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YKSINYRITTÄJÄN KORONA-AVUSTUKSEN HAKEMINEN KAUPUNGILTA 

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.  

Yksinyrittäjä avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi 
heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta.  

Yksinyrittäjä hakee avustusta kirjallisesti kotikunnastaan (YTJ-rekisterin mukainen 
kotikunta). Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2.000 euron suuruisesta 
kertakorvauksesta 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. Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus 
selviytyä koronavirusepidemian aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta. 
Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin ja 
avustuksen viimeinen hakupäivä on 31.8.2020. Kyse on laskennallisesta summasta, 
eikä avustuksen saajalla ole velvollisuutta esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen 
tositteita kustannusten syntymisestä. Hakemukset käsitellään 
saapumisjärjestyksessä. Avustus myönnetään aina vakiosuuruisena 2.000 euroa 
kutakin tukea hakenutta yksinyrittäjää kohden. 

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa 
toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja 
rahoitustavasta  

- yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, 
- kommandiittiyhtiöille  
- avoimille yhtiöille  
- osakeyhtiöille  
- osuuskunnalle  
- ”kevytyrittäjälle”  
- freelance-yrittäjälle  

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole 
palkattua työvoimaa. 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. 

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. 

Avustuksen edellytyksenä on, että yritystoiminta on päätoimista. Päätoiminen yrittäjä, 
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 soittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20.000 euron 
laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. 

Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 
16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut 
ja myyntituotot). Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen 
myyntituotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 
kuukauden ajanjaksolla. Lisäksi avustuksenmyöntämisen edellytyksenä on, että 
yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan 
toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa 
vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen. 

Yksinyrittäjän avustuksen on lähtökohtana, että luotetaan hakijan hakulomakkeessa 
ilmoittamaan tietoon. Avustuksen hakulomakkeessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, 
että toiminta on päätoimista ja yritystoimintaan harjoitetaan yksin, että toiminta on ollut 
kannattavaa ennen koronaepidemiaa, että yrityksen taloudellisen tilanteen merkittävä 
heikkeneminen johtuu koronaepidemiasta ja että hakija aikoo jatkaa yritystoimintaa 
epidemian jälkeen. Hakijalta pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää 
saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.  Näiden tilanteiden varalle, että 
hakija on ilmoittanut virheellistä tietoa, kunnan ja hakijan välisessä sopimuksessa 
sovitaan, että avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai 
ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus, ja että väärinkäyttötapauksissa 
kaupunki voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi. 

Kaupunki tekee avustusta koskevan sopimuksen valtionavustuslain 7 §:n 3 kohdan 
mukaisesti avustuksen vastaanottavan yksinyrittäjän kanssa. Sopimukseen sisältyy 
avustuksen myöntämisen, käytön ja käytön valvonnan ehdot. Sopimus syntyy kunnan 
hyväksyessä hakijan hakemuksen ja hakijan saadessa hyväksymisestä tiedon. 
Viranhaltijapäätös on hallinnollinen ja hallintopäätökseen liitetään kuntalain mukainen 
muutoksenhakuohje.  

Avustuksen saaja on velvollinen ilmoittamaan kunnalle kaikkien itse saamiensa sekä 
muiden tarkoitettujen läheisyhtiöiden saamien de minimis -tukien määrät ja 
myöntöajankohdat.  

Yksinyrittäjän avustuksen hakemisen ohjeet ja liitteet löydät osoitteessa 
https://haapavesi.fi/yksinyrittajan-avustus 
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