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HAKEMUS 
Yksinyrittäjän avustus  

 

1. HAKIJAN PERUSTIEDOT  
Y-tunnus tai henkilötunnus, jos Y-tunnusta ei ole 

 
Yrityksen nimi 

 

Yritysmuoto 

 
YEL-vakuutusnumero 

 
Yrityksen YTJ-rekisterin mukainen kotikunta 

 

Yhteyshenkilö1 

 
Puhelin 

 
Sähköposti 

 

Henkilötunnus 

 
Yritystoiminnan aloitusajankohta 

 
Pankkiyhteys 

 

Postiosoite Postinumero Postitoimipaikka 

 
2. TOIMINNAN KUVAUS 

Päätoimiala2 

 
Päätuotteet ja palvelut 

 

Asiakasprofiili 

 
Vakuutan, että olen päätoiminen yksinyrittäjä3 

☐ Kyllä 

Vakuutan, että yritystoimintani on ollut kannattavaa ennen koronaepide-
miaa4 

☐ Kyllä 

Vakuutan, että koronaepidemia on heikentänyt merkittävästi yritykseni taloudellista ti-
lannetta 16.3.2020 jälkeen5 

☐ Kyllä 

Miten koronaepidemia on vaikuttanut yritykseni toimintaan 16.3.2020 jälkeen? 
 
 
 
 
 

 
3. HAKIJAN DE MINIMIS6 -TUET 
 
Onko hakijalle myönnetty kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden aikana de minimis -tukea? 
 

☐ Ei ☐ Kyllä, tarkempi selvitys oheisessa taulukossa 

 
 

Tuen myöntäjä Tuen määrä (euro) Myöntämispäivämäärä 

   

   

 
 

                                                   
 
1 Yhteyshenkilö eli toimintaa harjoittava yrittäjä. 
2 Tilastokeskuksen toimialaluokitus, http://stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html  
3 Toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta, yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimiva päätoiminen 

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 aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatku-

essaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. 
4 Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätök-

seen tai veroilmoitukseen perustuen. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan 

maksamiseksi. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019. 
5 Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpi-

dosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Merkittävänä  heikentymisenä voidaan pitää sitä, että myyntituotot ovat laskeneet 30 % tai enem-

män. 

6 De minimis -tuki tarkoittaa julkista yritystukea, jonka määrän Euroopan Unioni on tulkinnut niin vähäiseksi, ettei se vääristä kilpailua tai vai-

kuta EU-jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yritykselle voidaan myöntää enintään 200 000 euroa de minimis -tukea kolmen peräkkäisen vero-

vuoden kuluessa. Maantiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle de minimis -tukea voi olla enintään 100 000 euroa. Tukipäätöksessä on ilmoi-

tettu, jos kyseessä on de minimis -tuki. Yrityksen tulee itse huolehtia, että eri päätöksillä myönnettyjen de minimis -tukien yhteenlaskettu määrä 

ei ylitä sallittua maksimäärää. https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki 
 

http://stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html
https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki
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4. SUUNNITELMA TOIMINNAN VAKAUTTAMISEKSI 
 
Aion jatkaa yritystoimintaa koronaepidemian jälkeen 
 

☐ Kyllä  

 
Miten hakija aikoo käyttää avustuksen? 

 
 
 
 

 
 
 
 
5. LIITTEET 
 
Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös  TAI Veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus  
Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020 
Todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi 
 
 
 
6. EHDOT 
 
Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille valtionavustuslain 
(688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja: 
 
Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa 
käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi 
 
Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltami-
sesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de 
minimis -tuki).  
 
Kunta maksaa avustuksen hakemuksen kohdassa 1 ilmoitetulle pankkitilille 
 
Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttöta-
pauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin.  
 
Avustuksen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntäneelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että 
avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti. 
 
Mikäli avustus maksetaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta, avustuksensaaja sitoutuu palauttamaan jo maksetut avustukset, jos 
päätös muutoksenhaun johdosta muuttuu ja/tai elleivät avus-tuksen edellytykset täyty. 
 

 Hyväksyn edellä mainitut ehdot 
 Suostun sähköiseen tiedoksiantoon 
Päätös lähetetään yksinyrittäjän ilmoittamaan sähköpostiin 
 
Päivänmäärä ja paikka: 
 
Vakuutan allekirjoituksellani tässä hakemuksessa antamani tiedot oikeiksi. Vakuutan, että ilmoittamani pankkitili on yritykseni viralli-
nen tili. Vakuutan, että olen yritykseni nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö. 
 
 
 
Allekirjoitus:________________________________________________________________________________________ 
 
Nimenselvennys ja asema yrityksessä 
 
Hakijan on tuotava paperinen hakemus liitteineen henkilökohtaisesti osoitteeseen NewCo Helsinki, Ensi linja 1, Helsinki  
tiistaisin tai torstaisin klo 10-11. Hakijan on todistettava henkilöllisyytensä, joten ota mukaan henkilöllisyystodistuksesi. 


