
 14.4.2020 

  
Karvian kunta  Puh. (02) 5727 90   karvia@karvia.fi 
Kylä-Karviantie 17  www.karvia.fi 
39930 Karvia   

 

 

Yksinyrittäjän korona-avustuksen hakeminen ja myöntämisen perusteet 
 
Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin 
kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi. Yksinyrittäjät voivat hakea avustusta 
30.9.2020 saakka.  
 
Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän 
yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten 
hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. 
 
Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa päätoimista yrittäjää, jolla 
ei ole palkattua työvoimaa.  
 
Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä 
työllistää itsensä lisäksi 1 - 5 henkilöä mutta on lomauttanut työntekijänsä, katsotaan tämän 
kuuluvan ELY-keskusten palveluiden piiriin. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä 
hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi. 
 
Päätoimiselta yksinyrittäjällä tarkoitetaan yrittäjää, jolla on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-
vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai 
laskutuksen. Mikäli yritys on aloittanut alle 6 kk sitten tulee soittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi 
jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. 
 
Avustuksen myöntämisen edellytykset: 
 
Yksinyrittäjä avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikentynyt 
taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. 
 
Yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on 
todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Taloudellisen 
tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen 6/8 myyntituotot ovat laskeneet yli 30% 
pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla. 
Lisäksi avustuksenmyöntämisen edellytyksenä on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan 
edellytykset kannattavaan toimintaan.  
 
Liitteet:  

• Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös 
• Veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus 
• Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja 

kustannukset ovat kehittyneet 2020 
 

Jos hakijalla on verovelkaa, hänen tulee esittää Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan 
maksamiseksi. 
 
Hakijaa pyydetään myös vakuuttamaan, että aikoo jatkaa yritystoimintaansa koronaepidemian 
jälkeen sekä kuvaamaan, miten aikoo käyttää saamansa avustuksen toimintansa vakauttamiseksi. 
 
Hakemukset voi toimittaa sähköisesti https://yksinyrittajatuki.fi/karvia tai paperisena 
kunnanviraston neuvontaan. 
 
Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti ja tietosuojalakia noudattaen. 
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