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UUSI YRITTÄJÄ JOUTSAISASTI -KANNUSTIMEN HAKUEHDOT 2021-2025 

Kannustimen kuvaus ja voimassalolo 

Ensimmäistä kertaa päätoimista yritystoimintaa Joutsassa aloittavan yrittäjän on mahdollista hakea 

yritykselleen Joutsan kunnan 500 euron arvoista Uusi yrittäjä Joutsaisasti -kannustinta. Kannustin 

maksetaan hakuehdot täyttävän yrittäjän tai yrittäjien perustaman uuden yrityksen tilille. Uusi yrittäjä 

Joutsaisasti -kannustin on voimassa kunnanhallituksen päätöksellä kokeiluluonteisesti valtuustokauden 

2021-2025. Hakuehdot täyttävät, 1.1.2021 lähtien perustetut, uudet yritykset voivat hakea kannustinta 

takautuvasti sen voimaantulon jälkeen. Myös hakuehdot täyttävä aiemmin sivutoimiseksi perustettu yritys, 

jonka toiminta muuttuu yrittäjällä päätoimiseksi tuen voimassaolokaudella, voi hakea kannustinta. Uusi 

päätoiminen yrittäjä voi hakea kannustinta myös yritysoston tai sukupolvenvaihdoksen jälkeen, vaikka 

kyseessä olisi jo aiemmin perustettu yritys. 

Lisäksi yritys voi hakea uudelleen 500 euron arvoista Uusi yrittäjä Joutsaisasti -kannustinta sen jälkeen, kun 

yrityksen toiminta on jatkunut Joutsassa 2 vuotta ja yrittäjä toimii edelleen päätoimisena yrittäjänä. 

Kannustimen tavoite ja käyttötarkoitus 

Kannustimen tavoitteena on kartuttaa yrittäjäosaamista ja edistää uuden päätoimisen yritystoiminnan 

kehittymistä Joutsaan. Käyttökohteeksi suositellaan yritystoiminnan alkuvaiheessa tarvittavia yrittäjän 

oman ydinosaamisalueen ulkopuolisia asiantuntijapalveluita. Jälkiseurantaa tukeen oikeutetun yrityksen 

hankkimista palveluista ei kuitenkaan toteuteta. Myös kahden toimintavuoden jälkeen uudelleen haettava 

kannustin suositellaan käytettäväksi ulkopuolisiin asiantuntijapalveluihin. 

Myöntämisen edellytykset ja tarvittavat liitteet 

Kannustinta haetaan Joutsan kunnan internet-sivulta löytyvällä sähköisellä hakulomakkeella. Myönteinen 

päätös edellyttää seuraavien ehtojen täyttymistä: 

• Yritystoimintaa harjoitetaan Joutsasta käsin ja y-tunnuksen kotipaikka on Joutsa. 

• Valmis kannattavan yritystoiminnan edellytysten täyttymisen ja päätoimisuuden osoittava 

liiketoimintasuunnitelma esitetään kannustinta hakiessa liitteenä. Vahva suositus on, että Keski-

Suomen Yritysidean neuvontapalvelut on hyödynnetty liiketoimintasuunnitelman valmistelussa, 

mutta niiden käyttämättömyys ei muodosta suoraa estettä myönteiselle päätökselle.  

• Päätoimisuuden toteamiseksi hakemuksen liitteenä on todistus yel-vakuutuksen ottamisesta ja/tai 

todistus Te-palveluiden myönteisestä starttirahapäätöksestä. Kielteinen starttirahapäätös tai 

starttirahan hakemattomuus ei ole este Uusi yrittäjä Joutsaisasti -kannustimen saamiselle.  

• Yritys on jo perustettu, yrityksellä on voimassa oleva ennakkoperintärekisteriote ja pankkitili. 

Hakemuksen liitteenä esitetään verovelkatodistus. 

• Jos kyseessä on kannustimen hakeminen uudelleen kahden toimintavuoden jälkeen, liitteenä 

esitetään todistus voimassa olevasta yel-vakuutuksesta ja verovelkatodistus. 

• Tukea ei voi hakea, jos hakija ei ole huolehtinut kaikista lakisääteisistä velvollisuuksista (verottaja ja 
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työeläkevakuutusmaksut) tai kunnalla on erääntyneitä saatavia hakijalta.  

Kannustinta haetaan Joutsan kunnan elinkeinotoimen internetsivulta löytyvällä sähköisellä 

hakulomakkeella. Hakemus liitteineen on lähetettävä viimeistään päätoimisen yritystoiminnan aloittamisen 

tai yritystoiminnan päätoimiseksi muuttumisen ajankohtaa seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. 

Kunnanjohtaja tekee hakemuksesta viranhaltijapäätöksen. Kun yritys hakee kannustinta uudelleen kahden 

toimintavuoden jälkeen, on hakemus lähetettävä viimeistään sen kalenterivuoden loppuun mennessä, 

jolloin kaksi vuotta tulee täyteen päätoimisen yritystoiminnan aloittamisesta.  

Kannustinta ei voi käyttää hankintaan, johon on jo saatu muuta julkista tukea. Uusi yrittäjä Joutsaisasti -

kannustin on de minimis - säännön piiriin kuuluva tuki. Tuen vastaanottavan yrityksen on itse huolehdittava 

EU:n de minimis tukea koskevan säännön toteutumisesta, starttiraha kuuluu de minimis tuen piiriin. De 

minimis sääntö koskee valtion tukea yrityksille ja sallii julkisista varoista tukea yksittäistä yritystä 

vastikkeettomasti 200 000 eurolla kolmen vuoden aikana. Virheellisesti tai perusteetta maksettu tuki 

voidaan periä takaisin, jos tuen myöntämisen tai maksamisen edellytykset eivät ole täyttyneet ja tuen saaja 

on antanut sellaisen virheellisen tai puutteellisen tiedon, joka on olennaisesti vaikuttanut tuen 

myöntämiseen tai maksamiseen. 

Maksatus 
 
Myönteisen viranhaltijapäätöksen saatuaan yrittäjän yritys voi laskuttaa kunnalta Uusi yrittäjä Joutsaisasti -

kannustimen 500 eur alv 0 % (ALV 79 §:n 1 momentti). 

Verkkolaskuosoite: 

• OVT-tunnus: 003701741089 

• Verkkolaskuoperaattori: CGI 

• Välittäjä-/operaattoritunnus: 003703575029 

Mikäli verkkolaskujen lähettäminen laskutusjärjestelmästä ei ole mahdollista, voi käyttää 

toimittajaportaalia esim. internet-osoitteesta: https://www.laskuhotelli.fi/portaali/. Tällöin tulee lähettää 

pyyntö lisätä yritys toimittajaportaalin laskuttajiin sähköpostitse elina.virtanen@joutsa.fi. 

Mikäli verkkolaskun lähettäminen ei ole mahdollista, tulee paperilaskut lähettää alla olevalla 

laskutusosoitteella skannauspalveluumme. 

Joutsan kunta 
PL 826 
00074 CGI 
tai sähköpostitse ostolaskut.fi@cgi.com 
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