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PÄÄTÖS YKSINYRITTÄJÄN TUESTA 

 
  

Kunnat myöntävät yksinyrittäjille avustusta toiminnan vakauttamiseen 
COVID-19 epidemiasta johtuen. Yksinyrittäjäavustusten hakemukset 
käsitellään kunnissa. Yksinyrittäjien korona-avustuksen tarkoituksena on 
saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle 
pandemian aikana ja sen jälkeen. Kyseessä on toimintatuki varsinaises-
ta elinkeinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuki on 
määräaikainen ja voimassa vain pandemiasta johtuvan akuutin maksu-
valmiuskriisin hoitamiseksi. 
 
Hakijan tulee täyttää seuraavat ehdot: 
 
Hakija on toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippu-
matta, yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimiva pää-
toiminen 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 on aloittanut toimintansa alle 6kk sitten, tulee osoittaa to-
teen se, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron 
laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. 
 
Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan, 
mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen 
tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen.  
 
Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hy-
väksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Kannattavan toiminnan 
arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksel-
lisesta tilanteesta vuonna 2019. 
 
Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon hei-
kentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidos-
ta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Merkittävänä heikentymisenä 
voidaan pitää sitä, että myyntituotot ovat laskeneet 30 % tai enemmän. 
Hakija ei ole saanut kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden 
aikana de minimis-tukea.  
 

Päätös/ 

Allekirjoitus 
Myönnän työ- ja elinkeinoministeriön asettamien tukiehtojen mukaiset 
yksinyrittäjien tuet 17 hakijalle ajalta 17.4. – 20.5.2020. Päätökset ovat 
elinvoimapäällikkö Katri Roivaisen esittelyn mukaisia ja laitettu maksuun 
ehdotetun mukaisina. 
 



PUKKILAN KUNTA  VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 
 
 Päivämäärä Päätösnumero 
 20.05.2020 5/2020 
  

 

  
 
 
Juha Rehula 
vs. kunnanjohtaja 

  
Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Pukkilan kunnanhalli-

tukselle, Onnintie 3, 07560 PUKKILA, neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on oikaisuvaati-
muksen tekijän allekirjoitettava. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, ellei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaan-
titodistukseen merkittynä aikana.  

Julkisesti nähtävänä  
Tiedoksianto Kenelle 
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