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ROHKEUS 
LÄHEISYYS 
SUJUVUUS 

Hyvä pukkilalainen yrittäjä 
 

Olemme Pukkilan kunnassa tehneet ohjeet yrittäjille erilaisten tukien ja avun 
hakemiseksi korona-epidemian aiheuttamien taloudellisten vahinkojen 
kompensoimiseksi. Tiedostossa on kunnan itse tarjoamia keinoja sekä 
valtakunnallisesti eri tahojen ja viranomaisten antama apuvalikoima. Tämä 
tiedosto päivitetään, kun loput kaavaillut toimet saavat lainvoiman.  
 
Yrittäjien tukeminen korona-epidemiassa on ehdottoman tärkeää. Kyse on 
yrittäjistä itsestään riippumattomasta maailmanlaajuisesta kriisistä, jonka 
vaikutukset me jaamme yhdessä. Kunta tekee voitavansa yrittäjien 
tukemiseksi, jotta vaikeasta ajasta selvitään mahdollisimman hyvin.  
 
Ei voi vähätellä sitä, kuinka tärkeää nyt on se, että yrittäjien henkisestäkin 
hyvinvoinnista pidetään huolta. Näitä yrittäjille suunnattuja toimia esitellään 
myöhemmin julkaistavassa erillisessä paperissa tarkemmin. Pidä itsestäsi ja 
läheisistäsi hyvä huoli. Me rakennamme kaiken uudelleen, kun olemme ensin 
huolehtineet terveydestämme. 
 
Kunta 
 
Vuodelle 2020 kaavailtuja hankintoja aikaistetaan ja pyritään löytämään 
keinoja, joilla hankinnat ohjataan paikallisille yrittäjille lain suomin 
mahdollisuuksin. Tekninen toimi pyrkii käyttämään alihankinnoissa paikallisia 
yrityksiä. Pukkilan kunnan työntekijät kokoavat ja välittävät yrittäjille 
tarvittavaa tietoa erilaisista tuista, joita tällä hetkellä on saatavilla. Myös muita 
toimia on tulossa sikäli, kun kunnanhallitus hyväksyy ne.  
 
Yksinyrittäjät voivat hakea koronavirustilanteessa 2 000 euron suuruista tukea 
yrityksen sijaintikunnasta. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan 
harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. 
 
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tiedotteen mukaan haku pyritään 
avaamaan kunnissa mahdollisimman pian, mutta viimeistään kahden viikon 
kuluessa. TEM kertoo, että kunnille tehdään tuen myöntämistä varten 
käytännönläheiset ohjeet ja valmis hakulomakepohja.  
 
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. Usean yrittäjän yritykset kuuluvat ELY-keskusten 
palveluiden piiriin.  



  2/6 
 

  

 

 

Pukkila. Lähellä. Ihana ja idyllinen. Turvallinen. Puhdas asua ja elää.   
 PUKKILAN KUNTA • 07560 PUKKILA • palvelupiste@pukkila.fi • www.pukkila.fi 

 

 
Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä 
heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia 
31.12.2019 jälkeen. Tuki on harkinnanvarainen. Tukea ei voi myöntää, jos 
yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä, eikä yritykselle, 
jolla on verovelkoja.  
 
Avustusta voidaan maksaa 1.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuneisiin 
kustannuksiin. Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille tulossa olevan 
laajennetun työttömyystuen kanssa.   
 
Jos tuki käytetään yrityksen kiinteisiin kuluihin, ei se vaikuta 
työttömyysturvaan. Jos tukea käytetään yrittäjän palkkaan tai muuhun 
ansiotulona pidettävään vastikkeeseen, joka on saatu korvauksena työstä, voi 
se vaikuttaa työttömyysturvan määrään. 

 
Pankit  
 
Pankit ovat yhdessä Finnveran kanssa rakentaneet rahoitusta, jonka avulla 
yritysten on mahdollista selvitä koronan aiheuttaman kriisin yli. Ole 
varhaisessa vaiheessa yhteydessä omaan rahoittajapankkiin. 
 
Finnvera 
 
Finnvera ei käsittele suoria lainahakemuksia tällä hetkellä. Tällä hetkellä 
Finnveran rahoitustuotteista on käytössä vain pankkien kautta käytettävät 
alkutakaus ja pk-takaus sekä Finnvera-takaus. 
 
Business Finland 
 
Business Finland avasi torstaina 19. maaliskuuta kaksi uutta rahoituspalvelua, 
joiden avulla pk-yritykset voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen 
aiheuttamiin ongelmiin. Rahoituksen avulla yritykset voivat selvittää ja 
suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja ja tuotannon sekä 
työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen 
aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. 
 
Rahoitusta suunnataan toimialoille, jotka kärsivät epidemian vaikutuksista 
vakavimmin, eli matkailuyrityksille ja matkailun oheispalveluja tuottaville 
yrityksille, luoville aloille sekä kaikille toimialoille, joiden toimitusketjujen 
toimivuuteen koronavirustilanne on vaikuttanut tai on vaikuttamassa. 
Yhteensä näihin uusiin rahoituspalveluihin on varattu 150 miljoonaa euroa. 
 
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-
asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/ 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/
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ELY-keskukset  
 
ELY-keskukset saavat lisätalousarviossa 50 miljoonan euron lisätukiresurssin 
elinkeinorahoitukseen. Rahoitus on kehittämisavustusten muodossa jaettavaa 
rahoitusta ja se suunnataan erityisesti palvelualojen, mutta myös tarpeen 
mukaan kaikkien toimialojen vaikutusten hallintaan. Tavoitteena on, että uutta 
rahoitusta voisi hakea viikosta 13 alkaen. Lisäksi ELY-keskukset nopeuttavat 
tukien maksatuksia. 
 
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/koronavirustilanne 

 
Koronakriisissä on hyvä muistaa, että käytettävissä on kaikki normaalit 
rahoituslähteet, kuten rahoitusyhtiöt ja pääomarahoitus. 

 
Ohjeita yrityksen taloustilanteen heiketessä 

 
Jos laskunmaksussa ilmenee vaikeuksia, niin on syytä tarttua asiaan ripeästi. 
Perinnän estämiseksi yrittäjän kannattaa olla yhteydessä velkojaan ja sopia 
maksujärjestelyistä. Asiasta kannattaa sopia kirjallisesti, esimerkiksi 
sähköpostitse. Jos perintäkirje on ehtinyt jo saapua, myös perintätoimijan 
kanssa voi yrittää tehdä maksusuunnitelman. 
 
Suomen Yrittäjien neuvontapalvelu  
Yrittäjien jäsenet voivat soittaa arkisin klo 8–18 puh. 09 229 222.  
 
Yritys-Suomi Talousapu  
Neuvontapalvelu neuvoo maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä ja ohjeistaa, 
miten toimia koronakriisin aiheuttamissa tilanteissa. 
 
Yritys-Suomi Talousapu neuvontapalvelu 
• auttaa ja neuvoo talous- ja maksuvaikeuksissa olevia yrittäjiä 
• neuvojat ovat yrityksen talouden- ja terveyttämisen asiantuntijoita 
• palvelu on luottamuksellista 
• palvelu on maksutonta 
 
Meihin voit olla yhteydessä silloin, kun 
• yrityksellesi on kertynyt maksamattomia laskuja  
• et enää pysty maksamaan lainoja ja niiden korkoja  
• et tiedä, mitä tehdä, kun työt tai myynti on vähentynyt 
• haluat keskustella yritystoimintasi tulevaisuudesta yleisesti 
• tunnet, että et enää jaksa talousvaikeuksissa yksin 
 
 
 

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/koronavirustilanne
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Puhelin +358 295024880 (pvm/mpm) 
Palvelu on avoinna ma-pe klo 9–16 
 
https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-suomi-talousapu-
neuvontapalvelu-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/1e2d4b82-36d7-4fa8-
bdd6-4c5b46afc6bb 
 
Nicemedia 
 
Nicemedia Oy antaa maksutonta apua oman yrityksen perustamiseen ja 
yritysneuvontaa pukkilalaisille. 
https://www.nicemedia.fi/ 

 
Verohallinto 
 
Yrityksen veroilmoitukselle voi hakea lisäaikaa ja ilmoituksen 
myöhästymismaksu voidaan jättää perimättä perustellusta erityisestä syystä. 
Jos yrityksellä on maksuvaikeuksia, voi veroille hakea maksujärjestelyä uusin 
helpotetuin ehdoin. Huomaa myös, että voit hakea ennakkoveroon muutosta 
OmaVerossa, jos yrityksen tulos näyttää muodostuvan arvoitua pienemmäksi. 
 
Linkki ohjesivulle: 
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/korona/verohallinto-
tukee-yrityksiä-koronatilanteessa/ 
 
Linkki OmaVeroon: 
https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/ 
 
 
Linkkejä: 
 
Suomen yrittäjät – usein kysyttyjä kysymyksiä: 
https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/2.4.2020_sy_koronavirus_kysymyks
et_ja_vastaukset__0.pdf 
 
Suomen yrittäjät – yksinyrittäjät: 
https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/2.4._koronavirus_yksinyrittajat_kysy
mykset_ja_vastaukset.pdf 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-suomi-talousapu-neuvontapalvelu-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/1e2d4b82-36d7-4fa8-bdd6-4c5b46afc6bb
https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-suomi-talousapu-neuvontapalvelu-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/1e2d4b82-36d7-4fa8-bdd6-4c5b46afc6bb
https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-suomi-talousapu-neuvontapalvelu-elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/1e2d4b82-36d7-4fa8-bdd6-4c5b46afc6bb
https://www.nicemedia.fi/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/korona/verohallinto-tukee-yrityksiä-koronatilanteessa/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/korona/verohallinto-tukee-yrityksiä-koronatilanteessa/
https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/
https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/2.4.2020_sy_koronavirus_kysymykset_ja_vastaukset__0.pdf
https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/2.4.2020_sy_koronavirus_kysymykset_ja_vastaukset__0.pdf
https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/2.4._koronavirus_yksinyrittajat_kysymykset_ja_vastaukset.pdf
https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/2.4._koronavirus_yksinyrittajat_kysymykset_ja_vastaukset.pdf
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Työttömyyskorvaus 
 
Laki yrittäjien työttömyyskorvauksesta on tullut voimaan 8.4.2020 ja se on voimassa 
30.6.2020 asti. 
 

 Työttömyyskorvaus koskee kaikkia yrittäjiä riippumatta siitä, harjoitetaanko 
yritystoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittaja tai yhtiömuodossa. 

 Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että 1. yrittäjän päätoiminen 
työskentely on päättynyt tai 2. yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän 
kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää 
henkilöä kohti. 

 Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua 
hyvin laajalle levinneestä vakavasta tartuntataudista eli 
koronavirusepidemiasta. 

 Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista, yrittäjien 
eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista, yrityksen lopettamistoimia. 

 Opinnot eivät estä oikeutta työmarkkinatukeen. 
 

Työmarkkinatuen hakeminen 
 
Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että 1. henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi 
TE-toimistoon ja 2. hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan 
työvoimapoliittinen lausunto Kelalle. 
 
Käytännössä prosessi etenee näin: 
1. Yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi ja antaa selvityksen päätoimisen 

työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta 
johtuen. 

2. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen 
lausunnon Kelalle. 

3. Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle. 
Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020. Jos yrittäjä 
rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus 
työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta, kunhan tuen saamisen edellytykset 
täyttyvät.  
 
Etuuden määrä ja ehdot 
 
Esityksen mukaan työmarkkinatukea (724 €/kk) voidaan maksaa ilman 
omavastuuaikaa. Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalla 16.3. –30.6. 
 
Yrittäjä voi saada työttömyysturvaa sellaisten tukien rinnalla, jotka on tarkoitettu 
yritystoiminnan kehittämiseen tai yritystoiminnasta aiheutuviin 
kustannuksiin. Esimerkiksi yksinyrittäjätuki, jota kunnat alkavat lähiaikoina maksaa, ei 
sulje pois oikeutta saada työttömyysturvaa. Se voi vaikuttaa työttömyysetuuden 
määrään, mikäli yrittäjä esimerkiksi käyttää sitä henkilökohtaisiin menoihinsa tai se 
luetaan yrittäjän ansiotuloksi tai palkaksi. Jos tuki käytetään yritystoiminnasta 
aiheutuviin kuluihin, ei se vaikuta työttömyysturvaetuuteen.  
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Yksinyrittäjätuki on tarkoitettu yritystoimintaan ja työttömyysturva yrittäjän 
henkilökohtaisiin menoihin. 
 
Lähteet: 
https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/yrittajille-oikeus-tyottomyysturvaan-
koronavirusepidemian-vuoksi 
 
https://www.yrittajat.fi/uutiset/623843-yrittajille-724-eukk-tyottomyysturva-ja-
yritysta-ei-tarvitse-lopettaa#dbffe41d 
 
Linkit: 
https://www.kela.fi/ajankohtaista-henkiloasiakkaat/-
/asset_publisher/kg5xtoqDw6Wf/content/yrittajille-maaraaikainen-oikeus-
tyomarkkinatukeen 
 
https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/ 

 
Lisätietoja voit pyytää: 
Elinvoimapäällikkö 
Katri Roivainen  
Puhelin 040 542 2592 
Sähköposti 
katri.roivainen@pukkila.fi 
 

Kunnanjohtaja 
Juha Rehula  
Puhelin 050 343 7418 
Sähköposti 
juha.rehula@pukkila
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