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Yksinyrittäjän tuki ja työttömyyskorvaus yrittäjälle – 
tietopaketti 14.4.2020 Sysmä 
 

Seuraa kunnan tiedotusta. Lisätietoja julkaistaan säännöllisesti www.sysma.fi. 

Kunta kerää yhteystiedot kaikista tukien hakemisesta kiinnostuneista yrittäjistä neuvontaa ja 
hakemusten laatimista varten. 

Kunnan yhteyshenkilö: Raija Hänninen 044 713 4511 raija.hanninen@sysma.fi 

 

Yksinyrittäjien tuki 

Tuen määrä on 2 000 € per yrittäjä vakiosuuruisena aikavälillä 16.3.2020 – 31.8.2020. 
Valtionavustusta myönnetään kunnille kustannuksiin, jotka aiheutuvat koronaepidemian 
aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi yksiyrittäjille 
myönnettävästä avustuksesta. Käytännössä kunta hakee avustusta työ- ja elinkeinoministeriöltä 
(TEM) ja kunta myöntää sen jälkeen avustuksen yrittäjälle. 

Sysmän kunnan osuus TEM:n rahoituksesta on 195 798 €. 

Yksinyrittäjänavustus on 2000 euron suuruinen kertakorvaus yksinyrittäjän laskennallisiin, 
yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin: 

Yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito -ja muut 
toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei 
pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Korvausta ei siten katsota yrittäjän yrityksestä 
saamaksi tuloksi. Kyse on laskennallisesta summasta, eikä avustuksen saajalla ole velvollisuutta 
esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä. 

 

Kriteerit 

- Suomessa yksin taloudellista toimintaa harjoittava 
- Päätoiminen yrittäjä 
   * Ei ole palveluksessa palkattua työvoimaa 
   * On yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) TAI 
   * vähintään vuosittainen 20.000 euron yrittäjätulo tai laskutus 

- Yrittäjä voi hakea avustusta vain yhden yrityksen osalta (jos yrittäjällä useita yrityksiä) 

- Liitännäiselinkeino tulkitaan sivutoimiseksi, ei oikeuta tukeen 
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- Yritysmuodolla ei ole merkitystä 

- Yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat merkittävästi heikentyneet 
koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen → todistettava kirjanpidosta tai tiliotteilla. 

- Yrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan → 2019 tilinpäätöksen tai 
veroilmoituksen perusteella. 

 

Tuen hakeminen 

1. Yksinyrittäjät hakevat avustusta kirjallisesti kotikunnastaan. Katso jo valmiiksi seuraavat 
tiedot ja liitteet: 

- YEL-vakuutuksen numero TAI todiste siitä, että vuosittainen yrittäjätulo/laskutus on 
vähintään 20.000 euroa. 

- Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös TAI Veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. 
- Jäljennökset kirjanpidosta JA/TAI tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja 

kustannukset ovat kehittyneet 2020. 
2. Kunta ottaa vastaan ja käsittelee hakemukset. 
- Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. 
- Avustus on harkinnanvarainen eli kunnan päätös voi olla myös kielteinen. 
- Kunta tekee sopimuksen avustuksen vastaanottavan yrittäjän kanssa avustuksen 

myöntämisestä. 
3. Kunta ilmoittaa Verohallinnolle yksinyrittäjille maksamansa tuet. 
- Avustus on yksinyrittäjälle EU-lainsäädännön mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de 

minimis -tukea), joka tulee ilmoittaa myös yrityksen omassa kirjanpidossa. 
 

Haun käynnistymisen tarkka ajankohta ei ole vielä tiedossa, seuraa kunnan tiedostusta! 

 

Työttömyyskorvaus yrittäjille 

Laki yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä tuli voimaan 8. huhtikuuta ja 
laki on voimassa 30. kesäkuuta 2020 asti. 

Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15. huhtikuuta 2020, hänellä on oikeus 
työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta 16.3.2020 alkaen, vaikka työnhaku ei olisi 
voimassa. Tukea voi kuitenkin saada vasta siitä alkaen, kun edellytykset täyttyvät. Yrittäjätuloa voi 
saada myös työmarkkinatuen ohessa, jolloin tulo pienentää työmarkkinatuen määrää. 

 

Kriteerit 

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että: 

-  Yrittäjän päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt 
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- 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 
koronavirusepidemiasta. 

 

Hakeminen 

Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta seuraavasti: 

1. Yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn 
päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen. Linkki: https://www.te-
palvelut.fi/te/fi/  

- Huomioitavaa työnhakijaksi ilmoittautumisessa on, että vaikka kokoaikatyön hakemista ei 
edellytetä, kannattaa palvelussa vastata 'Kyllä', koska näin nopeutat työttömyysetuusasiasi 
käsittelyä. 

- Omia tietojasi voit seurata te-palvelut.fi > oma asiointi. Jos olet ilmoittautunut vahvalla 
tunnistuksella, tiedoissa näkyvät toimenpiteet. Nopein tapa ilmoittautua työnhakijaksi on käyttää 
siihen TE-palvelujen Oma asiointi -verkkopalvelua. Oma asiointi -palveluun 
pääsee https://asiointi.mol.fi/omaasiointi 

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

3. Yrittäjä hakee työmarkkinatukea Kelasta. Kela rakentaa yrittäjille oman verkkohakemuksen. 
Työmarkkinatuen hakeminen hoituu Kelan verkkopalvelussa kela.fi 

 

Määrä ja maksaminen 

Työmarkkinatuki on suuruudeltaan 33,66 e/pv. Sitä maksetaan 5 päivältä viikossa (myös 
arkipyhiltä). Yrittäjälle maksettavaan työmarkkinatukeen ei makseta lapsikorotusta. Maksat 
työmarkkinatuesta veroja. 

Jos saat työmarkkinatuen ohessa tuloja yritystoiminnasta, tulot pienentävät työmarkkinatuen 
määrää. Tuloina huomioidaan yrittäjän esittämä oma arvio yritystoiminnan tuloista kuukaudessa. 

Jos päätoiminen yritystoiminta on loppunut epidemian takia, yrittäjälle maksettavaan 
työmarkkinatukeen ei sovelleta työmarkkinatuen muita ehtoja, kuten odotusaikaa, tarveharkintaa 
eikä osittaista työmarkkinatukea koskevia säännöksiä. 

 

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/
https://www.te-palvelut.fi/te/fi/
https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/
https://www.kela.fi/
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Muut etuudet 

Yrittäjällä voi olla oikeus myös muihin etuuksiin. 

Yleinen asumistuki: Yrittäjänä voit hakea yleistä asumistukea asumismenojen helpottamiseksi. 
Asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle. Jos koronaepidemia on vaikuttanut 
yritystoimintaasi ja olet saanut TE-toimistosta lausunnon oikeudesta työmarkkinatukeen, tulonasi 
otetaan yleisessä asumistuessa poikkeuksellisesti huomioon työmarkkinatuki ja mahdollinen oma 
arviosi yritystulosta, vaikka sinulla olisi voimassa oleva YEL-vakuutus.  

Linkki: Lue lisää yleisestä asumistuesta 

Perustoimeentulotuki: Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Sen määrään 
vaikuttavat kaikki asiakkaan ja hänen perheensä käytettävissä olevat tulot ja varat, kuten 
pankkitilillä olevat säästöt. Tuloiksi lasketaan myös muut sosiaalietuudet. Työmarkkinatukea pitää 
hakea ennen toimeentulotukeen turvautumista, sillä perustoimeentulotuki on niin sanottu 
viimesijainen taloudellinen tuki. 

https://www.kela.fi/yleinen-asumistuki

