TIEDOTE 9.4.2020
Yksinyrittäjätuki
Kohta avautuu haku yksinyrittäjätukeen. Kyseessä on 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta
yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi
yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja
toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin
kustannuksiin tukea voidaan käyttää.
Kuka voi hakea ja mitkä ovat ehdot?
Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä,
riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä
tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.
Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen
yrittäjätulon tai laskutuksen.
Tukea voidaan myöntää myös ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat 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.

Tuen ehtona on
•

•
•
•

•
•
•

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
ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pystyttyä lähdes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan
vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella.
Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan.
Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan
johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla
Tuki on harkinnanvarainen. Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa
ennen koronakriisiä. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon
hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Verovelkasuunnitelma pitää olla hyväksyttynä
ennen hakemuksen jättämistä.
Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki on
määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka.
Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli
toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.
Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden
jalostukseen.
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HUOM: Yrityksessä saattaa olla useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka eivät ole palkansaajan
asemassa eli työsuhteessa, mutta ei välttämättä yhtään työsuhteista henkilöä. Nämä usean yrittäjän
yritykset kuuluvat ELY-keskusten palveluiden piiriin.

Tukihakemuksen vaatimat liitteet:
•
•
•
•

Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös TAI veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus
Kopiot kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat
kehittyneet 2020
Verovelkarekisteriote
Tarvittaessa muita selvityksiä voidaan kysellä

Tietoa hakemusprosessista tulee olemaan luettavissa kuntien ja Pietarsaaren seudun
Kehittämisyhtiö Concordian kotisivuilta (www.concordia.jakobstad.fi).
Jos yrityksesi työllistää itsesi lisäksi 1-4 henkilöä voit hakea tukea ELY-keskuksen
rahoituksesta. Lisätietoja löydät ELY:n sivuilta.
Jos yrityksesi työllistää itsesi lisäksi 5-250 henkilöä voit hakea tukea Business Finlandilta. Tähän
kokoluokkaan kuuluvat toiminimet hakevat kuitenkin säännöstä poiketen rahoitusta ELYkeskukselta. Lisää tietoa löydät Business Finlandin sivuilta.
Pietarsaaren seudun Kehittämisyhtiö Concordian kotisivuilta löydät myös muita hyödyllisiä
linkkejä.
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