
  

 

 
 
 
 
 
 

 

YKSINYRITTÄJÄN AVUSTUS KORONAEPIDEMIAN  

AIHEUTTAMIIN TALOUDELLISIIN VAIKEUKSIIN 

 

Teuvan kunta myöntää yksinyrittäjille avustusta toiminnan vakauttamiseen COVID-19 epi-

demiasta johtuen (myöhemmin koronaepidemian). Ysinyrittäjien korona-avustuksen tar-

koituksena on saada ykinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle 

pandemian aikana ja sen jälkeen. Kyseessä on toimintatuki varsinaisesta elinkeinonhar-

joittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuki on määräaikainen ja voimassa vain pan-

demiasta johtuvan akuutin maksuvalmiuskriisin hoitamiseksi.  

 

KUKA VOI HAKEA 

Avustusta voi hakea yrittäjä yritysmuodosta ja rahoitustavasta riippumatta, joka  

 harjoittaa YKSIN taloudellista toimintaa, on yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole 

palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.  

 on PÄÄTOIMINEN yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoi-

tustavasta.  

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa 

päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. 

Tämä tarkoittaa, että yksinyrittäjäavustusta voidaan myöntää yksityiselle elinkeinonharjoit-

tajalle tai toiminimelle, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskun-

nalle. Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toi-

mivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. YKSINYRITTÄJÄLLÄ tarkoitetaan 

yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Myös freelance-

yrittäjä voi saada avustusta, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, 

 



  

 

 

 

 

 

 toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, 

kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.  

 

Avustus on tarkoitettu päätoimisille yrittäjille. Päätoimiselta yksinyrittäjältä edellytetään, että 

hän on YEL-rekisterissä tai, joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon 

tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee soittaa, että jo syntynyt tulovirta 

olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. Yk-

sinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, 

joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa hän työskente-

lee päätoimisesti.  

 

EDELLYTYKSET AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISELLE 

 yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian 

takia 16.3.2020 jälkeen  

 yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan  

Edellytyksenä avustuksen myöntämiselle on yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudelli-

nen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuen koronaepidemiasta. Epidemian katsotaan alka-

neen vaikuttamaan yritysten tilanteeseen 16.3.2020 lähtien, jolloin poikkeusolot alkoivat.  

Hakemuksessaan hakijan tulee kyetä osoittamaan, että 16.3.2020 jälkeinen yritystoiminnan 

heikkeneminen johtuu koronaepidemiasta. 

Lisäksi hakijalta edellytetään, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannatta-

vaan liiketoimintaan. Edellytykset kannattavaan liiketoiminnan arvioidaan olevan, mikäli yri-

tystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perus-

tuen. Hakemukseen tulee liittää myös verovelkatodistus. Mikäli yrittäjällä on verovelkaa, tu-

lee hänen toimittaa verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.  

 



  

 

 

 

 

Yrittäjällä tulee olla aikomus jatkaa yritystoimintaansa koroepidemian jälkeen. Lisäksi hänen 

tulee esittää suunnitelma, miten hän aikoo käyttää avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.  

Yksinyrittäjän avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen 

de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 

euroa (maanteiden tavaraliikenteen yritykselle enintään 100 000 euroa) kuluvan ja kahden 

edellisen verovuoden aikana. Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministe-

riöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien 

liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Kaikki yrityksille koh-

dennettu julkinen tuki ei ole de minimis -tukea. De minimis -tuki tunnistetaan tukea koske-

vasta päätöksestä, jossa todetaan siihen sisältyvän de minimis -tuen määrä ja viitataan Eu-

roopan unionin vähämerkityksisestä tuesta annettuun asetukseen. Avustusta voidaan 

myöntää koko maassa.  

 

MIHIN TARKOITUKSEEN AVUSTUSTA VOI HAKEA  

Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yk-

sinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoi-

mintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimisto-

menot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei 

pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on 

tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. Ker-

takorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja avustuksen vii-

meinen hakupäivä on 30.9.2020. Kyse on laskennallisesta summasta, eikä avustuksen saa-

jalla ole velvollisuutta esittää avustusta hakiessa tositteita kustannusten syntymisestä.   

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

HUOMIONARVOISTA 

Kunnat ilmoittavat yksinyrittäjille maksamansa avustukset Verohallinnolle. Avustuksen ha-

kijan tulee huomioida, että kunnan hyväksyessä hakemuksen syntyy hakijan ja kunnan 

välille valtionavustuslain 7 § 3 momentin mukainen sopimus. Avustuksen saajan tulee sopi-

mukseen perustuen viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti 

saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi vaatia maksetun avustuksen palau-

tettavaksi. Tuen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa tuen myöntäjälle tarvittavat tiedot sen 

varmistamiseksi, että tukea ei ole haettu tukiehtojen vastaisesti. Avustuksen myöntäneellä 

kunnalla sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa jälkikäteen, mihin tarkoituk-

seen tuki on käytetty.  

 

AVUSTUKSEN HAKEMINEN  

TEUVALLA avustusta voi hakea teuva.fi verkkosivustolta löytyvällä sähköisellä lomakkeella 

30.9.2020 saakka. Hakemus on myös mahdollista jättää paperisena kunnan asiointipistee-

seen (Rasintie 1 A, postilaatikko ulko-oven vieressä). Paperilomakkeen saa tarvittaessa 

kunnan asiointipisteestä, ilmoita tulostasi puh. 040 770 3000. Suosittelemme käyttämään 

sähköistä lomaketta asioinnin nopeuttamiseksi. Pyydämme täyttämään hakemuksen huo-

lellisesti ja liittämään mukaan kaikki tarvittavat liitteet hakemuksen mahdollisimman nopean 

käsittelyn varmistamiseksi.

 

 

 

LISÄTIETOJA JA TUKEA VERKOSSA 

 

Kuntaliitto 

Työ- ja elinkeinoministeriö 

Verottaja 

Finnvera 

Yritys-Suomi talousapu –neuvon-

tapalvelu 

 

 

 

 

 

TUKEA JA NEUVOJA HAASTEISSA 

ANTAVAT 

Elinkeinoasiamies 

Carita Latikka,  

Puh. 040 595 9412  

carita.latikka@suupohja.fi  

 

Elinkeinojohtaja 

Juha Niemelä, Puh. 040 663 327 

juha.niemela@teuva.fi   

 

https://www.kuntaliitto.fi/tiedotteet/2020/yksinyrittajille-2000-euron-toimintatuki-koronavirustilanteessa-haku-avautuu
https://tem.fi/koronavirus
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/korona/
https://www.finnvera.fi/kasvu/ajankohtaista-yrityksille/ajankohtaista-yrityksille
https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-suomi-talousapu-neuvontapalvelu-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/1e2d4b82-36d7-4fa8-bdd6-4c5b46afc6bb
https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-suomi-talousapu-neuvontapalvelu-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/1e2d4b82-36d7-4fa8-bdd6-4c5b46afc6bb
mailto:carita.latikka@suupohja.fi

