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Joutsan kunnan oma yritysseteli otettiin kokeiluluonteisesti käyttöön kolme
vuotta sitten ja siihen on varattu kunnan talousarviossa vuotuinen 10000
€:n määräraha. Yritysseteli-toiminnan kokemukset ovat olleet hyvät ja
joutsalaisyrittäjät arvostavat kunnan yritysseteliä. Yritysseteli-päätöksiä on
tehty seuraavasti:
2018: yhteensä 4763 €, kaksi yritystä
2019: yhteensä 1000 €, yksi yritys
2020: yhteensä 6738 €, kolme yritystä. Lisäksi yksi päätös on tehty siten,
että tuki maksetaan vuonna 2021 ja yksi hakemus on vireillä.
Yritysseteli-hakemuksista ja -käyttötarkoituksista on saatu kokemuksia
kolmen vuoden ajalta. Kokemusten perusteella hakuehtoja on
täsmennettävä. Yritysseteli on jatkossakin tarkoitettu vain
joutsalaisyrityksille ja setelin päätarkoitus on edelleen yritysten omaan
tarpeeseensa hankittava neuvonta ja asiantuntija-apu. Yrityssetelillä
aktivoidaan yrityksiä kehitystoimintaan ja päätöksissä huomioidaan setelin
käyttötarkoitus yrityksen uudistumisessa ja kunnan alueella tarjottavien
palvelujen lisäämisessä. Myös setelin työllistävä vaikutus huomioidaan.
Tukea ei myönnetä yritykselle, jos se saa muuta julkista tukea samaan
käyttötarkoitukseen. Tukea ei myöskään myönnetä kone- ja
laitehankintoihin eikä palkkakustannuksiin. Yrityssetelin edellytyksenä on
kaikkien lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen ja hakijalla on oltava
taloudelliset edellytykset yritystoimintaan. Yrityssetelijärjestelmän
tavoitteena on lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. Yrityssetelituki on
enimmillään 75% hankinnan arvosta ja se maksetaan vain toteutuneista
kustannuksista. Asiakas ja palveluntuottaja ovat sopimussuhteessa
toisiinsa, eikä kunta ole sopimusosapuoli. Yrityspalveluseteli on de
minimis-säännön piiriin kuuluva tuki. Yrityssetelin arvo on enimmillään
3000€/yritys. Tuki myönnetään vain kerran valtuustokauden aikana.
Elinkeinokoordinaattori Petri Kaitamäki ja kunnanjohtaja Harri Nissinen
ovat laatineet setelin käyttämiseen uudistetut ohjeet. Vuoden 2021
talousarvioon on varattu tätä tarkoitusta varten 10 000 €:n määräraha.
Yritysseteliä haetaan kunnan kotisivuilta löytyvällä lomakkeella.
Hakemukseen liitetään uusin tuloslaskelma, selvitys hakijan tuloista ja
varallisuudesta, selvitys yrityssetelin käyttötarkoituksesta ja yrityksen
toiminnasta. Elinkeinokoordinaattori ja kunnanjohtaja käyvät hakemukset
läpi ja selvittävät tuen saamisen edellytykset. Yrityssetelituesta päättää
kunnanjohtaja.
Asian valmistelijat kunnanjohtaja Harri Nissinen p. 05065435 ja
elinkeinokoordinaattori Petri Kaitamäki p. 0401833442
Esityslistan liitteenä maksatus- ja myöntämisehdot.

Kunnanjohtajan ehdotus:
Kunnanhallitus päättää jatkaa yritysseteli -järjestelmää ja hyväksyy liitteenä
olevat uudistetut tuen saamisen edellytykset ja hakuohjeet. Tukea
myönnetään vuosittain käytettävissä olevan määrärahan puitteissa.
Enimmäismäärä tuelle on 3000 €/yritys.

Päätös:
Kunnanjohtajan ehdotus hyväksyttiin.
Pöytäkirjan liitteenä nro 1 on yrityssetelin saamisen edellytykset ja
hakuohjeet.
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