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Yksinyrittäjätukea
myöntävät kunnat
Helsingin kaupungin haku avattu 20.4. ja
tukea jaetaan 43,5 milj. euroa.

Yksinyrittäjien toimintatuki on 2000 euron
arvoinen kertakorvaus yritystoiminnasta
aiheutuneisiin kustannuksiin
koronavirustilanteessa.

Yksinyrittäjien tukea on mahdollista hakea
30.9.2020 saakka, ja korvausta voi saada
ajalta 16.3. – 31.8.2020.
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Yksinyrittäjyys ja
päätoimisuus
Tukea voi saada yksin taloudellista toimintaa
harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen
yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua
työvoimaa.

Sitä voidaan siis myöntää kaikille
yritysmuodoille, joina yksinyrittäjä voi toimia,
eli yksityisille elinkeinonharjoittajille tai
toiminimille, kommandiittiyhtiöille tai
osakeyhtiöille sekä kevyt- ja freelancer-
yrittäjille.



Tuen saantiehtoja
Tuki on harkinnanvarainen, ja sitä ei voida myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa
ennen koronakriisiä, eikä yritykselle, jolla on verovelkoja (ellei niistä ole ennen hakemuksen
jättämistä tehty verohallinnon kanssa maksusuunnitelmaa). Aikomus jatkaa yrittäjyyttä.

Tuki on tarkoitettu yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, esim. tilat, laitteet, kirjanpito- ja
toimistomenot. Yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa ei lueta kustannuksiin.

Yksinyrittäjän tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille avatun tilapäisen työttömyystuen kanssa.
Lisätietoja TE-palveluiden verkkosivuilla. Tuet eivät vaikuta toisiinsa.

Jos kyse on yrityksestä, jossa on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka tosiasiallisesti
työskentelevät ko. yrityksessä, voit hakea ELY-keskuksen kehittämisrahoitusta.

Lisää tietoa kuntatuesta löydät työ- ja elinkeinoministeriön sivulta
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista
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Perustiedot hakulomakkeessa
1. Hakemukseen tarvittavat perustiedot

• Y-tunnus (mikäli Y-tunnus puuttuu, yrittäjän henkilötunnus)
• Yrityksen nimi
• Yrityksen kotipaikka YTJ:n mukaan, ei toimipisteen mukaan

Yhteyshenkilö/Yrittäjän nimi
• Yrittäjän henkilötunnus
• Puhelinnumero
• Sähköposti
• YEL-vakuusnumero (jos on)
• Yrityksen osoite
• Pankkiyhteys, IBAN
• Yritystoiminnan aloitusajankohta (uusi yrittäjä)
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• Perustiedot hakulomakkeessa
3. Yritystoiminnan kuvaus

• Päätoimiala (TOL-luokitus) Huom! TOL-luokat 01-03 eivät kuulu tuen piiriin.
• Päätuotteet ja –palvelut
• Merkittävimmät asiakkaat/asiakaskohderyhmät

4. Tukeen oikeuttavien tietojen vahvistaminen
• Päätoimisesta yrittäjyydestä
• Yritystoiminnan kannattavuudesta ennen koronaepidemiaa
• Koronaepidemian vaikutuksesta heikentävästi yrityksen taloudelliseen

tilanteeseen 16.3.2020 jälkeen = vähintään 30% lasku liikevaihdosta

5. De Minimis -tuet
Selvitys mahdollisista aiemmin myönnetyistä De Minimis -tuista. Huomioi, että
mahdollinen starttiraha on myös de minimis-tukea.
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Hanki liitteet jo etukäteen!

1. Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin
veroilmoitus

2. Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten
myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020.

3. Verovelkatodistus alle 3 kk vanha (vero.fi / oma-asiointi)

• Tarkista tiedostojen koko ja oikeellisuus suosi PDF-tiedostoja
• Nimeäminen helpottaa käsittelyä
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Hakutavat
Suosittelemme sähköisen hakulomakkeen käyttämistä
asiointi.hel.fi. Kirjautuminen tapahtuu Katso- tai
pankkitunnuksilla.

Mikäli et voi käyttää sähköistä hakulomaketta, voit ladata
hakulomakkeen https://newcohelsinki.fi/ -sivuilta ja
lähettää sen sähköpostitse tai postitse, palautusosoite
on mainittu lomakkeessa.

Kaikki ohjeet ja yhteystiedot https://newcohelsinki.fi/
22.4.2020 Ulla Tapaninen



Tarvitsetko apua?
Ota yhteyttä Newco Helsinki
Jos sinulla on kysyttävää tuen hakemiseen, hakulomakkeeseen tai yleisesti
tukeen liittyen, ota yhteyttä sähköpostitse yrittajatuki@hel.fi .

Sähköisen asioinnin käytön tuki
Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin käytön tuki
avoinna ma-pe klo 8-18, puh. 09 310 88800.
Tietoturvasyistä käytön tuessa ei nähdä soittajan, hakemuksen tai hakijan
tietoja.

22.4.2020 Yritysluotsit 9


