
 

 

Yksinyrittäjä  
(tuki tulossa pian, haettavissa todennäköisesti heti pääsiäisen jälkeen)  
 
Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnalta. Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän 

toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen ja maksuvalmiuden ylläpitämiseen. Tuen 

kriteerit ovat kaikille kunnille samat. Valtioneuvosto hyväksynee asetuksen yksinyrittäjien tukemiseen 

tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille ja asetus mahdollistaa tuen maksamisen kunnille hakemuksesta 

laskennallisen jakoperusteen mukaan. Asetus tullee voimaan 9.4.2020, minkä jälkeen kunnat voivat hakea 

työ- ja elinkeinoministeriöltä valtionavustusta yrittäjien rahoitukseen. 

Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne 

ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 31.12.2019 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen. 

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yhdessä Kuntaliiton kanssa kuntien tueksi  
- hakemuspohjan sekä avustuksen kuntakohtaiset osuudet valtionavustuksen hakemista  
   varten,  
- hakemuspohjan, jolla yrittäjä hakee tukea kunnalta, sekä  
- soveltamisohjeen hakemusten käsittelijälle. 
 
Kehittämisyhtiö Ikaalisten kylpyläkaupunki Oy tiedottaa välittömästi, kun kunnan tuki yksinyrittäjille on 

haettavissa. 

 

 

 

 

 

 



Yritykset 1-5 hlöä 

ELY-keskukset myöntävät yrityksen kehittämisavustusta koronavirusepidemian aiheuttamista markkina- ja 

tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille. Avustusta myönnetään  

1) tilanneanalyysin tekemiseen tai  

2) kehittämistoimenpiteisiin.  

Avustusta voi hakea ELY-keskukselta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa. Lue lisää ja hae 

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/poikkeusrahoitus 

 

Yritykset 6-250 hlöä 

Business Finlandin kehitysrahoitus häiriötilanteessa. Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-

yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk), joilla on 6-250 työntekijää. Rahoituksen avulla yritys voi kehittää uusia 

tuotteita tai toimintatapoja, menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita EI korvata. Rahoitusta on 

saatavilla kahta erilaista: esiselvitys- ja kehittämisrahoitus. Yritys ei voi hakea molempia rahoituksia 

samanaikaisesti. 

1) Esiselvitysrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 10 000 euroa. 

2) Kehittämisrahoitus liiketoiminnan häiriötilanteisiin – enintään 100 000 euroa. 

Lue lisää ja hae https://www.businessfinland.fi/hairiotilannerahoitus 

 

Yrittäjillä oikeus työttömyysturvaan koronavirusepidemian vuoksi 

Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan - https://tem.fi/kysymyksia-ja-

vastauksia-yrittajien-oikeudesta-tyottomyysturvaan 

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme/te_palvelut/ajankohtaista/2020-04-03-
01/index.html 

YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVAN HAKEMINEN 
  
Asian nopeuttamiseksi on hyvä laittaa työnhaku voimaan mahdollisimman pian. Uudistukset eivät ole vielä 
saaneet lainvoimaa, mutta näin asia jo lähtee vireille.  
  
Te-palvelut, Oma asiointi-palvelu, henkilöasiakkuus 
 
- lisätietoja kenttään tämän hetkinen tilanne vapaamuotoisesti, miten pandemia on vaikuttanut yrityksen 
toimintaan ja maininta, että tulee hakemaan yrittäjän työttömyysturvaa. 
 
Lue vahvistusilmoitus tarkasti! Mahdollisesti sinun tulee tehdä vielä palvelutarve-arviointi sekä 
työllistämissuunnitelma. Ellei niitä tee, niin työnhaku katkeaa muutaman päivän sisällä! 
 
-Oma asiointi-palvelua on hyvä seurata muutaman päivän välein 
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Jos sinut lomautetaan tai jäät työttömäksi: http://www.te-

palvelut.fi/te/fi/tyonhakijalle/jos_jaat_tyottomaksi/jos_sinut_lomautetaan/index.html 

Jos sinut lomautetaan koronan seurauksena (tyj.fi)https://www.tyj.fi/news/toimi-nain-jos-sinut-

lomautetaan-koronan-seurauksena/ 

Työttömyysetuutta Kelasta (kela.fi) https://www.kela.fi/tyottomyysetuutta-kelasta 

Ikaalisten elinkeinopalveluiden ja työllisyyspalveluidentyöntekijät palvelevat yrittäjiä 
ja lomautettuja toistaiseksi kaupungin linjauksen mukaan vain puhelimessa tai 
sähköisesti. Otathan tarvittaessa yhteyttä. 

Kehittämisyhtiö Ikaalisten kaupunki Oy Toimitusjohtaja Sakari Varala 

sakari.varala@ikaalinen.fi   puh: 0400150508 

Alueasiantuntija työllistymisen tukeminen seutuAiko-hanke 

elisa.niemi@ikaalinen.fi   puh: 0447306204 
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