Kuljetuksiin
tehoa ja taloudellisuutta
yritysryhmähankkeella
Liikennealalla on käynnissä mullistus. Muutokseen ajavat muun muassa tarve
toiminnan tehostamiseen sekä jatkuvasti tiukentuvat ympäristötavoitteet.
Liikenteen lainsäädännön muuttuminen sekä liikenteen digitalisoituminen
antavat hyvät edellytykset parantaa kuljetusten ja yritystoiminnan tehokkuutta
myös maaseudulla. Yritykset ottavat käyttöön uusia menetelmiä ja toimintatapoja:
entistä sujuvampia tapoja kuljettaa ja hankkia tuloja kuljetuksista.

Yritysryhmästä ratkaisuja muuttuvaan maailmaan
Yritysryhmähankkeessa 3–10 yrityksen ryhmä voi yhdessä kehittää esimerkiksi logistiikkaansa, toimitusketjujaan tai liikkumispalveluita. Hankkeeseen osallistuvien yritysten tulee olla maaseudun mikro- tai
pienyrityksiä. Rahoituksella voidaan kustantaa esimerkiksi liikennealan ammattilaisen ohjausta ja neuvontaa. Hankkeessa voidaan etsiä ratkaisuja esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:
• Miten yritykset voivat muuttaa toimintaansa,
kun liikenteen lainsäädäntö muuttuu?
• Mikä on hankkeessa mukana olevien yritysten
kuljetusten nykytilanne?
• Yrityskohtaiset tarkastelut
• Yritysten väliset tarkastelut
• Miten näiden yritysten kuljetuksia voisi kehittää?
•
Sujuvoittaminen ja tehostaminen:		
yksin vai useammat yritykset yhdessä?
•
Miten yritys voisi saada kuljetuksista 		
uusia tulovirtoja?

• Millaisia digitaalisia ohjelmistoja ja välineitä
on markkinoilla?
•
Sähköisen toimitusketjun hyödyt ja 		
mahdollisuudet kuljetusten 			
järjestämisessä ja päätöksenteossa
•
Käyttötavat ja -hinnat, soveltuvuus 		
mukana olevien yritysten käyttöön
•
Tietoturvakysymykset.
• Kuinka erilaisia kuljetuksia voisi yhdistää?
•
Tavarakuljetusten yhteiskuljetukset
•
Tavara- ja henkilökuljetusten yhdistäminen.
•
Liikkumispalveluiden yhdistely ja 		
tuotteistaminen

Yritysryhmähankkeella ei tueta yrityksen normaalia toimintaa, vaan kehittämistä ja uuden luomista.
Tuella voi siis hankkia valmennusta uuden oppimiseen sekä neuvoja sopivien ratkaisujen löytämiseen.
Kehittämistoimet voivat olla sekä yritysten yhteisiä että yrityskohtaisia. Tavoitteena voi olla esimerkiksi
osaamisen kasvu kuljetuksien mahdollisuuksiin liittyen sekä lisääntynyt yhteistyö kuljetuksien organisoinnissa. Yhteistyötä voidaan yritysryhmähankkeessa rakentaa niin, että lopputuloksena voisi olla
vaikkapa yhteinen käsitys siitä, millä ohjelmistolla jatkossa kuljetuksia käytännössä organisoidaan.

Hankkeeseen voi saada 75 prosenttia tukea
Yritysryhmän kehittämishankkeessa 3–10 yritystä
kehittää yhdessä toimintaansa. Samalla voidaan
kehittää jokaista yritystä myös yrityskohtaisilla
toimenpiteillä.
Hankkeeseen voi saada 75 prosenttia tukea.
Kaikki hankkeeseen myönnettävä tuki jyvitetään
osallistujayrityksille de minimis -tueksi, joten
valtiontukisäännöt eivät rajoita hankkeessa ja
yrityksissä toteutettavia kehittämistoimenpiteitä.
De minimis -tukea voi saada korkeintaan 200 000
euroa kolmen verovuoden aikana, tavarankuljetusyrityksillä korkeintaan 100 000 euroa kolmen
verovuoden aikana.

Jos pääasiallinen tavoite on oppiminen, voi yritysryhmätukea saada myös koulutushankkeelle. Koulutushanke poikkeaa tavallisesta yritysryhmähankkeesta niin, että mukana voi olla enemmän kuin
10 yritystä. Koulutushanke soveltuu esimerkiksi
laatujärjestelmävalmennukseen. Tällöin hankkeessa
voidaan sekä yhdessä opetella laatutyötä että yrityskohtaisesti ohjata laatujärjestelmän laatimista.
Yritysryhmän kehittämishankkeessa ei voi olla
mukana maatalouden alkutuotannon kehittämistä. Maatilat voivat olla mukana yritysryhmissä
silloin, kun ne kehittävät muuta yritystoimintaa
kuin alkutuotantoa.

Hallinnoija kokoaa ryhmän
Yritysryhmähankkeen rahoituksen hakijaksi ja
hankkeen hallinnoijaksi sopii jokin kehittämisorganisaatio: neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö
tai muu vastaava julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.
Hallinnoija kokoaa sopivan joukon maaseudulla
toimivia mikro- ja pienyrityksiä ryhmäksi. Se
suunnittelee yhdessä osallistujayritysten kanssa
kaikille yrityksille yhteisen kehittämisosion ja jokaiselle osallistujayrityksen yrityskohtaisen kehit-

tämispaketin sekä laatii näille kustannusarvion.
Yhteisen osion kustannuksiin lasketaan mukaan
myös hankkeen hallinnoinnista ja kokoamistyöstä
syntyvät kustannukset.
Hallinnoija hakee tukea ja se maksetaan samalla
tavalla kuin muissakin kehittämishankkeissa.
Tuki jaetaan osallistujayrityksille de minimis
-tueksi, vaikka yritykset saavat hyödyn kehittämispalveluina eikä rahana. Yritykset välttyvät hankehallinnoinnin vaatimalta työltä.

Näin rahoitus haetaan
Rahoitus haetaan paikallisesta Leader-ryhmästä
tai ELY-keskuksesta.
Hankkeen hallinnoija sopii jokaisen yrityksen kanssa, miten kutakin yksittäistä yritystä
hankkeessa kehitetään. Näistä laaditaan yrityskohtainen suunnitelma ja kustannusarvio.
Haku on jatkuva.
Jokaisesta yrityksestä täytetään yritystietoja sopimuslomake (lomake 3305Y_L),
jossa kerrotaan
•
yrityksen perustiedot
•
sovitut yrityskohtaiset toimenpiteet
(tarvittaessa eri liitteellä)
•
kustannukset yrityskohtaisista 		
toimenpiteistä
•
hankkeen yhteiset kehittämistoimenpiteet
•
yhteisten kustannusten yrityskohtainen
osuus (yhteiset kustannukset voidaan
jakaa yrityksille siinä suhteessa, miten
paljon ne saavat yrityskohtaisia kehittämispalveluja hankkeessa).
Yhden yrityksen osuus kustannuksista muodostuu yhteisen osion yritykselle jyvitetystä osuudesta ja yrityskohtaisten kehittämispalveluiden
kustannuksista. Yritys maksaa 25 % näistä kokonaiskustannuksista yksityisenä rahoitusosuutena hankkeen hallinnoijalle. Tukena tulevan 75 %
yritys sitoutuu ottamaan yrityksen de minimis
-tueksi. Hankkeen hallinnoijan ja yrityksen välillä ei yksityisen rahoituksen maksamisen lisäksi
tapahdu muuta rahaliikennettä.
Hankkeen hallinnoija täyttää Hyrrä-asiointipalveluun kehittämishankkeen hankesuunnitelman, jossa kerrotaan koko hankkeesta.

Tuen
hakeminen
mavi.fi/hyrra

Ota yhteyttä
ELY-keskukset ja Leader-ryhmät kertovat
lisää yritystukien ehdoista ja hakemisesta.
www.ely-keskus.fi
www.leadersuomi.fi

Lisätietoa verkossa
www.vtt.fi/maasdigiboksi
www.mavi.fi/yritystuet
www.maaseutu.fi
www.suomi.fi/yritykselle

Kustannusarvio-sivulle täytetään yrityskohtaisten
kustannusten yhteismäärä kustannuslajeittain ja
hankkeen yhteiset kustannukset kustannuslajeittain. Järjestelmä laskee näistä hankkeen kokonaiskustannukset kustannuslajeittain.
Jokaisesta yrityksestä ilmoitetaan Hyrrä-palveluun
sopimuksen päivämäärä, yrityksen nimi, Y-tunnus
tai tilatunnus sekä yrityksen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista (yritystietolomakkeen kohdasta
7.C). Yritysten kanssa toimittaessa pääsääntönä on,
että kustannukset esitetään ilman arvonlisäveroa.
Yritystietolomakkeet skannataan ja tallennetaan
Hyrrä-palveluun pdf-tiedostoina.
Jos tukea jostakin syystä haetaan kokonaan paperisilla lomakkeilla, niin silloin täytetään hankehakemuslomake (lomake 3306A) ja hankesuunnitelmalomake (lomake 3306B) vastaavalla tavalla.
Yritystietolomakkeet liitetään mukaan liitteinä.

