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Arvoisa muuramelainen yksinyrittäjä, 
 
Suomen hallitus on kehysriihessään 8.4.2020 linjannut, että yksinyrittäjien tukemiseen 
kohdennetaan 250 miljoonaa euroa. Tuki kohdennetaan yksinyrittäjille kuntien kautta. Yk-
sinyrittäjäavustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien 
tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille. Asetus on astunut voimaan 
9.4.2020 ja on voimassa 15.10.2020 saakka. Valtioneuvosto on antanut asetuksen yk-
sinyrittäjille koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen 
vakauttamiseksi. 
 
Tässä tiedotteessa annetaan ohjeet yksinyrittäjän tuen hakemisesta Muuramen kunnan 
yksinyrittäjille. On tärkeätä, että luette tämän tiedotteen kokonaisuudessaan. 
 
Tiedotteen ensimmäisessä osassa Perusteet/TEM annetaan taustatiedot ja toisessa 
osassa Yksinyrittäjän tuen hakeminen Muuramen kunnassa ohjeet tuen hakemisesta. 
 
Perusteet / TEM 
 
Avustus on tarkoitettu yritysmuodosta ja rahoitustavasta riippumatta yrittäjälle, joka 
harjoittaa yksin taloudellista toimintaa, on yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palve-
luksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät, sekä on päätoiminen 
yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Rahoitusta ei 
voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden ja-
lostukseen. 

HUOM! 
Yritykset, jotka työllistävät itsensä lisäksi enintään neljä henkilöä, voivat hakea avustus-
muotoista rahoitusta ELY-keskuksesta (Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemi-
asta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä) ja yritykset, jotka työllistävät viisi henki-
löä tai enemmän, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta (liiketoiminnan kehitysrahoitus 
häiriötilanteissa) Business Finlandilta. Lisää tietoa: 
https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille 
 
Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa 
päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. 
 
Tämä tarkoittaa, että yksinyrittäjäavustusta voidaan myöntää yksityiselle elinkeinonharjoit-
tajalle tai toiminimelle, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskun-
nalle. Avustusta voidaan myöntää myös niin sanotuille ”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät 
itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Yksinyrittäjällä tarkoi-
tetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua työvoimaa. Myös free-
lance- yrittäjä voi saada avustusta, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonhar-
joittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä 
(avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa. 
 
Avustus on tarkoitettu päätoimisille yrittäjille. Päätoimiselta yksinyrittäjältä edellyte-
tään, että yrittäjä on YEL-rekisterissä (hakemuksessa kysytään YEL-vakuutuksen numero) 
tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli 
yritys on aloittanut alle 6 kk sitten, tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan 
johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. 
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Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yri-
tyksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä 
työskentelee päätoimisesti. 
 
Avustuksen myöntämisen edellytykset 
 
• yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian 

takia 16.3.2020 jälkeen 
• yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan; 
 
Yksinyrittäjä avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi hei-
kentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Epide-
mian on arvoitu alkaneen vaikuttaa yksinyrittäjien taloudellista tilannetta heikentävästi 
Suomessa 16.3.2020 lähtien, jolloin todettiin poikkeusolot ja otettiin käyttöön valmiuslain 
toimivaltuuksia. 
 
Tämä tarkoittaa, että hakemuksessaan hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yritystoimin-
nan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta. Hakijaa myös 
pyydetään hakemuslomakkeessa vakuuttamaan, että taloudellinen tilanne on merkittävästi 
heikentynyt koronaepidemiasta johtuen. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilan-
teen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjan-
pidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). 
 
Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen liikevaihto on laskenut yli 
30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Mikäli on ky-
symys sesonkiluonteisesta yritystoiminnasta, voidaan tarkastella keskimääräistä liikevaih-
don kehitystä. 
 
Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan 
edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edelly-
tykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoi-
tukseen perustuen. Hakemuksessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että yritystoiminta 
on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä 
tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Hakijaa pyyde-
tään liittämään hakemukseen tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 
2019/viimeisin veroilmoitus. Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on toimitet-
tava muu luotettava selvitys taloudellisesta tilanteesta (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). 
Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen verovelkatodistus ja mikäli yrityksellä 
on verovelkaa, tulee hakemukseen liittää verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan 
maksamiseksi. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän 
selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019. 
 
Hakijaa pyydetään vakuuttamaan myös, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepi-
demian jälkeen. Hakijaa pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa 
avustuksen toimintansa vakauttamiseksi. 
 
Yksinyrittäjän avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen 
de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 
euroa (maanteiden tavaraliikenteen yritykselle enintään 100 000 euroa) kuluvan ja kahden 
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edellisen verovuoden aikana. Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. minis-
teriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat ja maakun-
tien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Kaikki yrityksille 
kohdennettu julkinen tuki ei ole de minimis -tukea. De minimis -tuki tunnistetaan tukea 
koskevasta päätöksestä, jossa todetaan siihen sisältyvän de minimis -tuen määrä ja viita-
taan Euroopan unionin vähämerkityksisestä tuesta annettuun asetukseen. 
Avustusta voidaan myöntää koko maassa 
 
Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea? 
 
Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrit-
täjän 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. 
 
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 
 
Muuta huomioitavaa: 
 
Avustuksen hakijan tulee huomioida, että kunnan hyväksyessä hakemuksen syntyy haki-
jan ja kunnan välille valtionavustuslain 7 § 3 momentin mukainen sopimus. Avustuksen 
saajan tulee sopimukseen perustuen viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen 
perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi vaatia maksetun 
avustuksen palautettavaksi. Tuen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa tuen myöntäjälle 
tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että tukea ei ole haettu tukiehtojen vastaisesti. 
Avustuksen myöntäneellä kunnalla sekä Työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa 
jälkikäteen, mihin tarkoitukseen tuki on käytetty. 
 

Yksinyrittäjän tuen hakeminen Muuramen kunnassa 
 
Yksinyrittäjälle tarkoitettua avustusta haetaan lomakkeella, joka on liitteenä. 
 
Tukihakemus on laadittava huolellisesti ottaen huomioon edellä perusteissa esitetyt asiat 
sekä hakulomakkeessa esitetyt asiat. 
Tukihakemus lähetetään Muuramen kuntaan hakijan allekirjoittamana 
• sähköpostin liitetiedostossa liitteineen osoitteeseen info@muurame.fi ,viestin aihe kent-

tään: Yksinyrittäjän tukihakemus tai 
• kirjepostina liitteineen osoitteella Yksinyrittäjän tukihakemus, Muuramen kunta, Virasto-

tie 8 / PL1, 40951 Muurame tai 
• tuomalla hakemus liitteineen henkilökohtaisesti Muuramen kunnan postilaatikkoon (kir-

jaston oven vieressä), Virastotie 8, 40950 Muurame. Huom! Postilaatikko tyhjennetään 
maanantaisin ja torstaisin. 
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Tukihakemuksesta tehdään Muuramen kunnassa viranhaltijapäätös. 
 
Yhteyshenkilö on Kehittämisjohtaja Julia Virtanen, p. 014 659 650,  
julia.virtanen@muurame.fi 
 
Myönteisen päätöksen saaneelle yksinyrittäjälle maksetaan 2000,00 euron avustus lomak-
keessa esitetylle tilille. 
 
Muuramen yrityskoordinaattori Mika Partanen auttaa ongelmatilanteissa. Ota rohkeasti 
yhteyttä, puh. 050 304 8425, mika.partanen@muurame.fi  
 
Ystävällisin terveisin 
 
 
Julia Virtanen  Mika Partanen 
Kehittämisjohtaja  Yrityskoordinaattori 
Muuramen kunta  Muuramen kunta 
	


