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• Voit seurata tätä esitystä webcastina zoomissa tai youtubessa.
• Kun olet liittynyt webcastiin niin kirjoita chattiin oma nimesi.
• Voit esittää kysymyksiä webcastin aikana chatin kautta.
• Käsitellään kysymykset esityksen lopussa. 

• Jos ohjauspaneeli zoomissa ei näy niin liikauttamalla hiirtä se ilmestyy 
ruudun alareunaan, valitse siitä

Ohje

chat



https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille



Yksinyrittäjän tuki

1. Tuen tausta

2. Kenelle tarkoitettu

3. Mihin tarkoitukseen ja tuen suuruus

4. Avustuksen myöntämisen edellytykset

5. Mistä/miten/milloin haetaan

6. Liitteet

7. Lomake

8. Kysymyksiä 

9. Alavuden Kehitys Oy:n palvelut kriisitilanteen aikana



• Yksinyrittäjien tuki koronavirustilanteessa perustuu asetukseen, jonka 
valtioneuvosto hyväksyi 8.4.2020. Asetuksessa säädetään yksinyrittäjän 
valtionavustuksen käyttötarkoituksesta ja käyttöehdoista. 
https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200199

• Kunnat myöntävät yksinyrittäjille avustusta toiminnan vakauttamiseen 
koronapandemiasta johtuen.

• Yksinyrittäjäavustusten hakemukset käsitellään kunnissa. 

• Yksinyrittäjien korona-avustuksen tarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta 
taloudellisesti kestävämmälle pohjalle pandemian aikana ja sen jälkeen. 

• Kyseessä on toimintatuki varsinaisesta elinkeinonharjoittamisesta johtuvien 
menojen kattamiseen. 

• Tuki on määräaikainen ja voimassa vain pandemiasta johtuvan akuutin 
maksuvalmiuskriisin hoitamiseksi.

Tuen tausta

https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200199


Kenelle tarkoitettu

• Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, 
jolla ei ole palkattua työvoimaa. Yrittäjä toimii Suomessa ja 
yritystoiminta on päätoimista. 
• yksityinen elinkeinonharjoittaja tai toiminimi, kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö, 

osakeyhtiö tai osuuskunta.

• ns. ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti 
perustamatta kuitenkaan yritystä. 

• Myös freelance-yrittäjä voi saada avustusta, kun yrittäjä toimii itsenäisenä 
elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai 
liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), 
osakeyhtiössä tai osuuskunnassa. 



Mihin tarkoitukseen ja avustuksen suuruus

• Yksinyrittäjän avustus on 2 000 euron suuruinen kertakorvaus 
yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin 
kustannuksiin
• kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset

• kirjanpito- ja muut toimistomenot. 

• Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin 
kustannuksiin 

• Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena 
kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.



Avustuksen myöntämisen edellytykset

• Yrityksen taloudellinen tilanne ja liikevaihto heikentynyt merkittävästi 
koronapandemian vuoksi.

• Yksinyrittäjä on päätoiminen yrittäjä

• Yrityksellä on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan

• Yritys vakuuttaa jatkavansa toimintaa kriisin jälkeen.



Taloudellisen tilan heikkeneminen

• Hakija vakuuttaa hakemuslomakkeessa, että taloudellinen tilanne on 
merkittävästi heikentynyt koronapandemiasta johtuen.

• Todennetaan 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.



Päätoimisuus

• YEL –rekisterissä (YEL-vakuutuksen numero) tai esittää vähintään 20 000 euron 
vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen.

• Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjälle ei tule muuta tuloa, kuten 
palkkatuloa työsuhteesta tai eläketuloa tai yrittäjä ei ole päätoiminen opiskelija.

• 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.



Edellytykset kannattavaan liiketoimintaan

• Hakemuksessa hakija vakuuttaa, että yritystoiminta on ollut kannattavaa 
ennen koronaepidemiaa. 

• Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta 
on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen 
perustuen. 

• Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon 
hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.

• Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitettava muu 
luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote).

• Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän 
selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.



Toiminnan jatkaminen

• Hakija vakuuttaa hakemuksessa, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa 
koronaepidemian jälkeen. 



Muuta

• Hakija kuvaa hakemuksessa, miten aikoo käyttää saamansa 
avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.

• Yksinyrittäjän avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen 
edellyttää, että yrityksen de minimis –kumulaatiossa on tilaa. 



Liitteet

• Osakeyhtiöt:
• tilinpäätös 2019, 

• verovelkatodistus,

• kirjanpitoaineisto tai muu luotettava dokumentti, josta selviää myynnin lasku (-30% tai enemmän) 16.3.2020 

jälkeen.

• Yksityinen elinkeinonharjoittaja:
• tulos/tase/ veroilmoitus 2019, 

• verovelkatodistus, 

• kirjanpitoaineisto tai muu luotettava dokumentti, josta selviää myynnin lasku (-30% tai enemmän) 16.3.2020 
jälkeen.

• Kevytyrittäjä/uusi yrittäjä (aloittanut alle 6kk sitten):

• luotettava dokumentaatio laskutuksesta joka osoittaa, että tulovirtaa on ollut 20000€/edellinen 12kk tai 
uudella yrittäjällä tulovirta olisi tuonut 20000€ seuraavan 12 kk aikana ilman koronaepidemiaa, 

• verovelkatodistus, 

• luotettava dokumentti, josta selviää myynnin lasku 16.3.2020 jälkeen.



Mistä, miten, milloin

• Alavuden Kehitys Oy toimii hakemusten käsittelijänä ( Alavudelle rekisteröidyt yritykset)

• Alavuden kaupunki tekee päätöksen avustuksesta ja maksaa avustuksen.

• Sähköinen hakemuslomake, johon linkki löytyy fasadi.com ja alavus.fi sivustoilta. Ohje 
hakemuksen täyttämiseen. 
https://www.fasadi.com/fi/yrityspalvelut/ajankohtaista/korona-avustus-yksinyrittajille-
haku-avautunut
• Poikkeustapauksessa paperisen hakemuslomakkeen voi hakea kaupungin infosta ja palauttaa 

liitteineen samaan paikkaan.

• Haku alkaa 16.4. ja päättyy 30.9.2020 (kulut 16.3.-31.8.)

• Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä

• Hakemukseen tulee liittää tarvittavat liitteet, puutteelliset hakemukset viivästyttävät 
käsittelyä.

• Hyväksytyn hakemuksen myötä kaupungin ja yrittäjän välille syntyy sopimus, jonka 
perusteella avustus maksetaan hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

https://www.fasadi.com/fi/yrityspalvelut/ajankohtaista/korona-avustus-yksinyrittajille-haku-avautunut


Sopimuksen ehdot

• Kunnan myöntäessä avustuksen hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja kunnan 
välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan 
seuraavia ehtoja:

• Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. 
Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi.

• Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan 
soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista 
vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).

• Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

• Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. 
Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin.

• Avustuksen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntäneelle kunnalle tarvittavat tiedot sen 
varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti.



Linkki ohjeeseen

https://www.fasadi.com/fi/yrityspalvelut/ajankohtaista/korona-avustus-yksinyrittajille-haku-avautunut

https://www.fasadi.com/fi/yrityspalvelut/ajankohtaista/korona-avustus-yksinyrittajille-haku-avautunut


https://www.fasadi.com/media/fasadi.com-2018/fasadi-ajankohtaista/hakulomake_yksinyrittajan-tuki_paivitetty_17-
04-2020.jpg

Linkki hakemukseen

https://www.fasadi.com/media/fasadi.com-2018/fasadi-ajankohtaista/hakulomake_yksinyrittajan-tuki_paivitetty_17-04-2020.jpg


Kysymyksiä

• https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista


Alavuden Kehitys Oy yrityksen tukena

• Autamme kaikissa yritystoimintaan liittyvissä asioissa, myös muissa 
kuin koronakriisiin liittyvissä.

• Koronakriisissä olemme apuna sparraamassa ja auttamassa 
rahoituksen hakemisessa, liiketoiminnan kehittämisessä ja tukena 
vaikeassa tilanteessa.

• Tarjoamme kriisin ajan palvelumme etäpalveluina (puhelin, sposti, 
skype, teams).

• Päivitämme kotisivuillemme ajankohtaista tietoa (www.fasadi.com).

• Järjestämme webinaareja yrittäjille.



Palvelut verkon yli

• Ota ensin yhteys neuvojaan puhelimitse tai spostilla.

• Sovitaan tarvittaessa etäpalaveri skypellä tai teamsilla

• Etäyhteydellä voidaan opastaa hakemuksen täyttämisessä tai muussa 
yritystoimintaan liittyvässä asiassa. Näytön jakamismahdollisuus 
helpottaa neuvontaa ja yhteistyötä.

• Mikäli yrittäjä haluaa valtuuttaa neuvojan täyttämään hakemusta, niin 
siihen pitää antaa valtuutus Suomi.fi -palvelussa. Sovi tästä 
ennakkoon neuvojan kanssa niin saat tarkempia ohjeita.



Yhteystietomme:

Mauri Haapasaari, yritysasiantuntija, puh. 040 661 3552
Ulla Koivisto, toimitusjohtaja, puh. 044 550 0974

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fasadi.com

Tärkeää tietoa yrityksille Korona-viruksen aiheuttamassa tilanteessa

ja linkit muiden toimijoiden korona-infoihin, alla olevasta linkistä.
https://www.fasadi.com/fi/yrityspalvelut/tarkeaa-tietoa-yrityksille.html

https://www.fasadi.com/fi/yrityspalvelut/tarkeaa-tietoa-yrityksille.html


Kiitokset osallistumisestasi!
Kyllä tästä selvitään!


