
YRITYSSETELI HAKEMUS (Sivu 1 / 1) 

Numero Vuosi 

Tallenna ja lähetä hakemus liitteineen sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@joutsa.fi. Aihekenttään otsikoksi Yrityssetelihakemus . 
Postitse lähetettäessä osoitteeseen Joutsan Kunta (Yrityssetelihakemus) PL 20, Länsitie 5 19651 Joutsa 

Hakijan tiedot (hakija täyttää) 
Yritys Y-tunnus 

Osoite Postinumero ja  -toimipaikka 

Yrityksen kaupparekisterin mukainen toimiala Liiketoiminnan aloitusvuosi 

Yrityksen liiketilan / toimipisteen sijainti jos eri kuin osoite yllä 

Lyhyt kuvaus yrityksen toiminnasta. Palvelut ja tuotteet joista liikevaihto muodostuu 

Yhteyshenkilö Puhelinnumero 

Sähköposti 

Henkilökunnan määrä keskimäärin 2018 2019 2020 2021 arvio 

Liikevaihdon kehitys (1000€) 

Yrityssetelin käyttötarkoitus (kuvaile vapaamuotoisesti mitä hankitaan; tavoitteet, sisältö, aikataulut) 

Keneltä palveluita aiotaan hankkia (nimi ja y-tunnus) 

Hankittavan palvelun /oston veroton kokonaishinta 

Saako hakija tähän tarkoitukseen muuta avustusta                 KYLLÄ                                EI 

Onko hakijayritys saanut kuluvan vuoden tai kahden edellisen verovuoden aikana de minimis -tukea              KYLLÄ   summa__________               EI 

Yrityssetelin kautta haettava summa 

Vakuutan, että olen täyttänyt kaikki eläkemaksuvelvoitteet ja kaikki verojen maksamiseen liittyvät velvoitteet. Suostun siihen, että Joutsan kunta 
voi tarkistaa minun ja /tai yritykseni luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:stä tai Justitian asiakastiedoista. 

Hakemuksessa olevat tiedot vakuutan oikeiksi 

Päivämäärä ja allekirjoitus ______ / ______ / _______  __________________________________________ 
Nimenselvennys: 

Hakemuksen liitteet  Tuloslaskelma   Tase Muita liitteitä, kuten tarjous 

YRITYSSETELI (kunta täyttää) 

Myönnetään      Ei myönnetä   Viranhaltijapäätös § _____ ____/ _______ /________ 

Summa ___________________ euroa 

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

Joutsassa  ______ / ______ / _______   _______________________________________________________ 
Harri Nissinen \ kunnanjohtaja 

Kunnan 
merkinnät 
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