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     YRITYSPALVELUSETELI 

 

Laukaan kunta 

Laukaantie 14 
    41340 Laukaa 

 

 HAKEMUS 

Hakemus vastaanotettu (kunta täyttää) 

______/______/___________ 

Tallenna ja lähetä hakemus liitteineen sähköpostilla osoitteeseen kirjaus@laukaa.fi (Aihekenttään otsikoksi Yritypalvelusetelihakemus) tai 

postitse osoitteeseen Laukaan kunta, Elinkeinopalvelut, PL 6, 41341 Laukaa. Yhteyshenkilö: Sanna Jylänki, p. 040 1524 922. 

Hakijan tiedot (hakija täyttää) 

Yritys Y-tunnus 

Osoite 

Yrityksen kaupparekisterin mukainen toimiala 

Postinumero ja -toimipaikka Puhelinnumero 

Yhteyshenkilö Sähköpostiosoite 

Lyhyt kuvaus yrityksen toiminnasta; palvelut ja tuotteet, joista liikevaihto muodostuu:  

fdfdd Liiketoiminnan aloitusvuosi Yrityksen liiketilan / toimipisteen sijainti 

                                                                                                                         2021               2022                2023                Arvio 2024 

Henkilökunnan määrä keskimäärin     

Liikevaihdon kehitys (1000€)     
Yrityspalvelusetelin käyttötarkoitus (mitä hankitaan, tavoitteet, sisältö, aikataulu).                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

Keneltä palvelu aiotaan hankkia? 

Hankittavan palvelun /oston veroton kokonaishinta 

Hankittavan palvelun /oston verollinen kokonaishinta 

Saako hakija tähän tarkoitukseen muuta avustusta (rastita):  Ei saa  Saa, mitä  

Yrityssetelin kautta haettava summa (Tuki on de minimis -säännön alaista) 
 

Vakuutan, että olen täyttänyt kaikki eläkemaksuvelvoitteet ja kaikki verojen maksamiseen liittyvät velvoitteet. Suostun siihen, että Laukaan 

kunta voi tarkistaa minun ja /tai yritykseni luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:stä tai Justitian asiakastiedoista. 

Vakuutan hakemuksessa olevat tiedot oikeiksi 

Päivämäärä ja allekirjoitus ______ / ______ /_____ 



Sivu 2 / 2 

 
Hakemuksen liitteet:__ □ Tuloslaskelma □ Tase __□ Muita liitteitä, kuten tarjous 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

YRITYSPALVELUSETELI (kunta täyttää) 

Summa ______________________________  euroa 

Myönnetty seteli annetaan palveluntuottajana toimivalle asiantuntijalle, joka laittaa sen laskun liitteeksi ohjeen mukaisesti. 

 

   

   

 

 

 
Ohjeet yrityspalvelusetelin hakijalle 

 
 

Yrityspalveluseteli on tarkoitettu Laukaan kunnan alueella toimiville yrityksille, joilla on y-tunnus. Setelin 
tarkoituksena on auttaa ja kannustaa laukaalaisia yrityksiä kehitystyöhön.  

 
Yrityspalvelusetelillä voidaan tukea esimerkiksi selvitysten laatimista (investointitarpeet, viranomaisvaatimukset, 
uutuustutkimus, liiketoiminnan edellytysten varmistaminen, palvelujen tuotteistaminen), yrityksen arvon 
määritystä tai hankesuunnitelman laadintaa. 

 
Tukea voi hakea markkinointiin ja myynnin edistämiseen liittyviin palveluihin, isompiin ja kertaluontoisiin 
markkinointisuunnitelman mukaisiin mainoskampanjoihin, tienvarsimainontaan, viranomaisten hyväksymiin 
opaskyltteihin tai messuosaston kustannuksiin.  

  
Tukea ei voi saada asiantuntijatyöhön, johon on jo saatu muuta julkista tukea esimerkiksi ELY-keskuksesta tai 
Business Finlandista tai jos hakija ei ole huolehtinut kaikista lakisääteisistä velvollisuuksista. 

 
Yrityksillä on omavastuu yrityspalveluseteleissä. Setelin kautta tuleva tuki on 75 % hankinnan arvosta, kuitenkin 
enintään yhteensä 3000 euroa/yritys neljän vuoden aikana. Tuen laskemisen ja myöntämisen perusteena 
käytetään tuettavan palvelun tai hankinnan arvonlisäverotonta hintaa. Yrityspalvelusetelin tuki maksetaan 
toteutuneiden kustannusten perusteella palveluntuottajalle. Tuen maksamiseksi on palveluntuottajan 
toimitettava kopiot tositteista, raportti tehdyistä toimenpiteistä ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset. 
Tarkemmat ohjeet https://www.laukaanyrityspalvelut.fi/yrityksen-kehittaminen/yrityspalveluseteli/ sivulta 

 
Yrityspalvelusetelin myöntää Laukaan kunnan omistama Laukaan Kehitysyhtiö Oy. Yrityspalvelusetelihakemukset 
käsitellään kuukausittain Laukaan kehitysyhtiön hallituksessa. 

 
Lisätietoja antaa: 

 
Sanna Jylänki 
Yritysasiantuntija, Laukaan kunta 
sanna.jylanki@laukaa.fi 
p. 040 1524 922 

 

https://www.laukaanyrityspalvelut.fi/yrityksen-kehittaminen/yrityspalveluseteli/

