
Koronakriisi 
Yksinyrittäjät





• Täysin uusi tuki- ja kanavamuoto.  Valtio rahoittaa, kunnat jakavat. 

• Hallitus lisäsi yksinyrittäjätukeen 8.4 150 me eli yhteensä tuki on 250 me.

• Tuen suuruus yksinyrittäjälle on 2000 euroa. Tuki on kertasumma.

• Yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen, kuten 

vuokra, sähkö, puhelinlaskut, ostolaskut yritystoiminnasta sekä muut kirjanpito ja 

toimistomenot. 

• Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 

välillä.

• Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva 

päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja 

rahoitustavasta. 

• Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole 

palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät.

Yksinyrittäjätuen peruslinjaukset 



• Tuen ehdot

- yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet 

koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja

- yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

- päätoimisuus: yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää 

vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen.

• Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta 

yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Yksinyrittäjätuki



Yksinyrittäjätuen hakeminen

KUKIN KUNTA AVAA HAUN 
YKSINYRITTÄJILLE ELI HAKU EI 
AVAUDU KAIKISSA KUNNISSA 

YHTÄ AIKAA. 

TUKI HAETAAN YRITYKSEN 
KOTIKUNNASTA ELI YTJ-

REKISTERIN MUKAISESTA 
KOTIKUNNASTA.

KUKIN KUNTA JÄRJESTÄÄ 
HAKEMISEN SOPIVALLA TAVALLA 

JOKO SÄHKÖISESTI TAI 
PAPERILOMAKKEILLA. LOMAKE ON 

SAMANSISÄLTÖINEN KAIKILLE, 
LOMAKKEEN TEKNINEN MUOTO 

VOI VAIHDELLA. 

KUNNAT NEUVOVAT YRITTÄJIÄ 
HAUSSA JA KÄSITTELEVÄT 

HAKEMUKSET 
SAAPUMISJÄRJESTYKSESSÄ. 
TÄRKEÄSSÄ ROOLISSA OVAT 

MYÖS KUNTIEN 
KEHITTÄMISYHTIÖT, 

UUSYRITYSKESKUKSET JA 
VASTAAVAT, JOTKA VOIVAT 

AVUSTAA YKSINYRITTÄJIÄ TUEN 
HAKEMISESSA.



Mihin yksinyrittäjä ottaa yhteyttä tuen hakemisessa, hakemuksen 
jättämisessä?
• Yksinyrittäjän kannattaa olla yhteydessä siihen tahoon, jonka kanssa 

asioi muutoinkin yrittäjyyteen liittyvissä asioissa.
• Taho voi vaihdella eri kunnissa, se voi olla esimerkiksi kunnanjohtaja, 

elinkeinojohtaja/päällikkö, kunnallinen tai seudullinen kehitysyhtiö.
• Kannattaa seurata kunnan nettisivuja. Sivuilla kerrotaan 

kuntakohtaista tietoa tuen hakemisesta ja haun avautumisesta.
• Kunnat organisoivat omia kanaviaan.
• Yksi kanava, josta voi pyytää ohjeita ja saada neuvoja on 

https://www.yrittajat.fi/korona-alueneuvonta

• HUOMIO! OBS! Tuki haetaan yrityksen kotikunnasta eli YTJ-
rekisterin mukaisesta kotikunnasta

• Paikallisyhdistyksen kannattaa varmistaa, kenen vastuulla asia 
kunnassa on ja onhan kunta varautunut asiaan riittävällä tavalla.

Paikkakuntakohtainen toiminta

https://www.yrittajat.fi/korona-alueneuvonta


Seuraa oman kuntasi tiedotusta 

yksinyrittäjätukeen liittyen, esimerkki Pori



• Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta koronavirustilanteessa:

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista

• Tietoa Kuntaliiton sivuilta: https://www.kuntaliitto.fi/elinvoima-ja-tyollisyys/kuntien-

elinkeinopolitiikka/kuntien-myontama-yksinyrittajien-korona-avustus

• Suomen Yrittäjien sivusto: https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-

yrittajalle

Lisätietoja

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista
https://www.kuntaliitto.fi/elinvoima-ja-tyollisyys/kuntien-elinkeinopolitiikka/kuntien-myontama-yksinyrittajien-korona-avustus
https://www.yrittajat.fi/yrittajat/kaikki-koronasta-yrittajalle



