
Ohjeet yksinyrittäjien 
toimintatuen hakemiseen
NewCo Helsinki – 14.7.2020



Oletko päätoiminen yksinyrittäjä?

Olet päätoiminen yksinyrittäjä, jos:
• Sinulla ei ole palveluksessa palkattuja työntekijöitä
• Sinulla on YEL-vakuutus tai laskutusta vähintään 20 000 euroa vuodessa

Tukea myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksinyrittäjällä on useita 

yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, tukea myönnetään sille yritykselle, 

jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Eläkkeen saaminen ei ole este yksinyrittäjätuen myöntämiselle muiden 

ehtojen täyttyessä.

Huomioithan, että voit hakea tukea vain, jos yrityksesi, jolla on oma Y-tunnus, 
kotipaikka on Helsinki tai olet kevytyrittäjä, jolla ei ole omaa Y-tunnusta ja 

jonka kotikunta on Helsinki.



Voit hakea yksinyrittäjänä tukea, 
jos yritystoimintasi taloudellinen
tilanne ja liikevaihto ovat
heikentyneet merkittävästi
koronaepidemian takia 16.3.2020 
jälkeen ja toiminta on ollut sitä ennen
kannattavaa. Hakemista varten sinun
pitää täyttää Yksinyrittäjän
toimintatuki -tukihakemus.
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Valmistelut
tuen hakemiseen



Ennen kuin aloitat, muista:

Nämä tiedot tarvitset 

hakemukseen:

• Hakijan perustiedot: muista hakea myös YEL-

vakuutuksen numero ja yrityksen tilinumero

valmiiksi.

• Jos olet saanut de minimis -tukea, tarvitset tiedot 

kuluvan vuoden ja kahden edellisen verovuoden 

ajalta.

• Lyhyt suunnitelma yritystoiminnan vakauttamiseksi 

ja esitys saatavan tuen käyttämisestä.

• Jos yritykselläsi on verovelkaa, tarvitset lisäksi 

verottajan hyväksymän suunnitelman verovelan 

maksamiseksi. Tee maksujärjestelypyyntö siis 

ennen hakemuksen lähettämistä!

Nämä liitteet tarvitset 

hakemukseen:

• Yrityksen tilinpäätös vuodelta 2019 tai muu 

saatavilla oleva viimeisin tilinpäätös.

• Verovelkatodistus (OmaVero-palvelusta), todistus 

ei saa olla vanhempi kuin 3 kuukautta.

• Kevytyrittäjän / yksityisen ammatinharjoittajan 

veroilmoitus vuodelta 2019 tai muu saatavilla oleva 

viimeisin veroilmoitus.

• Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen 

todentamiseksi, miten myynti ja kustannukset ovat 

kehittyneet vuonna 2020.

• Liitetiedostojen maksimikoko on 2 Mt. 
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https://www.vero.fi/OmaVero


Kirjautuminen - Sähköinen asiointi
Aloita tukihakemuksen jättäminen 
osoitteessa: asiointi.hel.fi/yksinyrittajantuki

Valitse sinulle sopiva tapa kirjautua sähköiseen 
asiointiin. Voit kirjautua:
• esimerkiksi pankkitunnuksillasi 

henkilöasiakkaana
• tai yrityksesi Katso-tunnuksilla yritys- ja 

yhteisöasiakkaana.

Kirjautumistapa ei vaikuta hakemuksen 
sisältöön.

Voit myös täyttää hakemuksen ruotsin- tai 
englanninkielisenä. Valitse kieli ennen 
kirjautumista.
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Rekisteröityminen
– Sähköinen asiointi
Ensimmäisellä kerralla sinun pitää rekisteröityä 
Helsingin kaupungin sähköisen asiointipalvelun 

käyttäjäksi.

Rekisteröityminen mahdollistaa muun muassa 

keskeneräisen hakemuksen tallentamisen, liitteiden 

lisäämisen keskeneräisenä tallennettuun 

hakemukseen sekä omien tietojen ja hakemusten 

selailun.

Rekisteröidy antamalla sähköpostiosoitteesi ja 

matkapuhelinnumerosi sekä valitse, kuinka haluat 

vastaanottaa ilmoituksia hakemukseesi liittyen. Voit 

myös valita ilmoitusten kielen.

Jatka eteenpäin Tallenna-painikkeella.
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Hakemuksen
täyttäminen
1–7



1/7 Ohje

Lue ohje huolellisesti ja varmista 

vielä, että tuen saamisen edellytykset 

täyttyvät osaltasi. 

Lopuksi hyväksy ehdot 

ja paina seuraava.
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2/7 Täytä perustietosi: 
1. Y-tunnus: Hae yrityksesi y-tunnus. Jos et muista sitä, 

voit etsiä sen yrityksesi nimellä YTJ:n tietopalvelusta: 

tietopalvelu.ytj.fi. Anna Y-tunnus muodossa: 1234567-8. 

Henkilötunnus, jos Y-tunnusta ei ole: Kirjoita (sinun) 

oma henkilötunnuksesi, mikäli yritykselläsi ei ole Y-

tunnusta.

2. Yrityksesi nimi: Käytä virallista nimeä. Jätä tämä kohta 

tyhjäksi, jos sinulla ei ole y-tunnusta.

3. Yritysmuoto: Valitse alasvetovalikosta yrityksesi 

yritysmuoto. Jos et muista oikeaa yritysmuotoa, voit 

tarkistaa sen YTJ:n yrityshausta: tietopalvelu.ytj.fi. 

4. YEL-vakuutusnumero: YEL-vakuutusnumeron saat 

vakuutusyhtiöstäsi. Jos sinulla ei ole YEL-vakuutusta, 

voit erillisellä liitteellä selvittää, että liiketoimintasi on 

vähintään 20 000 euroa vuodessa. Liite lisätään erikseen 

hakemuksen kohdassa 6, Liitteet.
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2/7 Täytä perustietosi: 
5. Yrityksen YTJ-rekisterin mukainen kotikunta tai 

kevytyrittäjän kotikunta: Voit hakea tukea tällä 

lomakkeella vain, jos yrityksen tai kevytyrittäjän kotikunta 

on Helsinki. Tarkista ytj.fi:stä yrityksen kotikunta. Jos 

yrityksesi kotikunta ei ole Helsinki, katso oman kuntasi 

ohjeista, miten haet muun kunnan avustusta.

6. Yhteyshenkilön etunimi: Sinun etunimesi

7. Yhteyshenkilön sukunimi: Sinun sukunimesi

8. Puhelin: Sinun puhelinnumerosi

9. Henkilötunnus: Sinun henkilötunnuksesi (tulee 

automaattisesti)

10. Postiosoite: Sinun oma kotiosoitteesi

11. Postinumero: Syötä kotiosoitteesi postinumero

12. Postitoimipaikka: Syötä postitoimipaikkasi
11



2/7 Täytä perustietosi: 
13. Yritystoiminnan aloitusajankohta

Syötä tähän, milloin yritystoimintasi on virallisesti alkanut. Jos et 

muista sitä, voit tarkistaa oman yrityksesi kaupparekisteriin 

merkitsemispäivämäärän YTJ:n tietopalvelusta: tietopalvelu.ytj.fi.

HUOM! 
Mikäli olet aloittanut yritystoiminnan vasta alle puoli vuotta sitten, 

sinun tulee todistaa, että tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 

20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. Tämä 

selvitys jätetään myöhemmin erillisellä liitteellä.

14. Yrityksen tilinumero tai kevytyrittäjän tilinumero
Syötä tilinumero IBAN-muotoisena. Tälle tilille maksetaan 

mahdollinen hyväksytty tuki. 

Anna tilinumero muodossa: FI12 3456 7890 1234 56.
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3/7 Yritystoiminnan kuvaus
1. Valitse toimialaluokka: Tarkista yrityksesi oikea toimialaluokka 

YTJ:n tietopalvelusta: tietopalvelu.ytj.fi. Huom! TOL luokat 01-03, 

eli Maatalous ja kalatalous eivät kuuluu tuen piiriin.

2. Valitse alaluokka: Esimerkiksi Ravitsemustoiminta

3. Valitse alaluokan suodattimet: Esimerkiksi Ravintolat ja 

vastaava ravitsemistoiminta

4. Valitse päätoimiala-luokka: Esimerkiksi Kahvila-ravintolat

5. Päätuotteet ja palvelut: Kirjoita lyhyt kuvaus päätuotteistasi ja 

palveluistasi, joita myyt.

6. Asiakasprofiili: Kirjoita lyhyt kuvaus asiakkaistasi (esim. 

yritykset, kuluttajat, urheilijat, koululaiset jne.)

7. Hyväksy loput vaihtoehdot.
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4/7 hakijan De minimis -tuet 
1. Valitse Ei, jos et ole saanut de minimis -tukea.

2. Valitse Kyllä (tarkempi selvitys alla), jos olet 

saanut de minimis -tukea. Anna selvitys tuen 

myöntäjästä sekä saadun tuen määrästä ja 

myöntämispäivämäärästä.

3. Jatka eteenpäin Seuraava -painikkeella.
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5/7 Suunnitelma 
toiminnan vakauttamiseksi
Saadaksesi tukea, sinun tulee vakuuttaa, että aiot jatkaa 

yritystoimintaasi koronaepidemian jälkeen. Valitse Kyllä.

Haussa oleva toimintatuki on tarkoitettu varsinaisesta 

elinkeinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen tai muihin 

yritystoiminnan kuluihin.

Avustusta ei saa käyttää yrittäjän palkanmaksuun, vaan se tulee 

käyttää esimerkiksi vuokraan, hankintoihin tai muihin yrityksen 

kuluihin.

Kerro vapaamuotoisesti, miten aiot avustuksen käyttää. 

Jatka Seuraava-painikkeella.
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6/7 Liitteet
Hakemuksen yhteydessä sinun tulee toimittaa seuraavat liitteet.
Voit tallentaa hakemuksen tallenna luonnos -painikkeella ja palata 
siihen myöhemmin. Voit siis palata täydentämään hakemusta, kun 
olet hankkinut kaikki tarvittavat liitteet. Liitetiedostojen 
maksimikoko on 2 Mt. Huom! Zip- ja rtf-tiedostot eivät käy.

1. Viimeisin Tilinpäätös / Veroilmoitus

A. Tilinpäätös liittyy yhtiöön tai toiminimeen

B. Veroilmoitus kevytyrittäjälle (toiminimiyrittäjälle, jos sinulla 
ei ole tilinpäätöstä)

2. Verovelkatodistus (ei saa olla vanhempi kuin 3 kk)
Voit tilata sen omavero-palvelussa: https://www.vero.fi/omavero.

3. Verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma
Mikäli sinulla on verovelkaa, sinulla tulee olla Verohallinnon 
hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi ennen kun 
voit hakea tukea. Voit tehdä maksujärjestelypyynnön omavero-
palvelussa: https://www.vero.fi/omavero. Älä jätä hakemusta 
ennen kuin olet saanut maksusuunnitelman!
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6/7 Liitteet
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4. Kirjanpito / tiliotteet
Avustuksen hakemisen ehdot toteutuvat, mikäli olet YEL-
rekisterissä tai sinulla on viime vuodelta yrittäjätuloa tai laskutusta 
vähintään 20 000 euroa. Mikäli olet aloittanut yritystoiminnan 
vasta alle puoli vuotta sitten, tulee sinun todistaa, että tulovirta 
olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 
kuukauden ajanjaksolla. Liitä tähän tarvittavat dokumentit, joista 
tiedot selviää.

Avustuksen myöntämisen yhtenä edellytyksenä on, että 
yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet 
COVID-19 -epidemian takia 16 maaliskuuta 2020 jälkeen 
vähintään 30%.

Hakemukseen pitää liittää jäljennös kirjapidosta ja/tai 
tiliotteesta tai kirjallinen dokumentti, josta muulla tavoin 
ilmenee myyntituottojen lasku 30 prosenttia.

Jos teet kirjanpidon itse, tietojen ei tarvitse olla kirjanpitäjän 
oikeaksi todistamia, mutta sinun tulee vakuuttaa niiden 
oikeudellisuus.



7/7 Yhteenveto
Tarkista hakemuksesi huolellisesti. 

Punaisella merkityt kohdat hakemuksessasi 

sisältävät täydennettäviä tai korjattavia tietoja. 

Voit tallentaa hakemuksen keskeneräisenä 

Tallenna luonnos -painikkeella ja palata siihen 

myöhemmin saman linkin kautta kirjautumalla. 

Kun olet tarkistanut tietosi ja saanut kaikki 

selvitykset liitettyä, paina Lähetä-painiketta 

lähettääksesi hakemuksesi käsittelyyn. 

Huom! Kun olet painanut Lähetä-painiketta, niin 

liitteitä ei voi enää lähettää jälkikäteen. Siksi on 

tärkeää, että hakemuksesi sisältää kaikki tarvittavat 

liitteet, kun lähetät sen.

Tuki myönnetään vain kerran, mutta jos hakemuksesi 

hylätään, on sinulla oikeus myöhemmin jättää uusi 

hakemus, kun tuen myöntämisen ehdot täyttyvät.
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Lisätiedot
Netistä: 
newcohelsinki.fi/fi/yksinyrittajatuki/

Sähköpostilla: 
yrittajatuki@hel.fi

https://newcohelsinki.fi/fi/yksinyrittajatuki/
mailto:yrittajatuki@hel.fi

