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67 §
Understöd till ensamföretagare för att stabilisera den temporärt för-
sämrade ekonomiska situationen tillföljd av covid-19-epidemin

HEL 2020-006632 T 02 05 01 00

Beslut

Näringslivsdirektören beslutade förkasta ansökningarna från de ensam-
företagare som anges i bilaga 1 om understöd för att stabilisera deras 
ekonomiska situation. 

I bilagor 2–11 till beslutet anges motiveringarna till att ansökan om un-
derstöd förkastats för varje enskild sökande.

Beslutsmotivering

Bakgrund

Kommunerna beviljar ensamföretagare understöd för att stabilisera 
verksamheten till följd av covid-19 epidemin. Statsrådets förordning om 
statsunderstöd till kommunerna för stödjande av ensamföretagare gavs 
8.4.2020 (199/2020). Enligt förordningen kan kommunerna ansöka om 
sina kalkylmässiga andelar av statsunderstödet hos arbets- och nä-
ringsministeriet.

Finansdirektören har 14.4.2020, § 21, hos arbets- och näringsministe-
riet ansökt om statsunderstöd till Helsingfors stad för kostnader som 
kommunen föranleds av det understöd som beviljas ensamföretagare 
för att stabilisera den temporärt försämrade ekonomiska situationen till 
följd av covid-19-epidemin. Arbets- och näringsministeriet beslutade 
27.4.2020 bevilja högst 43 494 000 euro att användas för att stabilisera 
den temporärt försämrade ekonomiska situationen bland ensamföreta-
gare i Helsingfors stad.

Ett företag kan ansöka om understöd i sin hemkommun. Ensamföreta-
gare i Helsingfors har kunnat ansöka om understöd elektroniskt (asioin-
ti.hel.fi) eller på en pappersblankett på finska, svenska och engelska 
sedan 20.4.2020. Understödet av engångskaraktär kan beviljas för ti-
den 16.3.2020–31.8.2020. Understöd kan också sökas retroaktivt. 

Handläggning av ansökningar

Helsingfors stadskanslis näringslivsavdelning ansvarar för handlägg-
ningen av ansökningar om understöd till ensamföretagare. Handlägg-
ningen har skett i den ordning ansökningarna har kommit in. 
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Förutsättningar för att understöd ska beviljas

Understöd kan beviljas ensamföretagare. I statsrådets förordning 
(199/2020), som gäller stödjande av ensamföretagare, avses med en-
samföretagare, oavsett verksamhetens juridiska form och finansie-
ringssätt, en företagare som ensam och på heltid bedriver ekonomisk 
verksamhet i Finland, som inte har anställd arbetskraft och som har en 
företagarpensionsförsäkring (FöPL-försäkringsnummer) eller som kan 
visa upp en företagarinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro per 
år.

Understöd för ensamföretagare beviljas per företagare. Om en ensam-
företagare har flera företag och arbetar ensam i dem, beviljas under-
stödet till det företag i vilket företagaren arbetar i huvudsyssla. 

Understödet är ett engångsbelopp på 2 000 euro för ensamföretaga-
rens kalkylerade utgifter i företagsverksamheten, såsom utgifter för lo-
kaler och utrustning som skaffats för företagsverksamheten samt bok-
förings- och övriga byråkostnader. Då engångsersättningen ska bevil-
jas anses den lön som företagaren tar ut inte som en utgift i företags-
verksamheten.

Enligt 5 § i statsrådets förordning (199/2020) får statsunderstödet an-
vändas för att stabilisera ensamföretagares ekonomiska verksamhet 
under förutsättning att

1) kommunen ingår ett avtal om understödet i enlighet med 7 § 3 mom. 
i statsunderstödslagen med den ensamföretagare som tar emot un-
derstödet, 

2) ensamföretagarens ekonomiska situation och omsättning har för-
sämrats efter den 16 mars 2020 till följd av covid-19-epidemin, 

3) ensamföretagaren bedöms ha förutsättningar för fortgående lönsam 
verksamhet, och 

4) understödet till ensamföretagaren är förenligt med kommissionens 
förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 
108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mind-
re betydelse. 

I bilagor 2–11 till beslutet anges motiveringarna till att ansökan om un-
derstöd förkastats för varje enskild sökande.

Upplysningar
Veera Komulainen, expert, telefon: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Bilagor
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Sökande av ändring

Omprövning, stadsstyrelsen
.


