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Toivakan yrityspalvelusetelin hakuohjeet - kausi 2023 
 
Toivakan kunta on ottanut käyttöön vuonna 2023 yrityspalvelusetelin. 
Yrityspalvelusetelin avulla paikalliset yrittäjät voivat hankkia tukea 
toimintansa kehittämiseen.  
Tuki on harkinnanvaraista ja sidottu kunnan määrärahoihin. 
 
Yleistä 

✓ Tukea haetaan Toivakan kunnan kotisivuilta olevalla sähköisellä 
lomakkeella (toivakka.fi/kunta ja hallinto/elomakkeet) tai tulostamalla 
paperiversio (toivakka.fi/kunta ja hallinto/lomakkeet).  

✓ Yrityksellä on oltava Y-tunnus ja kotipaikka on oltava Toivakka koko 
hakukauden ajan. 

✓ Tukea voivat saada yritykset ja elinkeinon- ja ammatinharjoittajat. 
✓ Tuki maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella eli 

hakemukseen liitetään tosite maksusta. 
✓ Tukea maksetaan 500 euroon saakka 100 % ja 501-700 euroa 

maksavasta kustannuksesta 50 %.  
✓ Palveluntuottaja (asiantuntija) on yritys, jolla on y-tunnus. 

 
Tukea voi saada: 

✓ Yrityksen toiminnan kehittämiseen, omistajavaihdokseen, osaamisen 
vahvistamiseen sekä työvoiman lisäämiseen.  

✓ Yrityksen arvon määritykseen. 
✓ Selvitysten laatimiseen (investointitarpeet; viranomaisvaatimukset, 

IPR/patentit ja mallisuojat, uutuustutkimus, liiketoiminnan 
edellytysten varmistaminen, palvelujen tuotteistaminen). 

✓ Teknisiin ja tuotantoon liittyviin palveluihin ja kehittämistyöhön. 
✓ Taloushallinnon asiantuntijapalveluihin (esim. controller –palvelu 

oman kirjapidon syvälliseen tarkasteluun). 
✓ Kustannusanalyysiin. 
✓ Hankesuunnitelman laadintaan. 
✓ Markkinointiin ja myynnin kehittämiseen liittyviin palveluihin. 
✓ Isompiin, kertaluontoisiin mainoskampanjoihin 

(markkinointisuunnitelma) tienvarsimainontaan, opaskyltteihin 
(viranomaisen hyväksyntä). 

✓ Messuosaston kustannuksiin. 
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✓ Lisäkoulutuksiin, jotka koskevat yritystoimintaa (esim. 
Korttikoulutukset). 

 
 
Tukea ei voi saada: 

✓ Yrityksen perustoimintaan (kone- ja laitehankinnat, vuokrat, sähkö, 
polttoaineet). 

✓ Jos yritys saa toimintaansa muuta julkista tukea samaan asiaan. 
✓ Yritys ei ole hoitanut lakisääteisiä maksuja ja veroja. 
✓ Matkustus- ja majoituskuluihin. 
✓ Yrityksen omiin palkkakustannuksiin eikä muihin normaalitoiminnan 

menoihin. 
✓ Erityisen pienimuotoisena pidettävään yritystoimintaan (tulo alle YEL-

vakuutuksen alaraja). 
 
Hakemuksen tekeminen 

1. Sähköisellä lomakkeella (toivakka.fi/kunta-ja-hallinto/elomakkeet) 
2. Paperinen lomake allekirjoitettuna sähköpostin liitteenä osoitteeseen: 

kirjaamo@toivakka.fi. Otsikkoon laitetaan ”yrityspalveluseteli”. 
3. Suojatun sähköpostin lähettäminen tehdään linkistä:  SecMail - 

suojattu posti 
4. Postittamalla se osoitteeseen: Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka 
5. Jättämällä se Toivakkatalon infoon tai postilaatikkoon, joka sijaitsee 

Toivakkatalon edustalla. 
 
Tuki on harkinnanvaraista. Yrityspalveluseteli myönnetään arvioinnin 
perusteella, ja kunnanjohtaja tekee viranhaltijapäätöksen tuen 
myöntämisestä. Tuki maksetaan päätöksen mukaisesti toteutuneiden 
kustannusten perusteella arvonlisäverottomasta hinnasta.  
 
Virheellisesti tai perusteetta maksettu tuki voidaan periä takaisin, jos tuen 
myöntämisen tai maksamisen edellytykset eivät ole täyttyneet; tuen ehtoja ei 
ole noudatettu; tuen saaja on antanut sellaisen virheellisen tai puutteellisen 
tiedon, joka on olennaisesti vaikuttanut tuen myöntämiseen tai maksamiseen. 
 
 
 
 

https://secmail.com/content/fi/240/1327997/225444/225444.html
https://secmail.com/content/fi/240/1327997/225444/225444.html
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Tuen vastaanottavan yrityksen on itse huolehdittava EU:n de minimis tukea 
koskevan säännön toteutumisesta. De minimis sääntö koskee valtion tukea 
yrityksille ja sallii julkisista varoista tukea yksittäistä yritystä vastikkeettomasti 
200 000 eurolla kolmen vuoden aikana. Ko. yrityspalveluseteli on de minimis 
säännön piiriin kuuluva tuki. 
 
 
Lisätietoja yrityspalvelusetelistä antaa työllisyys- ja elinkeinosuunnittelija Arja 
Marjonen 040 635 8088. Kirjanpitoon liittyviin kysymyksiin tukea antaa talous- 
ja hallintosihteeri Henna Breilin 050 590 8235. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


