
Pirkanmaan kuntien yksinyrittäjätuen haku aukeaa 

maanantaina 20.4.2020 klo 15:00 

Tuen hakeminen: 

Tukea haetaan yhteisen sähköisen käsittelyjärjestelmän kautta osoitteessa  

www.tukialusta.fi 

Haku avautuu maanantaina 20.4.2020 klo 15:00 ja se edellyttää vahvaa tunnistautumista 

esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla. Sivustolla annetaan myös ohjeita hakemiseen, tarvittaviin 

liitteisiin  sekä  tiedotetaan kuntakohtaisista ohjeista. 

 

Pirkanmaan yrittäjät, Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan kunnat, Tampereen kaupunkiseudun 

yrityspalveluyhtiö Ensimetri ja Business Tampere ovat suunnitelleet yhdessä COVID-19 epidemian 

aiheuttamaan yritysten neuvonnan tarpeeseen yhteistä palvelukokonaisuutta.  

Neuvonta sisältää yhden puhelinnumeron, josta saa yleistä kriisiapuneuvontaa sekä 

yksinyrittäjätuen neuvontaa. Kriisiapuneuvontaa tarjoaa Pirkanmaan yrittäjät yhdessä 

yhteistyöverkostonsa kanssa. Yksinyrittäjätuen neuvontaa antaa Pirkanmaan kunnat. 

Neuvontapalvelun numero on 03 56 56 5040. Palvelu on avoinna arkipäiväisin klo 09.00 - 17.00, 

lisäksi huhti-toukokuun aikana myös ilta-aikaan tiistaisin ja torstaisin 09.00 - 19.00 

 

 

 
 

 

http://www.tukialusta.fi/


Avustusten myöntäminen  
 

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa 

päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. 

 

Yksinyrittäjän avustuksessa yrityksen määritelmä vastaa EU:n valtiontukisääntelyn mukaista 

yrityksen määritelmää, jonka mukaan yrityksellä tarkoitetaan taloudellista toimintaa harjoittavia 

yksiköitä riippumatta niiden oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta. Suomessa pääosa 

taloudelliseen toimintaan myönnetyn tuen saajista on rekisteröityneinä yritys- ja 

yhteisötietokantaan. 

 

Tämä tarkoittaa, että Yksinyrittäjäavustusta voidaan myöntää oikeudellisen muodon ja 

rahoitustavan estämättä yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille, 

avoimille yhtiöille, osakeyhtiöille tai osuuskunnalle. Avustusta voidaan myöntää myös ns. 

”kevytyrittäjille”, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti perustamatta kuitenkaan 

yritystä. Myös freenlance-yrittäjä voi saada tukea, kun freelanceyrittäjä toimii itsenäisenä 

elinkeinonharjoittajana, toiminimellä (ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), 

henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.  

 

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, jolla ei ole palkattua 

työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti mikä on hakijan ti-lanne hakemushetkellä. 

Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1 - 5 henkilöä mutta on lomauttanut työntekijänsä, katsotaan 

tämän kuuluvan ELY-keskusten palveluiden piiriin. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja 

eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.  

Avustuksen edellytyksenä on, että yritystoiminta on päätoimista. Päätoimiselta yksinyrittäjällä 

tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutus-numero) tai joka voi esittää 

vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk 

sitten tulee soittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 

kuukauden ajanjaksolla.  

 

Yrityksessä saattaa olla useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka eivät siis ole palkansaajan 

asemassa (työsuhteessa), mutta ei välttämättä yhtään työsuhteista henkilöä. Tällöin yritys ohjataan 

BF:n tai ELY-keskusten palveluiden piiriin.  

Mikäli yksinyrittäjällä on sivu- tai liitännäiselinkeino, tulkitaan se sivutoimiseksi 

yksinyrittäjyydeksi, mikä ei oikeuta avustukseen. 

 

Avustuksen myöntämisen edellytykset  
 

Valtionavustusta saa käyttää yksinyrittäjien taloudellisen toiminnan vakauttamiseen edellyttäen, että  

• 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 heikentynyt 

taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Epidemian on 

arvoitu alkaneen vaikuttaa yksinyrittäjien taloudellista tilannetta heikentävästi Suomessa 16.3.2020 

lähtien, jolloin todettiin poikkeusolo ja otettiin käyttöön valmiuslaki.  

 

Tämä tarkoittaa, että hakemuksessaan hakijan tulee kyetä osoittamaan, että yritystoiminnan 

merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta. Hakijaa myös pyydetään 



hakemuslomakkeessa vakuuttamaan, että taloudellinen tilanne on merkittävästi heikentynyt 

koronaepidemiasta johtuen. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon 

heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta 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 

kysymys sesonkiluonteisesta yritystoiminnasta, voidaan tarkastella keskimääräistä liikevaihdon 

kehitystä. 

  

Lisäksi avustuksenmyöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan 

edellytykset kannattavaan toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, 

mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen 

perustuen. Hakemuksessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että yritystoiminta on ollut kannattavaa 

ennen koronaepidemiaa. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon 

hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään 

hakemukseen 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. Lisäksi hakemuksen liitteeksi 

tulee laittaa todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä 

suunnitelma verovelan maksamiseksi. 

  

Lisäksi hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian 

jälkeen. Hakijalta pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen 

toimintansa vakauttamiseksi. 

  

Yksinyrittäjän avustuksen lähtökohtana on, että luotetaan hakijan hakulomakkeessa ilmoittamaan 

tietoon. Avustuksen hakulomakkeessa hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että toiminta on 

päätoimista ja yritystoimintaan harjoitetaan yksin, että toiminta on ollut kannattavaa ennen 

koronaepidemiaa, että yrityksen taloudellisen tilanteen merkittävä heikkeneminen johtuu 

koronaepidemiasta ja että hakija aikoo jatkaa yritystoimintaa epidemian jälkeen. Näiden tilanteiden 

varalle, että hakija on ilmoittanut virheellistä tietoa, kunnan ja hakijan välisessä sopimuksessa 

sovitaan, että avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen 

perusteettomasti saamansa avustus, ja että väärinkäyttötapauksissa kunta voi vaatia maksetun 

avustuksen palautettavaksi. 

  

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemuksen vastaanottaminen täytyy järjestää 

siten, että hakemuksen saapumishetki on yksilöitävissä vähintään päivänmäärän tarkkuudella. 

  

Koska avustus myönnetään valtionavustuslain 7 §:n 3 momentin mukaisesti kunnalle edelleen 

käytettäväsi yksinyrittäjien tukemiseen, kuntien on noudatettava valtioavustuslaissa todettua 

sopimusmenettelyä. Näin ollen kunnan on tehtävä sopimukset avustusta saavien yksinyrittäjien 

kanssa avustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja avustuksen ehdoista. 

  

Avustus myönnetään aina vakiosuuruisena 2000 euroa kutakin tukea hakenutta yksinyrittäjää 

kohden, jos myöntökriteerit täyttyvät. 

 

Yksinyrittäjien avustus, hakemusluonnos , päivitetty 9.4.2020 
 
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista 

https://tem.fi/documents/1410877/21836369/Liite+3+Yksinyritt%C3%A4j%C3%A4n+hakemusluonnos,+p%C3%A4ivitetty+9.4.2020.docx/43e34fe1-15d0-18f0-1321-75c3bec8d5ae
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

