MYRSKYLÄN KUNTA
MÖRSKOM KOMMUN
Virastotie 5, 07600 Myrskylä

HAKEMUS

Täytä ja tallenna hakemus ja lähetä se yhdessä sähköpostissa liitteineen os. kunta@myrskyla.fi tai postita/toimita se yllä olevaan
kunnan osoitteseen. Hakemuslomakkeen kenttien alaviitteissä ovat ohjeet kyseisiin kohtiin ja lomakkeen lopussa yleisohjeet
hausta, liitteistä sekä kunnan yhteyshenkilön tiedot. Toimittamalla lomakkeen annat suostumuksesi siihen, että Myrskylän
kunta/ProAgria saa käsitellä antamiasi tietoja tässä tarkoituksessa. Lue lisää kunnan tietosuojakäytänteistä: https://myrskyla.fi/palvelut/asiointi-paatoksenteko/hallinto-ja-talous/tietosuoja-ja-rekisteriselosteet/

HAKEMUS YKSINYRITTÄJÄN AVUSTUKSESTA MYRSKYLÄN KUNNALLE
1. HAKIJAN PERUSTIEDOT
Y-tunnus tai henkilötunnus, jos Y-tunnusta ei ole

Yrityksen nimi

Yritysmuoto

YEL-vakuutusnumero 1

Yrityksen YTJ-rekisterin mukainen kotikunta

Yhteyshenkilö 2

Yhteyshenkilön osoite

Yrityksen osoite (jos eri, kuin yhteyshenkilön)

Henkilötunnus

Sähköposti

Puhelin

Yritystoiminnan aloitusajankohta

Pankkiyhteys

2. TOIMINNAN KUVAUS
Päätoimiala 3

Päätuotteet ja palvelut

Asiakkaat

Vakuutan, että olen päätoiminen yksinyrittäjä 4
☐ Kyllä

Vakuutan, että yritystoimintani on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa 5
☐ Kyllä

Vakuutan, että koronaepidemia on heikentänyt merkittävästi yritykseni taloudellista
tilannetta 16.3.2020 jälkeen 6
☐ Kyllä

Kerro lyhyesti, miten koronaepidemia on vaikuttanut yritykseni toimintaan 16.3.2020 jälkeen?

Liikevaihto tilikaudella 2018
Liikevaihto tilikaudella 2019
Tulos tilikaudella 2018
Tulos tilikaudella 2019
Liikevaihto, tammikuu 2020
Liikevaihto, helmikuu 2020
Liikevaihto, maaliskuu 2020
Liikevaihto, arvio huhtikuu 2020

1

Jos ei, katso ohjeet
Yhteyshenkilö eli toimintaa harjoittava yrittäjä.
3
Tilastokeskuksen toimialaluokitus, http://stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
4
Toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta, yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimiva päätoiminen
yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) 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.
5
Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan
maksamiseksi (ks. liitteet). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta
vuonna 2019.
6
Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Merkittävänä heikentymisenä voidaan pitää sitä, että myyntituotot ovat laskeneet 30 % tai enemmän.
2

3. HAKIJAN DE MINIMIS 7 -TUET
Onko hakijalle myönnetty kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana de minimis -tukea?
☐ Ei

☐ Kyllä, tarkempi selvitys oheisessa taulukossa
Tuen myöntäjä

Tuen määrä (euro)

Myöntämispäivämäärä

4. SUUNNITELMA TOIMINNAN VAKAUTTAMISEKSI
Aion jatkaa yritystoimintaa koronaepidemian jälkeen
☐ Kyllä
Miten hakija aikoo käyttää avustuksen?

5. VAKUUTAN ANTAMANI TIEDOT OIKEIKSI JA HAKEVANI TÄTÄ TUKEA VAIN MYRSKYLÄN KUNNALTA
☐ En ole hakenut tässä tarkoitettua yksinyrittäjätukea toisesta kunnasta
Paikka ja pvm. sekä allekirjoitus (jos teet sähköisen hakemuksen, koneellinen allekirjoitus riittää)

LIITTEET (ks. näistä tarkemmin ohjeista)
1.
2.
3.

4.

Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös TAI Veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus
Jäljennökset kirjanpidosta JA/TAI tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
Verovelkatodistus kaikilta hakijoilta, vaikkei verovelkaa olisikaan JA mikäli yrityksellä on verovelkaa, on liitettävä lisäksi verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Suosittelemme tilaamaan todistuksen sähköisesti OmaVerossa (vero.fi/omavero).
Vapaamuotoinen, perustelty syy, mikäli hakijalla ei kuitenkaan ole esittää verovelkatodistusta JA selkeä valokuva tai
skannattu kuva ajokortin etupuolesta.

EHDOT
Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille valtionavustuslain
(688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja:
− Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen.
Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi
− Avustuksen määrä on kiinteä 2 000,00 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 hakemuksen kohdassa 1 ilmoitetulle pankkitilille hakemuksen tultua hyväksytyksi kunnassa. Tuet maksetaan niin pian kuin mahdollista käsittelymääristä johtuen, aina viimeistään kahden (2) kuukauden
kuluessa hakemuksen jättämisestä.
o Ks. tästä tarkemmin ohjeista.
− Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus.
Väärinkäyttötapauksessa kunta perii maksetun avustuksen takaisin.
− Avustuksen saaja sitoutuu antamaan avustuksen myöntäneelle kunnalle tarvittaessa pyydetyt tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti.

7

De minimis -tuki tarkoittaa julkista yritystukea, jonka määrän Euroopan Unioni on tulkinnut niin vähäiseksi, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta EU-jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yritykselle voidaan myöntää enintään 200 000 euroa de minimis -tukea kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa. Maantiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle de minimis -tukea voi olla enintään 100 000 euroa. Tukipäätöksessä on ilmoitettu, jos kyseessä on de minimis -tuki. Yrityksen tulee itse huolehtia, että eri päätöksillä myönnettyjen de minimis -tukien yhteenlaskettu
määrä ei ylitä sallittua maksimäärää. https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki

HAKEMUS YKSINYRITTÄJÄN AVUSTUKSEKSI MYRSKYLÄN KUNNALLE – ohje yrittäjille
Yleistä sekä hakuajat
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on osoittanut yhteensä 250 miljoonan euron valtionavustuksen kunnille käytettäväksi kunnan yksinyrittäjien liiketoiminnan vakauttamiseen COVID-19 epidemiasta (myöhemmin korona)
johtuvien kulujen kattamiseksi. Avustuksen tarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle koronan aikana ja sen jälkeen.
Yksinyrittäjien hakemukset käsitellään ja avustus maksetaan yrityksen kirjoillaolo- ei sijaintikunnassa. Jakaakseen valtionavustuksen edelleen yrittäjille, kunnan tulee hakea sille varattua rahoitusta ministeriöltä. Jo ennen
tuen saapumista kunta voi kuitenkin ryhtyä vastaanottamaan itse avustushakemuksia. Rahoitus on varattu kunnille laskennallisena osuutena siinä suhteessa, kuin kunnassa on ollut yksinyrittäjiä verrattuna koko Suomeen
rekisteröityjen yksinyrittäjien lukumäärään 31.12.2018 tilanteessa (alle 1,5 henkilötyövuotta).
Myrskylän kunta on hakenut sille 77 yrityksen perusteella osoitettua 96 028,00 euron rahoitusta 14.4.2020.
Koska työ- ja elinkeinoministeriö maksaa valtionavustuksesta tekemänsä päätöksen jälkeen ennakkona kuitenkin vain 20% ja loppuosan, kun vuoden 2020 toinen lisätalousarvio on tullut voimaan ministeriön arvion
mukaan toukokuun puolivälissä, Myrskylän kunnan poikkeusolojen johtoryhmä on päättänyt maksaa kunnan kassasta kaikki myönnettävät tuet niin pian kuin mahdollista käsittelymääristä riippuen, aina viimeistään kahden (2) kuukauden sisällä hakemuksen jättämisestä. Kunta haluaa näin olla tukemassa yksinyrittäjiä ja lyhentää avustuksen saannin aikajännettä. Valtionavun tultua se täydentää kunnan kassatilanteen. Kunnasta johtumattomista syistä sille myönnetyn rahoituksen laskennallinen määrä riittää kaikkiaan kuitenkin vain
n. 62% yrittäjän tukemiseen. Hakemukset käsitellään kunnassa ProAgrian kanssa.Hakemukset käsitellään kunnassa ProAgrian kanssa.
Tuki voidaan myöntää 16.3.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin. Myrskylän kunta järjestää haun useammassa eri vaiheessa siten, että ensimmäinen hakuaika on 17.4.-24.4.2020. Toinen haku toteutetaan ajalla 4.15.5.2020. Kunta ottaa TEM:n ohjeen mukaisesti avustuksia kuitenkin vastaan tämän jälkeenkin siten, että
ehdottomasti viimeinen hakupäivä on 31.8.2020. Näihin hakuihin osoitetaan rahoitusta alla kuvatussa järjestyksessä.
Kunnissa hakemukset tulee käsitellään TEM:n ohjeistuksen mukaisesti saapumisjärjestyksessä. Myrskylän
kunnassa kuitenkin kahden samanaikaisesti saapuneen tai muutoin keskenään samanveroisen hakemuksen
kesken painotetaan yrityksen taloudellisen tilanteen vakavuutta.
Kenelle
Avustus on 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 yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.
(Kenelle ei:,
− yrittäjät, jotka työllistävät itsensä lisäksi enintään neljä henkilöä, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta ELY-keskuksesta (Yrityksen kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneissa markkina- ja tuotantohäiriöissä) ja
− yrittäjät, jotka työllistävät viisi henkilöä tai enemmän, voivat hakea avustusmuotoista rahoitusta
(liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa) Business Finlandilta.
− Lisää tietoa: https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille)
ELI:
Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin, ilman palkattua työvoimaa taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.
• Päätoimiselta yksinyrittäjältä edellytetään, että yrittäjä on YEL-rekisterissä (hakemuksessa kysytään
YEL-vakuutuksen numero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai
laskutuksen. YEL-vakuutetun yrittäjän ei siis tarvitse osoittaa 20 000 euron yrittäjätuloa tai laskutusta, mutta osoitettava toiminnan olevan kuitenkin päätoimista. Mikäli hakijalla taas ei ole YEL-vakuutusta, esimerkiksi kevytyrittäjä, on osoitettava vähintään 20 000 euron yrittäjätulo tai laskutus. Mikäli yritys on aloittanut alle 6 kk sitten, tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.
• Mikäli yksinyrittäjällä on sivu- tai liitännäiselinkeino, tulkitaan se sivutoimiseksi yksinyrittäjyydeksi,
mikä ei oikeuta avustukseen.
• Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa
hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.
• Avustusta voidaan myöntää yksityiselle elinkeinonharjoittajalle tai toiminimelle, 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 avustusta toimiessaan itsenäisenä elinkeinonharjoittajana, toiminimellä
(ammatinharjoittajana tai liikkeenharjoittajana), henkilöyhtiössä (avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö), osakeyhtiössä tai osuuskunnassa.
Avustuksen myöntämisen edellytykset sekä tarkennukset liitteisiin
•

yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat todistettavasti ja merkittävästi heikentyneet koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen
yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan

•
ELI:
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 poikkeusolot todettiin ja valmiuslaki otettiin
käyttöön. 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 tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot).
• Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen liikevaihto on laskenut 30% tai enemmän
pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. Mikäli on kysymys sesonkiluonteisesta yritystoiminnasta, voidaan tarkastella keskimääräistä liikevaihdon kehitystä.
Lisäksi 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. 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).
• Lisäksi hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen verovelkatodistus ja mikäli yrityksellä on verovelkaa,
tulee hakemukseen liittää verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Kannattavan
toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta
vuonna 2019. Voit tilata todistuksen myös OmaVerossa (vero.fi/omavero). Todistus toimitetaan välittömästi OmaVeroon, josta voit tulostaa sen itse.
• Kunnan on pyrittävä tunnistamaan hakija luotettavasti ennen tuen myöntämistä, koska tuki myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli hakijalla ei ole verohallinnolta sähköisen tunnistamisen kautta hankittua
verovelkatodistuta, pyydetään hakemukseen liittämään selkeä valokuva tai skannattu kuva ajokortin
etupuolesta hakijan henkilöllisyyden varmistamiseksi.
Hakijaa pyydetään vakuuttamaan myös, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian jälkeen. Hakijalta
pyydetään myös kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi.
Yksinyrittäjän avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa (maanteiden tavaraliikenteen yritykselle enintään 100 000 euroa) kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Avustuksen saaja vastaa
siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat
ja maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Kaikki yrityksille kohdennettu julkinen tuki ei ole de minimis -tukea. De minimis -tuki tunnistetaan tukea koskevasta päätöksestä, jossa
todetaan siihen sisältyvän de minimis -tuen määrä ja viitataan Euroopan unionin vähämerkityksisestä tuesta
annettuun asetukseen.
Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea
Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000,00 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden
kustannukset sekä 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. Kyse on laskennallisesta summasta, eikä avustuksen saajalla ole velvollisuutta esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä.
MIKÄLI SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ, OLE YHTEYDESSÄ:
yritysasiantuntija Auli Teppinen, ProAgria Etelä-Suomi ry. p. 040 046 1716 tai auli.teppinen@proagria.fi

