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TOIMENPITEEN / INVESTOINNIN TAVOIT-
TEET JA TULOKSET 

YRITYSTUEN INDIKAATTORILOMAKE 

3305ind 

 
Toimenpiteen numero Toimenpiteen nimi 

            

 

Toimenpiteen/investoinnin määrälliset tavoitteet ja tulokset 
Työpaikat Lähtötilanne Tavoite Toteuma Toteuma 

 Viimeisen 

maksuhakemuk-
sen yhteydessä 

 2 vuotta viimei-
sestä maksusta 
(Toimenpiteet, joiden jul-
kisen tuen määrä yli    5 
000 euroa) 

Työpaikat 
(kokoaikaisiksi 
muutettuna) 

Miehet alle 29 v., 
kpl                         

Miehet 29 v. tai 
yli                         

Naiset alle 29 v., 
kpl                         

Naiset 29 v. tai 
yli                         

     

     

 
Kaikki yritykset täyttävät: 
Liikevaihto Lähtötilanne Tavoitetaso Toteuma Toteuma 

 Viimeisen 
maksuhakemuk-
sen yhteydessä 

 2 vuotta viimei-
sestä maksusta 
(Toimenpiteet, joiden jul-
kisen tuen määrä yli 
5 000 euroa) 

Liikevaihto, euro                          

 
Taloudellinen tulos Lähtötilanne Tavoitetaso Toteuma Toteuma 

 Viimeisen 
maksuhakemuk-
sen yhteydessä 

 2 vuotta viimei-
sestä maksusta 
(Toimenpiteet, joiden jul-
kisen tuen määrä yli 
5 000 euroa) 

Elinkeinotoiminnan tulos, euro                          

 
 

Arvio mahdollisesti myönnettävän tuen vaikutuksesta 
 

Myönnettävän tuen avulla toimenpide voidaan toteuttaa nopeammin          

 

Myönnettävän tuen avulla toimenpide voidaan toteuttaa korkeatasoisempana  

 

Myönnettävän tuen avulla toimenpide voidaan toteuttaa laajempana  

 

Toimenpidettä ei lainkaan toteutettaisi ilman myönnettävää tukea   
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Matkailuyritykset täyttävät soveltuvin osin: 
Matkailutuotteet tai palvelut, kpl  Lähtötilanne Tavoitetaso Toteuma Toteuma 

 Viimeisen 
maksuhakemuk-
sen yhteydessä 

 2 vuotta viimei-
sestä maksusta 
(Toimenpiteet, joiden jul-
kisen tuen määrä yli  
5 000 euroa) 

Matkailutuotteet/palvelut, kpl                         

 
Ympärivuotiset vuodepaikat Lähtötilanne Tavoitetaso Toteuma Toteuma 

 Viimeisen 
maksuhakemuk-
sen yhteydessä 

 2 vuotta viimei-
sestä maksusta 
(Toimenpiteet, joiden jul-
kisen tuen määrä yli  
5 000 euroa) 

Vuodepaikat, kpl                         

 
Kausikäytössä olevat vuodepaikat Lähtötilanne Tavoitetaso Toteuma Toteuma 

 Viimeisen 
maksuhakemuk-
sen yhteydessä 

 2 vuotta viimei-
sestä maksusta 
(Toimenpiteet, joiden jul-
kisen tuen määrä yli  
5 000 euroa) 

Vuodepaikat, kpl                         

 
Majoitusvuorokausien määrä/vuosi Lähtötilanne Tavoitetaso Toteuma Toteuma 

 Viimeisen 
maksuhakemuk-
sen yhteydessä 

 2 vuotta viimei-
sestä maksusta 
(Toimenpiteet, joiden jul-
kisen tuen määrä yli  
5 000 euroa) 

Majoitusvuorokaudet, kpl/vuosi                         

 
Ohjelmapalveluiden asiakasvuorokau-
sia tai vierailijoita/vuosi 

Lähtötilanne Tavoitetaso Toteuma Toteuma 

 Viimeisen 
maksuhakemuk-
sen yhteydessä 

 2 vuotta viimei-
sestä maksusta 
(Toimenpiteet, joiden jul-
kisen tuen määrä yli  
5 000 euroa) 

Vierailijoita, kpl/vuosi                         

 

Energiaa tuottavat yritykset: 
Energian tuotanto MWH/vuosi  Lähtötilanne Tavoitetaso Toteuma Toteuma 

 Viimeisen 
maksuhakemuk-
sen yhteydessä 

 2 vuotta viimei-
sestä maksusta 
(Toimenpiteet, joiden jul-
kisen tuen määrä yli  
5 000 euroa) 

Sähköä  MWH/vuosi                         

Lämpöä MWH/vuosi                         
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Bioenergian raaka-ainetta tuottavat yritykset: 
Myytävä tuote Yksikkö 

 
Lähtötilanne 

(yksikköä 
vuodessa) 

Tavoiteta-
so 

(yksikköä 
vuodessa) 

Toteuma Toteuma 

 Viimeisen 
maksuhakemuk-
sen yhteydessä 

(yksikköä vuodes-
sa) 

 2 vuotta viimei-
sestä maksusta 
(Toimenpiteet, joiden jul-
kisen tuen määrä yli  
5 000 euroa) 

(yksikköä vuodessa) 

Hake/murske i-m
3
                          

Polttopuu p-m
3
                         

Pelletti i-m
3
                         

Briketti i-m
3
                         

Peltobiomassa t                         

Biokaasu m
3 

                        

Bioneste litraa                         

Muu, mikä                                     

 
 
Täytetään toteumalomaketta täytettäessä: 

Onko toimenpiteen aikana yrityksessä otettu käyttöön uusia tuotantomenetelmiä? 

 kyllä  ei 

Mitä uusia tuotantomenetelmiä on otettu käyttöön? 

      

Onko toimenpiteen aikana otettu tuotantoon uusia tuotteita? 

 kyllä  ei 

Mitä uusia tuotteita on otettu tuotantoon? 

      

 
 

 
Paikka ja aika Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennös 
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YRITYSTUEN INDIKAATTORILOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN 
 
Lomakkeeseen täytetään toimenpiteen numero ja ni-
mi. Tuen hakuvaiheessa toimenpiteen numerokohdan 
täyttää viranomainen. 
 
Tuen hakuvaiheessa täytetään lähtötaso ja tavoiteta-
so -sarakkeet. Hakemusvaiheessa täytetään myös 
arvio mahdollisesti myönnettävän tuen vaikutuksesta. 
Lomake toimitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle (ELY-keskukselle).  
 
Tuen todelliset vaikutukset todetaan toteumasarak-
keessa. Aloittavat yritykset täyttävät vain tavoite-
sarakkeet. Toteumasarakkeet täytetään viimeisen 
maksuhakemuksen yhteydessä ja 2 vuoden kuluttua 
viimeisestä maksusta. Jälkimmäinen koskee vain toi-
menpiteitä, joiden julkisen tuen määrä ylittää loppu-
maksatuksessa 5 000 euroa.  
 
Työpaikat voivat olla koko- tai osa-aikaisia ja myös 
kausiluonteisia. Työpaikat ilmoitetaan kokoaikaisiksi 
muutettuna. Mikäli työpaikka on puolipäiväinen, saa-
daan aikaan 0,5 uutta työpaikkaa. Mikäli työpaikka on 
osavuotinen, saadaan esim. kolmen kuukauden vuo-
tuisesta työajasta 0,25 työpaikkaa. Lomakkeeseen 
merkitään erikseen alle 29-vuotiaat ja 29-vuotiaat tai 
vanhemmat miehet ja naiset. 
 
Lähtötilanteeseen merkitään yrityksessä tällä hetkellä 
työskentelevät työntekijät niin, että työpanos muute-
taan kokoaikaisiksi työpaikoiksi. Tavoitesarakkeessa 
asetetaan tavoite yrityksen työpaikkojen määrälle in-
vestoinnin tai muun tuetun toimenpiteen jälkeen.  
 
Tavoitetta asettaessa ei tarvitse arvailla, olisiko töissä 
tuolloin taulukon ikäryhmittelyn mukaisia mie-
hiä/naisia. Tavoitteena olevien työpaikkojen koko-
naismäärä voidaan merkitä ensimmäiselle riville.  
 
Toteumasarakkeessa sitten aikanaan kerrotaan taas 
sillä hetkellä yrityksessä työskentelevien määrä koko-
aikaisiksi työpaikoiksi muutettuna ikä- ja sukupuoli-
ryhmittäin.  
 
Maatalouden ohessa harjoitettavassa muussa yritys-
toiminnassa taulukkoon merkitään vain kyseisessä 
muussa yritystoiminnassa olevat työpaikat.  
 
Aloittavilla yrityksillä ja maatalouden yhteydessä muu-
ta yritystoimintaa aloitettaessa lähtötilanne sarakkee-
seen merkitään 0. 
 
Liikevaihto kohdassa ilmoitetaan yrityksen liikevaihto 
ennen toimenpidettä/investointia sekä arvioidaan, pal-
jonko yrityksen liikevaihto on investoinnin tai muun 
kehittämistoimenpiteen jälkeen. Toteuma ilmoitetaan 
viimeisen maksatuksen yhteydessä ja kahden vuoden 
kuluttua viimeisestä maksatuksesta.  
 
Taloudellinen tulos 
Lähtötasoon, tavoitetasoon ja toteumakohtiin merkit-
tävä elinkeinotoiminnan tulos saadaan vähentämällä 
elinkeinotoiminnan veronalaisista tuotoista yhteensä 
elinkeinotoiminnan verotuksessa vähennyskelpoiset 

kulut yhteensä. Maatalouden verotuksen alaiset yri-
tykset laittavat tähän kohtaan verokirjanpidostaan tu-
en kohteena olevan yritystoiminnan voiton eli myynti-
tuloista vähennetään menot (sis. poistot). 
 
Matkailuyritykset 
Kun on kyse majoitusta tarjoavasta matkailuyritykses-
tä, ilmoitetaan erikseen ympärivuotisten ja kausiluon-
teisten vuodepaikkojen määrä sekä majoitusvuoro-
kausien määrä vuodessa ennen toimenpiteeseen ryh-
tymistä (lähtötaso) ja vuodepaikkojen ja majoitusvuo-
rokausien määrä vuodessa, johon yritys pyrkii inves-
toinnin/tuettavan toimenpiteen jälkeen (tavoitetaso). 
 
Ohjelmapalveluita tarjoavien majoitusyritysten osalta 
ilmoitetaan ohjelmapalvelutoiminnan laajuus ilmaistu-
na asiakasvuorokausien tai vierailijoiden määränä 
vuodessa. 
 
Energia-alan yritykset 
Uusiutuvaa energiaa (sähkö ja/tai lämpö) tuottavat 
yritykset ilmoittavat energian vuosituotannon lähtöti-
lanteen, tavoitteen ja toteuman. 
 
Bioenergian raaka-aineita tuottavat yritykset ilmoitta-
vat myytävän tuotteen vuotuisen määrän lähtötilan-
teessa, tavoitteen ja toteuman. 
 
 
 
Viimeisissä kohdissa kysytään kaikilta yrityksiltä toi-
menpiteen toteuttamisen aikana käyttöön otettuja uu-
sia tuotantomenetelmiä ja tuotantoon otettuja uusia 
tuotteita. Nämä tiedot ilmoitetaan vasta toteumaa il-
moitettaessa. 
 
 
 


