
HAKEMUS 
Uuden yrityksen perustamistuki 

Hakemuksen päivämäärä 

Palauta hakemus osoitteella Rautalammin kunta, Elinkeinotoimisto, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi tai sähköisesti iiro.lyytinen@rautalampi.fi

TIEDOT YRITYKSESTÄ
Yrityksen nimi Y-tunnus

Postiosoite Kotipaikka 

Postinumero Toimipaikka Yritysmuoto 

Toiminnan aloituspäivämäärä Kaupparekisteriin merkitsemispäivämäärä Yritystoiminta on 

Lyhyt kuvaus yrityksen toiminnasta 

YHTEYSHENKILÖN TIEDOT
Nimi Asema yrityksessä 

Sähköpostiosoite Puhelinnumero 

HAETTAVA PERUSTAMISTUKI JA MAKSUTIEDOT 
Haettava tuki Maksutili IBAN-muodossa 

Perustelut haettaessa nuoren yrittäjän perustamistukea (yli 50 % omistuksesta oltava alle 25-vuotiaalla yrittäjällä) BIC 

HAKEMUKSEN LIITTEET, LISÄTIEDOT JA ALLEKIRJOITUS
Hakemuksen liitteet 

☐ Liiketoimintasuunnitelma
☐ Kannattavuuslaskelma
☐ Muita liitteitä  kappaletta. 

Lisätiedot 

☐ Yritys on saanut kunnan tai Kehitysyhtiö
SavoGrown perustamisneuvontaa.
☐ Yrittäjä osallistuu tai on osallistunut
yrittäjäkurssille.

Tieto päätöksestä 

☐ Päätöksen tämän tuen myöntämisestä
saa lähettää sähköisesti yhteyshenkilön 
sähköpostiosoitteeseen.

Päivämäärä ja paikka Allekirjoitus 

YRITYKSEN MERKITSEMINEN YRITYSREKISTERIIN (Ei pakollinen) 
Tässä voit ilmoittaa tiedot Rautalammin kunnan ja Kehitysyhtiö SavoGrown yritysrekistereihin. 
Puhelinnumero Sähköpostiosoite WWW-sivu 

Julkinen kuvaus yrityksen palveluista Toimiala 

Tiedot rekisterissä voi julkaista 

☐ Heti
☐ Päivämäärä:

RAUTALAMMIN KUNTA TÄYTTÄÄ 
Esitys päätöksestä, elinkeinotoimisto Päätös
Hakemus vastaanotettu Perustelut (tarvittaessa) Päätös tuen myöntämisestä 

☐ Elinkeinotoimiston esityksen mukainen
☐ Muu:Elinkeinotoimiston esitys 

☐ Puollan hakemuksen mukaisena.
☐ Puollan muutettuna (perustelut).
☐ Myöntämistä ei puolleta.

Esityksen mukainen tuen määrä:

Allekirjoitus Allekirjoitus 
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