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Yhdessä toimiva Toivakka kehittää palvelujaan yhteistyön
voimin. Tavoitteenamme on luoda kannustava yritysilmapiiri
ja rakentaa arjen hyvinvointia kunnassamme. Toivotamme

uudet asukkaat ja yrittäjät lämpimästi tervetulleeksi.

YRITYSPALVELUT

Toivakka toimii yrittäjien hyväksi ja yrittäjää tukien



YRITYSNEUVONTA

Yhteydenotto

YRITYSNEUVONTA

Arja Marjonen
työllisyys- ja elinkeino-

suunnittelija
Toivakan kunta

OHJAUS
JA NEUVONTA

PALVELU- JA YHTEISTYÖ-
VERKOSTO

Yrityksen perustaminen
Yritysmuutokset

Rahoitus
Kehittäminen

Työvoiman saaminen
Koulutukset



Ohjaus ja neuvonta

Palvelut yrittäjälle - Toivakka

Tutustu Toivakan kunnan
kotisivuihin

Ota yhteyttä
Arja Marjonen
+358 40 635 8088
arja.marjonen@toivakka.fi

Kaavoitus ja tontit

Asuminen ja ympäristö -
Toivakka
Tontit

Tutustu Toivakan kunnan
kotisivuihin

Ota yhteyttä
Jari Lämsä
+358 40 630 4035
jari.lamsa@toivakka.fi

Yrityskummit
Tutustu
Yrityskummit Keski-Suomessa

Yrityksen perustaminen

Keski-Suomen yritysidea
Yritysidean palvelut

Työmarkkinatori

Yrityksen perustaminen

0295 020 500 (pvm/mpm)
Muut palvelut

Tutustu tästä

Tutustu tästä

Tutustu tästä

Yrityksen perustamisneuvonta
Toivakassa

TE -palvelut

ELY -keskus

Yritys Suomi -puhelinpalvelu

PRH patentti- ja rekisterihallitus

YTJ

Yrityksen perustamisopas

Palveluverkosto

Kehittäminen ja rahoitus

Maaseutukehitys ry
Keski-Suomen ELY -keskus

Maaseudun rahoitukset

Tuki ja edunvalvonta
Tutustu
Toivakan yrittäjät ry

https://www.toivakka.fi/tyo-ja-yrittaminen/palvelut-yrittajalle/
https://www.toivakka.fi/asuminen-ja-ymparisto/
https://www.toivakka.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-rakentaminen/tontit/
https://www.yrityskummit.fi/fi/keski-suomi
https://yritysidea.fi/
https://yritysidea.fi/palvelut
https://tyomarkkinatori.fi/tyonantajat-ja-yrittajat/yrittajyys
https://www.ely-keskus.fi/yrityksen-perustaminen
https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tuki-ja-neuvonta/yritys-suomi-puhelinpalvelu
https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yleista/ytj.html
https://www.ytj.fi/index/y-tunnus.html
https://uusyrityskeskus.fi/apua-yrittajyyteen/perustamisopas/
https://keskisuomenmaaseutu.fi/maaseutukehitys/
https://www.ely-keskus.fi/rahoitukset-avustukset-ja-korvaukset
https://www.yrittajat.fi/paikallisyhdistykset/toivakan-yrittajat/


Yrityksen muutokset

OmistajaKS-hanke - Yrittajat.fi

Tutustu OmistajaKS -hankkeen
kotisivuihin

Omistaja- ja sukupolven-vaihdos,
Yrityksen myyminen, ostaminen ja
lopettaminen

Starttiraha

Starttiraha – aloittavan yrittäjän
tuki - Palvelut -
Työmarkkinatori
(tyomarkkinatori.fi)
Starttiraha - Uusyrityskeskus

TE -toimiston palvelu aloittavalle
yrittäjälle

Koulutukset

Oppisopimus, rekrykoulutus

Jyväskylän
ammattikorkeakoulu

Jyväskylän yliopisto

Aloittava yrittäjä - TE-palvelut

Gradia koulutuskuntayhtymä

JAMK

JYO

TE -palvelut

TE -palvelut yrittäjälle
Aloittava yrittäjä - TE-palvelut

Palveluverkosto

Työkykyasiat

Tutustu tästä

Tutustu tästä

Arja Marjonen
kuntoutuksenohjaaja AMK
työkykykoordinaattori

+358 40 635 8088
arja.marjonen@toivakka.fi

Tukea jaksamiseen

Yrittäjän jaksamisopas

Maaseutupalvelut

Maaseutupalvelut Toivakka
Tutustu

https://www.yrittajat.fi/aluejarjestot/keski-suomen-yrittajat/toimintamme/keski-suomen-yrittajien-hankkeet/omistajaks-hanke/
https://tyomarkkinatori.fi/palvelut/af2667af-e1b5-43dd-9b46-5e49ad1b1c9c/starttiraha---aloittavan-yrittajan-tuki
https://uusyrityskeskus.fi/minustako-yrittaja/starttiraha/
https://toimistot.te-palvelut.fi/keski-suomi/aloittava-yrittaja
https://toimistot.te-palvelut.fi/keski-suomi/aloittava-yrittaja
https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2021/10/SY_Yrittajan_Jaksamisopas.pdf
https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2021/10/SY_Yrittajan_Jaksamisopas.pdf
https://www.toivakka.fi/tyo-ja-yrittaminen/maaseutupalvelut/


Toivakan kunta toimii hankinnoissaan julkisten hankintojen
ohjeiden mukaisesti.  (Lakijulkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista 1397/2016). 

Kunnassa ei ole keskitettyä hankintayksikköä, vaan hankinnat
tehdään palvelualoittain pienhankintaohjetta ja hankintalakia
noudattaen (hallintosääntö ja hankintaohje). 

HILMA ilmoituskanava

Hankinnat

Rekrytointi ja työllisyyspalvelut
Toivakan kunnan työllisyys- ja elinvoimapalvelut ovat ilmaisia
yrittäjille ja työnhakijoille. Saat tukea työvoiman
hankkimiseen, työllistämisen tukiasioissa sekä osatyökykyisten
työllistämismahdollisuuksissa. Voit halutessasi toimittaa
yrityksesi rekrytointi-ilmoituksen kuntaan, niin julkaisemme
sen sosiaalisessa mediassa (Facebook/Toivakan kunta). Soita
ja kysy lisää!

Arja Marjonen
työllisyys- ja 
elinkeinosuunnittelija
+358 40 635 8088

https://www.toivakka.fi/wp-content/uploads/2023/03/Hallintosaanto-1.3.2023.pdf
https://www.toivakka.fi/wp-content/uploads/2021/08/Hankintaohje.pdf
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/


Toivakan kunta ylläpitää kotisivuillaan listaa alueellaan
olevista yrityksistä.  Luettelo löytyy osoitteesta:

Paikalliset palvelut - Toivakka

Kun haluat yritystietosi kunnan sivuille, ilmoita siitä 
 kirjaamoon, jonka yhteystiedot alla.

Paikalliset yritykset Toivakassa

Ylläpidämme Toivakan yrittäjien sähköpostituslistaa, johon
voit halutessasi liittyä. Saat tietoa ajankohtaisista asioista
kunnassa sekä kutsut yrittäjien aamukahvitilaisuuksiin ja
muihin tapahtumiin. 

kirjaamo@toivakka.fi

Postituslista

https://www.toivakka.fi/tyo-ja-yrittaminen/paikalliset-palvelut/
mailto:kirjaamo@toivakka.fi


Toivakan kunta pilotoi vuonna 2023 yrittäjien tukemista
palvelusetelillä. Yrityspalvelusetelin avulla paikalliset yrittäjät
voivat hankkia tukea toimintansa kehittämiseen. 

Lue lisää: palvelut yrittäjille

Alla linkit yrityspalvelusetelin ohjeisiin ja sähköiseen
hakemuslomakkeeseen.

Ohjeet:

Yrityspalvelusetelihakemuksen-ohjeet.pdf
(toivakka.fi)

Hakemus:

Sähköinen hakemus

Paperisen tulostettavan lomakkeen löydät:

Yrityspalveluseteli-2023-hakemus.pdf (toivakka.fi)

Yrityspalveluseteli

https://www.toivakka.fi/tyo-ja-yrittaminen/palvelut-yrittajalle/
https://www.toivakka.fi/wp-content/uploads/2023/02/Yrityspalvelusetelihakemuksen-ohjeet.pdf
https://www.vismasignforms.com/form/93976e0f-2821-4c29-b19c-3b96fc54d9ee
https://www.toivakka.fi/wp-content/uploads/2022/12/Yrityspalveluseteli-2023-hakemus.pdf


Viisarimäen yritysalue
Teollisuustontti loistavalla sijainnilla VT 4 läheisyydessä Toivakan
Viisarimäessä. Alueella on nykyaikainen kunnaliistekniikka, hyvä ja
nopea yhteys Jyväskylän seudulle ja pääkaupunkiseudulle pääset
muutamassa tunnissa. Tonttijako on ohjeellinen ja mukautuu
yrityksesi tarpeita vastaavaksi. Tutustu tarkemmin:

Viisarimäki yritysalue | Tontti yritykselle hyvien kulkuyhteyksien
päässä (viisarimaki.fi)

Toivakassa on mahdollisuus etä- ja hybridityöhön

Keski-Suomen valokuituverkot oy

Helena Vuopionperä-Kovanen
kunnanjohtaja
Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka
+358 50 307 6114
helena.vuopionpera-kovanen@toivakka.fi

Jari Lämsä
kuntaympäristöjohtaja
Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka
+358 40 630 4035
jari.lamsa@toivakka.fi

Valokuitu-
verkko

https://www.viisarimaki.fi/
https://www.ksvv.fi/


Yhteistyökumppaneitamme

https://www.ksvv.fi/
https://kskauppakamari.fi/
https://keskisuomi.fi/


SEURAA MEITÄ

@toivakkagram

@toivakan kunta 

@toivakan

Toivakan kunta - Municipality of Toivakka

Toivakan Kunta

https://www.instagram.com/toivakkagram/
https://www.facebook.com/toivakankunta.fi
https://www.facebook.com/toivakankunta.fi
https://twitter.com/toivakan
https://twitter.com/toivakan
https://www.linkedin.com/company/18578087/
https://www.youtube.com/channel/UCWvdUaIFqTSYaPk86h5WHFg


Arja Marjonen

työllisyys- ja elinkeinosuunnittelija

yritysneuvoja/työkykykoordinaattori

Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka

+358 40 635 8088

arja.marjonen@toivakka.fi

YHTEYSTIEDOT

Helena Vuopionperä-Kovanen

kunnanjohtaja

Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka

+358 50 307 6114

helena.vuopionpera-kovanen@toivakka.fi

Jari Lämsä

kuntaympäristöjohtaja

Iltaruskontie 2, 41660 Toivakka

+358 40 630 4035

jari.lamsa@toivakka.fi


