
Yksinyrittäjän tuki koronavirustilanteessa 

Hallitus linjasi kehysriihessään 8.4.2020, että yksinyrittäjien tukemiseen myönnettäväksi kuntien kautta 

kohdennetaan Suomessa yhteensä 250 miljoonaa euroa. Halsuan kunta myöntää  yksinyrittäjän tukea 

kunnan päätoimisille yksinyrittäjille koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen 

tilanteen vakauttamiseksi. 

Voinko saada tukea? 

Voit saada tukea, jos olet yksin taloudellista toimintaa Suomessa harjoittava päätoiminen yrittäjä, jolla ei 

ole palkattua työvoimaa. Yrittäjyytesi katsotaan päätoimiseksi, kun   

- olet YEL-rekisterissä tai voit esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen 

- mikäli olet aloittanut yritystoimintasi alle 6 kk sitten tulee sinun osoittaa, että jo syntynyt tulovirta 

olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla 

Tukea voidaan myöntää myös, jos olet 

- kevytyrittäjä, joka työllistät itsesi ja toimit yrittäjämäisesti, vaikka et ole perustanut yritystä 

- freelanceryrittäjä kun toimit itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä, henkilöyhtiössä, 

osakeyhtiössä tai osuuskunnassa 

Yksinyrittäjän tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta eli voidaan 

myöntää yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille tai osakeyhtiöille. 

Huomaathan, että yksinyrittäjän tukea ei voida myöntää 

- sivutoimiselle yksinyrittäjälle 

- maa-, kala-, metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen 

Tuen suuruus ja mihin tarkoitukseen voi tukea saada 

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta. Tukea voit saada yritystoiminnasta 

aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten esimerkiksi 

- yritystoimintaasi varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannuksiin sekä  

- kirjanpito- ja toimistomenoihin 

Huomaathan, että yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin, mutta kaikkiin muihin 

kustannuksiin tukea voidaan käyttää. 

Tuen ehdot ja hakeminen 

Tuen saamisen ehtona on, että  

- yrityksesi taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 

16.3.2020 jälkeen ja 

- sinulla katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan 

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli  

- yrityksesi myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen 

pysyttyä lähdes samalla tasolla 

Hakua varten sinun täytyy täyttää sähköinen lomake, jonka löydät Kaustisen seutukunnan sivuilta. Ennen 

varsinaisen hakulomakkeen täyttämistä sinulle avautuu linkkiä klikkaamalla tarkistuslista. Käy lista 



huolellisesti läpi ja varaa listassa mainitut tiedot ja liitteet valmiiksi ennen varsinaisen tukihakemuksen 

täyttämistä. Tarkistuslistan tarkoituksena on helpottaa tukihakemuksen täyttämistä.  

Tarkistuslistaan ja varsinaiseen tukihakemukseen pääset tästä linkistä:  https://kunnat.e-

lomake.fi/lomakkeet/15/lomakkeet.html 

Kaustisen seutukunnan sivuilta löydät myös  

- tarkemmat tiedot tuen ehdoista 

- tiedot tukihakemukseen tarvittavista liitteistä 

- ohjeet tukihakemuksen täyttämiseen sekä 

- tiedot seutukunnan yrityspalveluiden yhteyshenkilöistä, joihin voit olla yhteydessä tukeen ja sen 

hakemiseen liittyen 

Tietoa seutukunnan sivuilta löydät täältä:  https://kaustisenseutu.fi/yrittajille/koronatuet/yksinyrittajan-

tuki-koronatilanteessa/ 

Huomaathan, että kirjautuminen seutukunnan asiointipalveluun tapahtuu Suomi.fi-palvelun avulla. 

Suomi.fi-tunnistautumisessa tunnistaudut henkilökohtaisella pankkitunnuksellasi, mobiilivarmenteella tai 

VRK-kansalaisvarmenteellasi.  

Päätöksen tukihakemuksestasi tulet saamaan meiltä Halsuan kunnasta mahdollisimman pian. 

Yksinyrittäjänä voit hakea myös työttömyysturvaa 

Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille työttömyysetuuden kanssa. Työttömyysetuutta voi saada siitä alkaen, 

kun edellytykset täyttyvät. 

Lisätietoa ja ohjeita TE-palveluiden tiedotteesta ja sivuilta: https://www.te-

palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/ajankohtaista/2020-04-08-01/index.html 
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