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Miniyritystukihakemus 2020

Palautusosoite:
Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut
Riistakatu 5 A 4.krs
74100 IISALMI

Voit myös palauttaa täytetyn lomakkeen liitteineen joko
Kaupungintalon kirjaamoon, 1 krs. ma-pe klo 8.00-15.30 tai
lähettää sähköpostitse: kirjaamo@iisalmi.fi
Lisätietoja: työnsuunnittelija Maarit Tikkanen
p. 040 642 8996 / maarit.tikkanen@iisalmi.fi
Etunimet

Hakijan tiedot
Sukunimi
*) huom. Mikäli sinulla
on turvakielto tai
Katuosoite *)
Henkilötunnus
puhelinnumerosi on
salainen, muistathan
mainita siitä joko
Postinumero *)
Postitoimipaikka *)
Puhelin *)
hakemuksessa tai
palauttaessasi
hakemuksen.
Oppilaitos ja koulutusala/tutkinto, jossa kirjoilla kevätkauden 2020 alkaessa Arvioitu valmistumisaika
IBAN -numero

Kevätlukukausi päättyy / syyslukukausi alkaa

.

.2020/

.

2020

Sähköpostiosoite *)

Tiedoksianto

Suostumus sähköiseen tiedoksiantoon
(päätös lähetetään tässä hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen)
suostun

Yritystausta ja
miniyrityksen
toimintasuunnitelma

Aiempi kokemus miniyrittäjyydestä
En ole aiemmin toiminut
miniyrittäjänä

en, haluan päätöksen kirjeellä

Olen toiminut aiemmin
miniyrittäjänä eri
liikeidealla

Olen toiminut aiemmin
miniyrittäjänä samalla
liikeidealla

Miniyrityksen nimi

IISALMENKAUPUNKI
TYÖLLISYYSPALVELUT
Riistakatu 5A (4.krs) 74100 Iisalmi
Puh. (017) 272 31
www.iisalmi.fi/tyollisyyspalvelut
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Miniyrityksesi toimintaidea eli mitä palvelua tarjoat / tuotteita myyt (Huom!Rivinvaihdot hiiren
vasemmalla painikkeella)

Yrityksen asiakaskunta (kenelle palveluni / tuotteeni on suunnattu)

Yrityksen katuosoite, postinumero ja toimipaikka

Onko sinulla yrityskumppani? Hakeeko hän miniyritystukea?
Kyllä on ja hän hakee myös miniyritystukea. Ystäväni nimi:
Ei ole yrityskumppania

IISALMENKAUPUNKI
TYÖLLISYYSPALVELUT
Riistakatu 5A (4.krs) 74100 Iisalmi
Puh. (017) 272 31
www.iisalmi.fi/tyollisyyspalvelut
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Yritystausta ja
miniyrityksen
toimintasuunnitelma
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Montako tuntia päivässä ja viikossa teet yrityksessä työtä?

Mikä on yrityksesi toiminta-aika? Kuukausi vai koko kesä? Huomioi myös toiminnan
valmisteluun käytettävä aika.

Tarvitseeko yritystoimintasi erityisiä lupia? Jos tarvitsee, miten hoidat lupa-asiat?

Miten hoidat vakuutuksen?

Mitä muuta haluat kertoa yrityksestäsi?

KAIKKI MINIYRITYSTUEN HAKIJAT HAASTATELLAAN;
haastatteluajan saat palauttaessasi tämän hakemuksen.
Päiväys ja allekirjoitus
Iisalmi

(päivä)

(kuukausi) 2020

Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennös

Suostun siihen, että yritykseni kuva- ja muuta materiaalia voidaan käyttää Iisalmen kaupungin Internetsivuilla ja sosiaalisessa mediassa: Kyllä
Ei

IISALMENKAUPUNKI
TYÖLLISYYSPALVELUT
Riistakatu 5A (4.krs) 74100 Iisalmi
Puh. (017) 272 31
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Miniyritystuen
myöntämisen
edellytykset
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Miniyritystukea 2020 voidaan myöntää iisalmelaiselle, vuonna 1995 – 2004 syntyneelle opiskelijalle,
joka perustaa miniyrityksen opintojensa kesätauon ajalle.
Miniyrityksen liikeidea, toiminta-ajatus ja markkinointisuunnitelma käydään läpi Iisalmen kaupungin
työllisyyspalveluiden suorittamassa haastattelussa ennen päätöstä tuen myöntämisestä. Miniyrityksen
perustaja osallistuu miniyrittäjien yhteiseen infoon ennen yritystoiminnan aloittamista.
Miniyrityksen pitää olla vakuutettu. Miniyritystuen saajalta edellytetään 4H –yrittäjyyttä tai muun vastaavan,
yrittäjyyden neuvonta- ja vakuutusturvan kattavan, palvelun käyttöä.
Miniyritystuki suoritetaan kertasuorituksena ennen suunniteltua toimintakautta. Miniyritystuen saaja
raportoi yritystoiminnastaan 1 kk:n kuluessa yritystoiminnan päätyttyä.

Tärkeitä asioita huomioitavaksi:
Iisalmen kaupunki tukee nuorten kesätyönsaantia maksamalla miniyritystukea nuorelle, joka perustaa koulun kesäloman ajaksi
oman yrityksen. Tällä lomakkeella ilmoitat Iisalmen kaupungille ennen kesäkauden alkua, että olet perustamassa yrityksen. Tuen
saamisen ehtona on osallistuminen kaupungin miniyrittäjäinfoon toukokuussa 2020 tai mikäli et pääse paikalle voit tehdä korvaavan
tehtävän, tehtävän saat Maarit Tikkaselta. Infosta ilmoitetaan tarkemmin Facebookissa ja kaupungin Internet-sivuilla. 4H-yhdistys
järjestää ilmaisen yrittäjäkoulutuksen, tähän osallistumalla saat kaikki tarvittavat valmiudet miniyrittäjänä toimimiseen ja 4Hminiyrittäjäedut.
Täytä yllä olevat tiedot huolellisesti, palauta miniyrityshakemus ja verokortti samanaikaisesti kesän alussa ennen yrityksen
toiminnan aloittamista. Osoite: Riistakatu 5 A 4.krs. Muista että verokortti tulee olla muuta veronalaista ansiotuloa varten (ei
palkkatuloa varten). Miniyritystuen maksupäivät noudattavat kaupungin yleistä maksuaikataulua, ja suorituspäivät ovat kaksi kertaa
kuukaudessa. Tuki pyritään maksamaan ennen suunniteltua yrityksen toiminnan aloittamista. Maksu suoritetaan tällä lomakkeella
ilmoittamallesi tilille. Kun jätät hakemuksen 29.4 mennessä maksupäivä on 15.5.2020; 11.5 (maksupäivä 29.5.2020); 29.5
(maksupäivä 15.6.2020);12.6 (maksupäivä 30.6.2020; 30.6 (maksupäivä 15.7.2020) ja 15.7 (maksupäivä 31.7.2020).
Iisalmen kaupunki on vain miniyritystuen maksajan roolissa, Iisalmen kaupungin ja miniyritystukea saavan nuoren välille ei synny
työsopimussuhdetta. Miniyrittäjä vastaa kaikista yrityksen toimintaan liittyvistä velvoitteista, kuten tarvittavista luvista,
toimintakuluista, ilmoituksesta verottajalle jne. Miniyritystuki on verottajan ohjeiden (26.4.2016) mukaisesti miniyrittäjälle muuta
veronalaista ansiotuloa. Tuen maksamista ja ennakonpidätystä varten miniyrittäjän tiedot tallennetaan Iisalmen kaupungin
järjestelmään.
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