KUNNAN TOIMINTATUKI
Yksinyrittäjän avustus koronaepidemian
aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin
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Rahoitusta koronan aiheuttamaan tilanteeseen
• Yksinyrittäjäavustuksen myöntäminen
perustuu valtioneuvoston asetukseen
yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista
valtionavustuksista kunnille (199/2020)
• Asetuksen voimassaoloaika on
9.4.-15.10.2020.
• Asetusta sovelletaan valtion talousarvion
mukaisen valtionavustuksen myöntämiseen
yksinyrittäjille koronaepidemian aiheuttaman
tilapäisesti heikentyneen taloudellisen
tilanteen vakauttamiseksi.
• Valtionavustuksen tarkoituksena on kattaa
kustannukset, jotka aiheutuvat kunnille
COVID-19 (myöhemmin korona) epidemian
aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen
taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi
yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta.
• Avustusta ei voi käyttää muihin tarkoituksiin.
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Yrittäjät hakevat tukea yrityksensä kotikunnasta
Kenelle
Avustus on tarkoitettu yritysmuodosta ja rahoitustavasta riippumatta
• päätoimiselle yrittäjällä, jolla ei ole palkattua työvoimaa
•

yrittäjä on YEL-rekisterissä (hakemuksessa kysytään YEL-vakuutuksen
numero) tai

•

joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai
laskutuksen.
•

mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1-5 hlö, mutta on lomauttanut
työntekijänsä, katsotaan tämän kuuluvan ELY-keskusten palveluiden piiriin
•

•

•

6-250 hlö työllistävät kuuluvat Business Finlandin tuen piiriin.

mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä
lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

päätoiminen yrittäjä, joka 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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Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea
• Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 €
suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän
laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin
kustannuksiin
• kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja
laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut
toimistomenot (ei yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa).
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Avustuksen myöntäminen
• Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti

• Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä (avustusta voi hakea 30.9.2020 saakka).
• Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle,
jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.
• Yksinyrittäjän tulee todentaa, että taloudellinen tilanne ja liikevaihto
ovat heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen
•

Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen
myyntituotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla
edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.

•

Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan
liiketoimintaan.

•

Yrittäjän tulee kuvata, miten aikoo jatkaa yritystoimintaansa
koronaepidemian jälkeen ja miten aikoo käyttää saamansa avustuksen
toimintansa vakauttamiseksi

• Yksinyrittäjän avustus on de minimis –rahoitusta
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Tuen hakeminen
• Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella

HAE KUNNAN TOIMINTATUKEA TÄMÄN LINKIN KAUTTA

• Lomake löytyy Saarijärven yrityspalveluiden sivuilta
• Hakemuksen liitteet:
• Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai
veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus.
• Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen on
toimitettava muu luotettava selvitys
(jäljennös kirjanpidosta ja tiliote)

• Verovelkatodistus, tilaa verovelkatodistus täältä
• Jäljennös kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja
myyntituotot)
• joka osoittaa että liikevaihto on laskenut koronasta johtuen
vähintään 30%
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Yrittäjän työttömyysturva
• Laki työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta,
8.4.2020 – 30.6.2020. Lue lisää!

• Yrittäjät voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea
koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän
heikkenemisen vuoksi. Ratkaisu koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta
yritystoiminnan muodosta.
• Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että yrittäjä ilmoittautuu
työnhakijaksi TE-toimistoon www.te-palvelut.fi (Oma asiointi).
TE-toimisto antaa Kelalle työmarkkinatuen maksamista varten
lausunnon.
• Yrittäjän hakee työmarkkinatukea Kelasta www.kela.fi (Asioi verkossa)
• Jos yrittäjä on rekisteröitynyt työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020,
tukea voidaan maksaa 16.3.2020 alkaen. Muuten oikeus
työmarkkinatukeen alkaa työnhakijaksi rekisteröitymispäivästä kunhan
tuen saamisen edellytyksen täyttyvät.
• Työmarkkinatukea voidaan maksaa enintään 30.6.2020 saakka.
• Lisätietoa: www.kela.fi ja www.te-palvelut.fi
• Yrittäjän työttömyysturva-asioissa apunasi myös
Saarijärven kaupungin työllisyyspalvelut
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Maaseudun yrityksien tukipaketti
• Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee
maaseudun yrityksille tukipakettia

• Maaseutumatkailuyrityksille, maataloustuotteita
jalostaville yrityksille sekä muille
maaseutumaisten alueiden mikroyrityksille ja
maatalouden ulkopuolista yritystoimintaa
harjoittaville maatiloille
• kalastusaluksille, kalankasvatukselle ja
kalanjalostusyrityksille

• ELY-keskusten ja muiden rahoittajatahojen lisärahoitus
koronavirustilanteessa ei tällä hetkellä kata näiden
toimialojen yrityksiä.

• Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa
tarkemmin tukitoimista heti, kun valmistelun
yksityiskohdat ja rahoitus ovat varmistuneet.
Lue lisää!
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Starttiraha
- turvaa yrittäjän toimeentuloa toiminnan keskeytyessä tai työmäärän vähentyessä
• Starttirahaa saavalle yrittäjälle voidaan maksaa starttirahaa
myös niiltä päiviltä jolloin yrittäjä ei koronavirusepidemiasta
johtuen voi työskennellä yrityksessään.
• starttirahaa maksetaan myös niiltä päiviltä, jolloin yrittäjä ei
työskentele yrityksessään

• Asetus tulee voimaan 17.4.2020 ja on voimassa 30.6.2020 asti.
Asetusta sovelletaan starttirahaan, joka maksetaan
16.3.-30.6.2020 väliseltä ajalta.
• Koronavirusepidemiasta johtuen starttirahan enimmäiskestoa
on tarkoitus pidentää 12 kuukaudesta 18 kuukauteen.
• Esitys on valmisteilla.
• Lakimuutoksella turvattaisiin starttirahaa saavien yrittäjien
mahdollisuus yritystoiminnan käynnistämiseen ja
vakiinnuttamiseen koronavirusepidemian aiheuttamasta
tilapäisestä toimintaedellytysten heikkenemisestä huolimatta.

• KEHA-keskus tiedottaa muutoksesta starttirahaa saaville
yrittäjille.
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Alueesi korona-apu
• Uusyrityskeskusten ja kehitysyhtiöiden yritysneuvojat
• Uusyrityskeskusten ja kehitysyhtiöiden yritysneuvojat
ovat kaikkien yrittäjien ja yritysten käytettävissä. Katso
alla olevasta listasta, kuka palvelee sinun alueellasi ja ota
yhteyttä.
• Yritysneuvoja auttaa sinua
• muodostamaan kokonaiskuvan yrityksen
taloustilanteesta

• arvioimaan kassavirran tilanteen ja riittävyyden
• löytämään ja hakemaan oikeat eritystuet tilanteessa
• listaamaan tarvittavia toimia, mm. maksuaikajärjestelyjä
• tarvittaessa hakemaan rahoitusjärjestelyjä
• Löydät oman alueesi yritysneuvojat tämän linkin kautta
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Mikäli sinulla on kysyttävää,
ota yhteyttä:
Elinkeinojohtaja Jyrki Rahkonen

Yritysneuvoja Tiina Toivonen

p. 040 581 5964

p. 044 459 8300

jyrki.rahkonen@saarijarvi.fi

tiina.toivonen@saarijarvi.fi

Työllisyyskoordinaattori Anna-Marja Tamminen

Maatilayritysneuvoja Hanna Kaihlajärvi

p. 044 4598 209

p. 040 563 5431

anna-marja.tamminen@saarijarvi.fi

hanna.kaihlajarvi@jamk.fi

27.4.2020

Tiina Toivonen

www.saarijarvenyrityspalvelut.fi/

