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Kuntien myöntämä avustus yksinyrittäjille
• Yksinyrittäjien tukemiseen myönnettäväksi kuntien kautta kohdennetaan 250 milj.
euroa.
o Pirkanmaalla n. 23 M€
o Tampereella 10,2 M€

• Yksinyrittäjäavustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen
yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille. Asetuksen
voimassaoloaika on 9.4.-15.10.2020.
• Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta
aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi.
Yksinyrittäjät voivat hakea avustusta 30.9.2020 saakka. Kuntien päätökset tulee olla
tehtynä 15.10.2020 mennessä.
• Valtionavustus myönnetään kunnille käytettäväksi kokonaan yksinyrittäjille
myönnettävistä avustuksista aiheutuviin kustannuksiin.
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Yleistä avustushakemuksesta
• Yksinyrittäjä hakee avustusta kotikunnastaan (YTJ-rekisterin mukainen kotikunta)
• Avustus on 2 000 euron suuruinen kertakorvaus
• Tarkoitettu yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin
kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden
kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot.
• Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei
pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Korvausta ei siten katsota yrittäjän
yrityksestä saamaksi tuloksi.
• Kyse on laskennallisesta summasta, eikä avustuksen saajalla ole velvollisuutta esittää
avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä.
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Kenelle avustusta voidaan
myöntää?
• Tukea voi saada yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva
päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa.
• Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija
voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.
• Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.
• Päätoimisuus tarkoittaa sitä, että yksinyrittäjätukea hakevalla ei ole muita
tulonlähteitä kuten eläkkeestä tai työsuhteesta saatavaa tuloa.
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Kenelle avustusta voidaan
myöntää?
• Avustusta voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä
ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös freenlanceyrittäjä voi saada tukea, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä
elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai
liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö),
osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.
• Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti mikä on hakijan tilanne
hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1 - 5 henkilöä mutta on
lomauttanut työntekijänsä, katsotaan tämän kuuluvan ELY-keskusten
palveluiden piiriin. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä
hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.
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Päätoiminen yrittäjyys
• Avustuksen edellytyksenä on, että yritystoiminta on päätoimista.
• Päätoimiselta yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus
(YEL-vakuutus-numero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron
yrittäjätulon tai laskutuksen.
• Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi
jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.
• Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita
yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa
yrittäjä työskentelee päätoimisesti.
• Mikäli yksinyrittäjällä on sivu-tai liitännäiselinkeino, tulkitaan se sivutoimiseksi yksinyrittäjyydeksi, mikä ei oikeuta avustukseen.
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Avustuksen myöntämisen ehdot
• Yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi
16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.
• Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat
16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pystyttyä lähdes samalla tasolla. Tuottoja
arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella.
• Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa
vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.
• Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös
kirjanpidosta ja tiliote). Yksinyrittäjällä ei saa olla taloudellisissa vaikeuksissa oleva. Mikäli
yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan
maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla hyväksyttynä ennen kuin laittaa hakemuksen.
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Avustuksen myöntämisen ehdot
• Hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa
koronaepidemian jälkeen. Hakijalta pyydetään myös kuvaamaan, miten
aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.
• Yksinyrittäjän avustuksen on lähtökohtana, että luotetaan hakijan
hakulomakkeessa ilmoittamaan tietoon.
• Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä
maataloustuotteiden jalostukseen.

Irene Impiö

29.4.2020

9

Mitä tietoa hakemukseen
tarvitaan?
• Hakijan perustiedot
• Toiminnan kuvaus
• Hakijan aiemmin saamat de minimis -tuet kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden
aikana
• Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (miten yrittäjä aikoo käyttää saamansa avustuksen)
• Hakemukseen jätettävät liitteet ovat seuraavat:
o Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus
o Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat
kehittyneet 2020
o Verovelkatodistus

• Yrittäjän täytyy hakiessaan vakuuttaa, että tiedot ovat oikeita. Jos yrittäjä tekee kirjanpidon
itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän oikeaksi todistamia.
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Miten haen avustusta?
• Kaikkien Pirkanmaan kuntien haku tapahtuu tukialusta.fi
sivuilta
• Katso haluohjeet ensin
https://www.tukialusta.fi/ohjeet/
o Saatavilla myös video lomakkeen täyttämisen tueksi

• Valitse oikea kunta valikosta
• Vahva tunnistautuminen esim. pankkitunnuksilla
• Täytä lomake, liitä tarvittavat liitteet ja jätä hakemus
• Saat paluuviestin ja lyhyen kyselyn sähköpostiisi
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De minimis -tuki
•

Tukiviranomaisen on ennen de minimis -tuen myöntämistä selvitettävä yrityksen kuluvan ja
kahden aikaisemman verovuoden aikana kaikkien eri viranomaisten myöntämät muut de
minimis -tuet.

•

Hakijalta on kirjallisesti tai sähköisesti kysyttävä asiaa. Enintään 200 000 euron tuki, joka
myönnetään yritykselle kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa, voi olla lähtökohtaisesti
tarkoitettu mihin tahansa yrityksen kustannuksiin, kunhan yrityksen eri lähteistä saaman de
minimis -tuen kokonaismäärä ei ylitä enimmäismäärää.

•

De minimis -tuet ovat yrityskohtaisia, ja ne kasautuvat vain yrityksen saamien muiden de
minimis -tukien kanssa. Muunlaiset yrityksen saamat valtiontuet eivät siten vaikuta de
minimis -enimmäismäärän seurantaan.

•

Avustuksen hakulomakkeessa kysytään oletko saanut de minimis –tukea ja jos olet saanut:
tuen määrä, tuen myöntäjä ja päivämäärä.
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Miten nopeasti tukipäätöksiä
tehdään?
• Kunnat käsittelevät hakemukset saapumisjärjestyksessä
• Hakemuksen jättöaika on 30.9. saakka
• Huolellisesti täytetty hakemus ja tarvittavien liitteiden toimittaminen
nopeuttavat käsittelyä
• Seuraamme tilannetta reaaliaikaisesti ja tiedotamme käsittelyajoista
esimerkiksi Tampereen kaupungin yrittäjien uutiskirjeen kautta (koronakriisin
aikana)
o Tampereella käsitellään 24.4.2020 tulleita hakemuksia
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Hakijan tsekkilista
• Selvitä mistä kunnasta haet avustusta (yrityksen kotikunta YTJ)
• Viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019
• Verovelkatodistus
• Jäljennökset kirjanpidosta ja / tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja
kustannukset ovat kehittyneet 2020
• YEL-vakuutusnumero tai vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai
laskutuksen
• De minimis –tuet kahden edellisen verovuoden aikana
• Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi (mihin käyttää tuen)
• Tutustu avustuksen ehtoihin
• Selvitä mitä muuta tukea tai palvelua voisin hyödyntää toiminnan vakauttamiseksi
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Avustuksen lisäksi muu tuki ja
palvelut
• Avustuksen lisäksi tarjolla muuta tukea ja palvelua
• Yritysten koronakriisi neuvontapalvelu Pirkanmaalla
• Seuraa oman kuntasi ja elinkeinoyhtiöiden sekä TE-toimiston
ja ELY-keskuksen tiedotteita
o Tampere tiedottaa

• Tilaa Tampereen kaupungin yrittäjän uutiskirje Koronakriisiajaksi
o http://uutiskirje-yrittajyyspalvelut.tampere.fi/
o Lisätietoa hakuajoista, käsittelyaikatauluista
o Muista yksinyrittäjille suunnatuista palveluista ja webinaareista

• Palvelujen ja haun yhteydessä kerätään palautetta sekä yrittäjien
näkemyksiä jatkopalveluiden tarpeista
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