Yksinyrittäjän avustus koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin
Kunnat myöntävät yksinyrittäjille avustusta toiminnan vakauttamiseen koronavirusepidemiasta (COVID-19)
johtuen.
Yksinyrittäjän avustus on 2 000 euron suuruinen kertakorvaus laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin
kustannuksiin (mm. yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset, 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.
Avustuksen viimeinen hakupäivä on 31.8.2020.
Avustusta voi hakea yrityksen kotikunnasta.
Kunnat ilmoittavat yksinyrittäjille maksamansa avustukset Verohallinnolle.
EHDOT
Avustusta saa käyttää ainoastaan yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian
aikana ja sen jälkeen. 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.
Tukihakemus ja Hyvinkään kaupungin hyväksymispäätös muodostavat valtionavustuslain 7 pykälän 3
momentin mukaisen sopimuksen, jonka tuen hakija hyväksyy hakemalla tukea ja Hyvinkään kaupunki
hyväksyy myönteisellä tukipäätöksellä. Erillistä allekirjoitettua sopimusta ei laadita.
Hylkäämisestä tehdään perusteltu viranhaltijapäätös, joka toimitetaan hakijalle tiedoksi sähköpostitse
Sopimukseen perustuen 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 tukea ei ole haettu tukiehtojen vastaisesti eikä avustusta ole käytetty ehtojen
vastaisesti.
Avustuksen myöntäneellä kunnalla sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa jälkikäteen, mihin
tarkoitukseen tuki on käytetty.
Kenelle
Avustus tarkoitettu yritysmuodosta ja rahoitustavasta riippumatta yrittäjälle, joka
 harjoittaa yksin taloudellista toimintaa, on yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan
palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät,
 on päätoiminen yksinyrittäjä.

Päätoimiselta yksinyrittäjältä edellytetään, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai joka voi esittää vähintään
vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa,
että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.
Yksinyrittäjäavustusta voidaan myöntää yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai toiminimelle,
kommandiittiyhtiölle, avoimelle yhtiölle, osakeyhtiölle tai osuuskunnalle. Avustusta voidaan myöntää myös ns.
”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan yritystä. Myös
freenlance- yrittäjä voi saada avustusta, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä elinkeinonharjoittajana,
toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö),
osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.

Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä,
joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee
päätoimisesti.
Avustuksen myöntämisen edellytykset
Yksinyrittäjä avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat
merkittävästi heikentyneet koronavirusepidemian takia 16.3.2020 jälkeen (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 avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset
kannattavaan toimintaan (=yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai
veroilmoitukseen perustuen). Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä
suunnitelma verovelan maksamiseksi. Lisäksi hakemukseen on liitettävä 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). Kannattavan toiminnan arvioinnissa
voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.
Yksinyrittäjän avustus on de minimis -rahoitusta. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa
(maanteiden tavaraliikenteen yritykselle enintään 100 000 euroa) kuluvan ja kahden edellisen verovuoden
aikana. Avustuksen saaminen edellyttää, että yritykselle myönnettyjen de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä
enimmäismäärää (avustuksen saajan vastuulla). Kaikki yrityksille kohdennettu julkinen tuki ei ole de minimis tukea. De minimis -tuki tunnistetaan tukipäätöksestä, jossa todetaan siihen sisältyvän de minimis -tuen määrä
ja viitataan Euroopan unionin vähämerkityksisestä tuesta annettuun asetukseen.
Avustusta voidaan myöntää koko maassa.

MIKÄLI SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ yksinyrittäjän tuesta, ole yhteydessä kotikuntasi yhteyshenkilöihin:
-

Elinkeinopäällikkö Jyrki Käki, p. 040 330 6014, jyrki.kaki@hyvinkaa.fi
Työllisyyssihteeri Katri Malmberg, p. 040 5890 840, katri.malmberg@hyvinkaa.fi
työllisyyssihteeri Anne Moilanen, p. 0400 523 159, anne.moilanen@hyvinkaa.fi
työllisyyspäällikkö Aki Leinonen, p. 040 354 0815, aki.leinonen@hyvinkaa.fi
liiketoimintajohtaja Annukka Lehtonen, 050 592 2768, annukka.lehtonen@hyvinkaa.fi

