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YKSINYRITTÄJIEN KORONA-AVUSTUS 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut 8.4.2020 kunnille ohjeet yksinyrittäjille maksettavasta 
valtionavustuksesta. Valtionavustuksen tarkoituksena on tukea yksinyrittäjiä, joiden toiminta on 
tosiasiallisesti heikentynyt koronavirusepidemian takia. Kyseessä on toimintatuki varsinaisesta elin-
keinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuki on määräaikainen ja voimassa vain 
pandemiasta johtuvan akuutin maksuvalmiuskriisin hoitamiseksi. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää rahoituksen yrityksen sijaintikunnille laskennallisena osuutena 
hallituksen tähän osoittamasta 100 miljoonan euron määrärahasta. Määrärahajaon periaatteena on 
kunnassa 31.12.2018 rekisteröityjen yksinyrittäjien määrä. Myrskylässä yrityksiä on mainitulla 
laskentahetkellä 77 ja jaettava tukisumma 38 411 euroa. 
 
Yrittäjä hakee kunnalta kirjallisesti aina kiinteää 2000,00 euron avustusta. Tulee kuitenkin 
huomioida, että avustusta ei riitä kaikille hakijoille, sillä kunnalle jaettavaksi osoitettu tukisumma ei 
perustu yksinyrittäjien lukumäärään. 
 
Yksinyrittäjien korona-avutuksen yleiset myöntöperusteet: 
 
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 myyntituotot ovat laskeneet yli 30% 
pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla – eli on osoitettavissa 
liiketoiminnan kannattavuus tilikauden 2019 puolella. Lisäksi hakijaa pyydetään vakuuttamaan, että 
aikoo jatkaa yritystoimintaa koronaepidemian jälkeen. Hakijaa pyydetään myös kuvaamaan, miten 
aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi. 
 
Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän las-
kennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen 
tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Kertakorvausta myönnettä-
essä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. 
Osin tämän korvauksen avulla yksinyrittäjän on tarkoitus selviytyä koronavirusepidemian aiheutta-
masta haastavasta taloustilanteesta. Kertakorvaus voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin 
kustannuksiin ja avustuksen viimeinen hakupäivä on 31.8.2020. 
 
Haun mahdollistamiseksi kunnan tulee hakea sille osoitettu rahoitus työ- ja 
elinkeinoministeriöltä. Vasta tämän jälkeen avustusta voidaan käytännössä jakaa. 
Myrskylän kunta on valmistellut käytännön toimia yhdessä ProAgrian kanssa ja 
tiedotamme niistä ja haun avautumisesta tarkemmin viikolla 16. 

 


