

palkanlaskennan ja laskutuk-

sen, talouden suunnittelun ja 

budjetoinnin sekä tulosten 

analysoinnin ja kehittämistoi-

menpiteet talouden paranta-

miseksi. Talouden tunnuslu-

vuista pääsemme käytännön 

tekemiseen - autamme sinua 

näkemään mitkä ovat kehitys-

kohteet tuotannossa, panoksis-

sa, työtavoissa ja asiakas-

suhteissa. 

Kattavasta palveluvalikoimasta 

löydät liiketoimintaasi parhai-

ten tukevan kokonaisuuden. 

Sähköiset palvelut poistavat 

asiakkaan ja tilitoimiston väli-

matkan merkityksen, sillä kans-

sakäyminen voidaan hoitaa 

verkon tai puhelimen kautta. 

Kaikki verolajit ja tuotannon 

erityispiirteet ovat hallinnas-

samme. Osaamme tukea sinua 

johtajuuteen, tuotantoon ja 

yritystoiminnan kehittämiseen 

liittyvissä asioissa. 

 

Kiinnostaako talous?  
Liity mukaan kannattavuus-
kirjanpitotilojen joukkoon 

Virpi Rönkkönen 
Yritysasiantuntija, hevosyrittäjyys.  

Kannattavuuskirjanpito  
p. 040 186 5374  

virpi.ronkkonen@proagria.fi  

Pekka Häkkinen 

Palvelu– ja kehityspäällikkö 

P. 0400 381 432 

pekka.hakkinen@proagria.fi 

Anu Linturi 

Kirjanpitäjä, Tilipalvelut 
p. 040 756 3948  
anu.linturi@proagria.fi 

http://www.mtt.fi/taloustohtori
mailto:mikko.penttinen@proagria.fi
mailto:virpi.ronkkonen@proagria.fi


Uusi ilmoitusvelvollisuus ei koske vain raken-
nusyrityksiä, vaan kaikkia rakennus- ja kun-
nossapitotöiden tilaajia, kuten muiden alojen 
yrityksiä, taloyhtiöitä ja kuntia. Esimerkiksi 
teiden kunnostus kuuluu ilmoitusvelvollisuu-
den piiriin. 

Heinäkuu on ensimmäinen kuukausi, jolta 
rakennustyön tilaajien täytyy kerätä urakka- 
ja työntekijätiedot. Tiedot täytyy ilmoittaa 
viimeistään 5.9. mennessä.  

Ilmoita, vaikka puutteellisesti 

Ilmoitusajan lähestyessä Verohallinto on 
päättänyt helpottaa yritysten tilannetta ja 
hyväksyy aluksi myös puutteelliset ilmoitus-

tiedot. Ilmoittamisen siirtäminen eteenpäin 
ei käytännössä ole enää mahdollista, sillä 
5.9.2014 jälkeen tietojen kokonaan anta-
matta jättämisestä voi seurata laiminlyönti-
maksu 

Kuukausi-ilmoitukset annetaan sähköisesti. 
Massatietojen ilmoittamiseen kätevin ilmoi-
tuskanava on ilmoitin.fi. Jos tietoja ei ole pal-
jon, voi tiedot ilmoittaa suomi.fi:n verkkolo-
makkeella (lomake tulossa).  

Lisätietoja ilmoittamisvelvollisuudesta saa 
http://www.vero.fi/rakentamisilmoitukset 

Rakentamistiedot 

ilmoitettava 

verottajalle 

Heinäkuusta alkaen sekä yritysten että kotitalouksien on ilmoitettava Verohal-
linnolle rakentamisurakoista sekä työmaalla työskentelevistä työntekijöistä 
kuukausittain. Tiedot ilmoitetaan työmaakohtaisesti kaikista ostetuista raken-
nusurakoista, jos tilatun urakkasopimuksen kokonaisarvo ylittää 15 000 eu-
roa.  

 

Rakennustyön tilaaja antaa urakkailmoituk-
sen, jos: 

 kyseessä on arvonlisäverolain mukai-

nen rakentamispalvelu 

 hän on tehnyt urakasta sopimuksen 

pää-, sivu- tai aliurakoitsijan kanssa 

 tilatun urakkasopimuksen arvo ylittää 

15 000 euroa 

Urakkailmoituksessa annetaan muun muassa 
työmaanumero, työn kesto, urakasta kuu-
kausittain laskutetut määrät ja tiedot työn 
suorittaneesta urakoitsijasta. 

Rakennustyömaan päätoteuttajan täytyy 
ilmoittaa joka kuukausi tiedot kaikista yhtei-
sellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä, 
jos yhteisen rakennustyömaan kokoraken-
nushankkeen arvo ylittää 15 000 euroa. 

Rakennuttajan nimeämä työmaan pääto-
teuttaja antaa työntekijäilmoituksen, jos: 

 työmaa on yhteinen rakennustyömaa 
eli siellä työskentelee samanaikaisesti 
tai peräkkäin useampi kuin yksi työn-
antaja tai itsenäinen työnsuorittaja 

 yhteisen rakennustyömaan koko 

rakennushankkeen arvo ylittää 15 
000 euroa 

Päätoteuttaja on velvollinen antamaan sekä 
omien että työmaalla toimivien muiden yri-
tysten työntekijöiden tiedot. Kaikki työmaalla 
toimivat yritykset ovat velvollisia toimitta-
maan päätoteuttajalle tiedot omista työnte-
kijöistään. 

Tarkempaa tietoa 

Käännetystä alv:sta kiemuroita rakennusalan laskutukseen 
Arvonlisäverotuksessa verovelvollinen on yleen-
sä palvelun myyjä. Käännetty arvonlisäverovel-
vollisuus tarkoittaa sitä, että palvelun myynnistä 
verovelvollinen on ostaja.  

Rakentamispalvelujen käännettyä arvonlisävero-
velvollisuutta sovelletaan sellaisiin kiinteistöön 
kohdistuviin palveluihin, jotka liittyvät maapoh-
ja- ja perustustöihin, rakennustyöhön, raken-
nusasennukseen, rakennuksen viimeistelyyn ja 
työvoiman vuokraukseen rakentamista varten. 
Käännettyä verovelvollisuutta ei kuitenkaan 
sovelleta suunnittelu ja valvonta palveluihin. 
Kiinteistöllä tarkoitetaan maa-aluetta, raken-
nusta ja pysyvää rakennelmaa tai niiden osaa.  

Mikä on rakentamista?  

Maa- ja metsätalouteen tyypillisesti liittyvistä 
rajanvetotapauksista peltojen, metsien ja turve-
soiden ojitus katsotaan rakentamiseksi, kuten 
myös teiden rakennus ja peruskorjaus. Vastaa-
vasti rakentamiseksi ei katsota metsänmuok-
kausta, puuston raivausta, soran seulontaa tai 
murskausta eikä soran kippaamista tielle tai 
muuta tien kunnossapitoa. Käännettyä verovel-
vollisuutta ei myöskään sovelleta koneiden ja 
laitteiden asennustyöhön, korjaamiseen ja huol-
tamiseen. Samoin pelkkä kuljetuspalvelu ei kuulu 
käännettyyn verojärjestelmään.  

Ostajan toiminnan ei tarvitse olla pääasiallisesti 
rakennustoimintaa. Käännettyä verovelvolli-
suutta sovelletaan myös silloin, kun ostaja sivu-
toimisesti myy kyseisiä palveluja. Maanviljelijä, 

joka silloin tällöin ja tiettyyn aikaan vuodesta 
tekee kaivutyötä kaivurillaan ja myy tätä palvelua 
muille, harjoittaa toimintaa muutoin kuin satun-
naisesti, vaikka toiminta olisi hyvinkin vähäistä 
suhteessa hänen päätoimialaansa. Kun tämä 
maanviljelijä ostaa rakentamispalvelua, esimer-
kiksi korjauttaa navettaansa, korjaukseen sovel-
letaan käännettyä verovelvollisuutta. Kokonaan 
yksityiskäyttöön tulevaan rakentamiseen ei kään-
nettyä verovelvollisuutta tällöinkään käytetä. 

Oikeat merkinnät laskuun 

Jos rakentamispalvelun myyntiin sovelletaan 
käännettyä verovelvollisuutta, myyjä antaa osta-
jalle laskun, joka sisältää yleiset laskumerkinnät. 
Laskuun ei kuitenkaan merkitä verokantaa eikä 
veron määrää. Laskussa tulee olla lisäksi ostajan 
arvonlisäverotunniste (Y-tunnus) ja tieto siitä, 
että ostaja on veronmaksuvelvollinen. Laskuun 
merkitään joko ostajan verovelvollisuuden pe-
ruste taikka viittaus AVL 8 c §:ään. Epäselvissä 
tilanteissa myyjän on viisainta kysyä käännetyn 
verojärjestelmän soveltamisesta ostajalta tai 
verottajalta. 

Käytännössä tämä käännetty verojärjestelmä voi 
merkitä huomattavia maksuvalmiudellisia etuja 

maataloudenkin rakentajalle. Tällaisten raken-
nuspalveluiden oston yhteydessä ei laskulla mak-
seta alvia normaaliin tapaan. Se maksettaisiin 
vasta ilmoituksen yhteydessä suoraan verottajal-
le. Mutta koska palvelu on ostettu vähennykseen 
oikeuttavaan toimintaan, ei sitä käytännössä 
makseta lainkaan. Ilmoituksella asia on toki mai-
nittava oikealla tavalla. Näin vältytään rakenta-
misaikaiselta alv-veron maksamiselta ja palau-
tuksien odottelulta. 

Vesa Kekkonen 
Talouden ja kasvintuotannon asiantuntija 

Suomessa rakennusalan käännettyä arvon-
lisäverovelvollisuutta on sovellettava aina 
kun molemmat seuraavista edellytyksistä 
täyttyvät: 

 Palvelu on rakentamispalvelua tai 

työvoiman vuokrausta rakentamis-
palvelua varten. 

 Ostaja on elinkeinonharjoittaja, joka 

toiminnassaan muutoin kuin satun-
naisesti myy rakentamispalvelua. 

https://www.ilmoitin.fi/webtamo/sivut/Etusivu
http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/
http://www.vero.fi/rakentamisilmoitukset


Arvonlisäveron kausi-ilmoitus 
annetaan tavallisesti kerran 
kuukaudessa. Pienyritys on 
kuitenkin oikeutettu piden-
nettyyn ilmoitusjaksoon eri-
tyisperustein. Usein veroihin ja 
kirjanpitoon liittyvät menette-
lyt tuntuvat vaikeilta ja siksi 
jotkut haluavat pidempää il-
moitusjaksoa. ProAgria Etelä-
Savon talous- ja yritysasiantun-
tija Mikko Penttinen näkee 
asian kuitenkin toisin. 

- Lyhemmässä ilmoitusjaksossa on monta hyvää 
puolta. Suurin arvo tulee siitä, että muistiinpanot 
tai kirjanpito tulee tehtyä nopeammin ja käy-
tettävissä on aina tieto, mistä rahat ovat tulleet 
ja mihin menneet, Penttinen sanoo. 

Penttisen mielestä verosummaa tärkeämpää on 
saada ajantasaista tietoa talouden hallinnasta ja 
yrityksen johtamiseen. Vuosimenettelyssä osa 
asioista unohtuu tai voi olla pahasti myöhässä, 
jos tieto saadaan vasta seuraavan vuoden helmi-
maaliskuussa.  

- Pelkillä tiliotteiden saldoilla tulee toimeen, jos 
aina on vähintään kymmeniä tuhansia euroja 
tilillä ja siellä ei liiku mitään muuta rahaa kuin 
yrityksen omia tuloja ja menoja, Penttinen sanoo. 

Hänen mielestään esimerkiksi silloin, kun metsä-
talouden veroilmoitukseen tarvitaan vain muuta-
ma tosite, vuosimenettely on käytännöllinen 
tapa. Silloinkin on seurattava, että liikevaihto ei 
nouse yli 25 000 euron. 

Lyhyempään ilmoitusjaksoon voi hakeutua itse 
vähintään kolmeksi tilikaudeksi. Esimerkiksi in-

vestointien ja peruskorjausten aikaan kannattaa 
vaihtaa vuosimenettelystä kk-menettelyyn. Täl-
löin alv-palautukset ostoista saa nopeasti 
käyttöön. Tällä voi olla suuri merkitys aloitusvai-
heen jälkeisiä ostoja rahoitettaessa; lainarahan 
määrä hankkeen valmistuttua voi jäädä parhaim-
millaan parikymmentä prosenttia pienemmäksi. 

Jos maksuvalmiudessa on häiriöitä, on lyhyt il-
moitusjakso aina parempi tarkan tiedon vuoksi.  

- Laskut ja velat eivät häviä mihinkään. Tilanne 
pahenee siitä, että tarkoituksellisesti yrittää olla 
välittämättä niistä, Penttinen painottaa. 

Muiden veroilmoitusten kohdalla lyhyt jakso 
nopeuttaa ja helpottaa tekemistä, koska niihin 
tarvittavat tiedot tulevat samalla kootuksi kalen-
terivuoden tai tilikauden vaihteeseen mennessä. 
Jos kirjanpidon ja ilmoitukset hoitaa tilitoimisto, 
lyhyt jakso on hyödyllinen siksi, että asiat ja asi-
akkaat eivät ruuhkaudu vuoden alkuun 2 – 3 kk 
jaksolle.  

Mikko Penttinen 
Talous- ja yritysasiantuntija  

Lyhyt alv-jaksotus  

tarkentaa rahan kiertoa 

Kotityöpalvelu voi olla verotonta 

 

 tavallisesti kausiveroilmoitus 1 krt/kk. 

 sähköinen ilmoitus kohdekk:sta anne-
taan seuraavan toisen kk:n 12. pv, 
esim. 12.7.2014 annetaan toukokuun 
2014 tiedot. Paperi-ilmoitus oltava 
verottajalla viisi päivää aikaisemmin. 

 maksettava vero oltava 12. päivänä 
verotilillä. 

Vuosimenettelyssä olevan alv on ilmoitettava 
ja maksettava helmikuun viimeistään 28. päi-
vänä. Tarvittavan rahamäärän voi siirtää vero-
tilille ennen eräpäivää odottamaan maksua. 

Pidennettyyn alv:n ilmoitusjaksoon pienyritys 
on oikeutettu seuraavilla perusteilla: 

 neljännesvuosittain 3 kk välein, kun 
liikevaihto on enintään 25 001 – 50 000 
€ 

 kalenterivuosittain, kun liikevaihto on 
enintään 25 000 € 

 kalenterivuosittain, kun kyseessä on 
kuvataiteilija tai alkutuotannon har-
joittaminen luonnollisena henkilönä, 
kuolinpesänä tai yhtymänä. Kun toimi-
taan yhtiömuodossa (Ay, Ky tai Oy), 
ratkaisee liikevaihdon määrä em. rajo-
jen mukaan 

Jos eurorajat ylittyvät kuluvalla tai tulevalla 
jaksolla, on siitä ilmoitettava Verohallinnolle. 
Verohallinto voi siirtää verovelvollisen kk-
menettelyyn rajojen ylittyessä tai jos on laimin-
lyöntejä ilmoitusten antamisessa ja maksami-
sessa. 
Ajan tasalla olevat muistiinpanot ja kirjanpito 
ovat yksi perustekijä menestykselliselle yritys-
toiminnalle. Ne auttavat myös ongelmatilan-
teissa selviytymistä tai mahdollistavat oikein 
ajoitetun alasajon.  
 
 

www.vero.fi  

Tarkempaa tietoa 

Avun ostaminen kotitöihin ei nykypäivänä ole 
enää vaikeaa. Kotityövähennys on madaltanut 
kynnystä. Jos asiakas kuuluu kunnan sosiaalipal-
velujen piiriin, voi hän saada kotityöpalveluja 
myös täysin arvonlisäverotta.  

Arvonlisäveroton kotityöpalvelu edellyttää, että 
yrittäjä on tehnyt ilmoituksen kunnan sosiaalipal-
veluihin ja kirjoittanut yritykselleen omavalvon-
tasuunnitelman, ja näin ollen tuottaa palvelunsa 
sosiaaliviranomaisen valvonnassa. Alv-
lainsäädännön mukaan valtion tai kunnan sosiaa-
lihuoltona tapahtuva, tai palvelujen tuottaminen 
sosiaaliviranomaisen valvonnassa on verotonta. 

Verottomana tarjottavien palvelujen kanssa 
yrittäjän kannattaa olla tarkkana. Verottaja tul-
kitsee verottomuuden palvelun saajan kannalta. 

Verohallinnon veroasiantuntija Mauri Taskisen 
mukaan kotityöpalvelun voi tuottaa verotta, jos 
palvelun saaja on oikeutettu sosiaalihuoltona 
tapahtuvaan kotityöpalveluun. Esimerkiksi sota-
veteraaneille tuotetun kotityöpalvelun maksaa 
usein asiakas ja veteraanijärjestö. Koska asiakas 
on oikeutettu sosiaalihuoltona tapahtuvaan koti-
apuun, ovat sekä asiakkaan osuus että veteraani-
järjestön osuus laskusta arvonlisäverottomia. 
Taskinen painottaa, että verottomuus koskee 
vain niitä yrityksiä, jotka ovat hoitaneet ilmoitus-
velvollisuutensa kuntaan ja myös tehneet oma-
valvontasuunnitelmat järjestykseen. 

- Usein on epäselvyyttä siitä, kuinka ALV käsitel-
lään silloin, kun laskun maksaakin asiakkaan 
puolesta vaikkapa omainen. Jos asiakas on oikeu-
tettu sosiaalihuoltojen kotityöpalveluun, niin on 

sama, kuka laskun maksaa. Laskussa täytyy vain 
näkyä, kenelle palvelu on tuotettu, Taskinen 
tarkentaa. 

Etelä-Savon ProAgria järjesti Juvalla Partalan 

Kuninkaankartanossa huhtikuun alkupuolella 

kotityöpalveluyrityksille ALV-tietoiskun. Tilaisuu-

teen kokoontui yli 30 kotityöpalvelualan yrittä-

jää. Tilaisuus oli osa Kilpailukykyä eteläsavolai-

seen maaseutuyrittämiseen –hanketta, jota ra-

hoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maa-

talousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. 

Suvi Korhonen 

yritysasiantuntija 


