
 

 

 

 

 

Askolan kunnan toimintatukihaku yksinyrittäjille   

Askolan kunta avaa torstaina 16.4.2020 klo 12.00 toimintatukihaun yksinyrittäjille, joiden liikevaihto ja 
taloudellinen tilanne ovat kärsineet koronavirustilanteen seurauksena.  

Tuki on määräaikainen ja sitä voi hakea 30.9.2020 saakka. Avustusta voidaan maksaa 16.3.2020–31.8.2020 
välillä aiheutuneisiin kustannuksiin. Harkinnanvaraista tukea voi hakea yrittäjä, jonka yrityksen YTJ-
rekisterin mukainen kotikunta on Askola.   

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja 
alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta. Epidemian on arvoitu alkaneen vaikuttaa yksinyrittäjien 
taloudellista tilannetta heikentävästi Suomessa 16.3.2020 lähtien.  

Tuen myöntää Askolan kunta valtiolta tähän tarkoitukseen saadun kuntakohtaisen määrärahan 288 085 eur 
puitteissa. Tämä kunnille annettu valtionavustus perustuu valtioneuvoston 9.4.2020 antamaan asetukseen. 
Haun tässä vaiheessa, kunta voi jakaa tukea määrärahan osoittamaan rajaan asti. Mikäli valtio osoittaa 
kunnille tarkoitukseen myöhemmin lisää määrärahoja, voidaan hakua jatkaa.  

Hakemukset käsitellään TEM:n ohjeistuksen mukaan saapumisjärjestyksessä. Hakemus katsotaan 
saapuneeksi, kun se on vastaanotettu kokonaisuudessaan mukanaan kaikki vaadittavat liitteet. 

Tuki on 2000 euron suuruinen kertakorvaus yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. 
Näitä ovat esimerkiksi tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot.  

Kunta maksaa avustuksen kertasuorituksena hakemuslomakkeessa ilmoitetulle pankkitilille hakemuksen 
tultua hyväksytyksi kunnassa. Tuet maksetaan käsittelymääristä riippuen viimeistään kahden (2) kuukauden 
kuluessa käsittelyn alkamisesta. Peruste: Kokonaisavustus on kunnalla käytössä jaettavaksi viimeistään 
toukokuun lopulla, koska työ- ja elinkeinoministeriö maksaa kunnalle jaettavaksi osoitetusta 
valtionavustuksesta 20 % ennakkona välittömästi tekemänsä valtionavustuspäätöksen jälkeen ja loppuosan 
arviolta toukokuun puolivälissä, kun vuoden 2020 toinen lisätalousarvio on tullut voimaan. 

 

TUEN EHDOT  

Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille 
valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan kaikkia tässä 
mainittuja ehtoja. 

Hakija antaa suostumuksen siihen, että Askolan kunta ja kunnan yritysneuvonnasta vastaava Pro Agria 
saavat käsitellä hakijan tietoja tässä tarkoituksessa. 

Myöntäessään kunnalle valtionavustuksen, valtio on asettanut sen jakamiselle joukon ehtoja. Tuen ehtona 
on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto (myyntituotot) ovat heikentyneet 



koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen vähintään 30 %, pysyttyään lähes samalla tasolla edellisten 
12 kuukauden ajanjaksolla ja että yksinyrittäjän liiketoiminta on ollut aikaisemmin kannattavaa vuoden 
2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen. Jos kysymyksessä on sesonkiluontoinen 
yritystoiminta, voidaan tarkastella keskimääräistä liikevaihdon kehitystä 12 kuukauden jaksolta. Tukea 
myönnettäessä tulee olla arvioitavissa se, onko hakijan liiketoiminta kannattavaa normaalioloissa. 
Kannattamattoman liiketoiminnan voidaan katsoa olevan este tuen saamiselle. 

Tästä tuesta ei korvata yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Yksinyrittäjätuki ja työttömyysturva eivät 
vaikuta toisiinsa. Yrittäjä voi hakea erikseen työttömyysturvaa työvoimahallinnolta. 

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista 
yrittäjää (yrittäjä/ammatinharjoittaja/freelancer), jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. 
Avustusta voidaan myöntää myös ns. kevytyrittäjille, jotka työllistävät itsensä ja toimivat yrittäjämäisesti 
perustamatta kuitenkaan yritystä. Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää 
vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen (mikäli ei rekisterissä). Tuki ei ole 
riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta. YEL-rekisterissä olevan päätoimisen 
yrittäjän yrittäjätulo voi olla pienempi kun 20.000 euroa. 

Mikäli yritys on aloittanut toimintansa alle 6 kuukautta sitten, tulee hakijan osoittaa, että jo syntynyt 
tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 eur laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. 

Yksinyrittäjyys arvioidaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Avustus voidaan 
myöntää sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti. Mikäli yrittäjä on irtisanonut 
työntekijänsä, eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi. 

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. 

Mikäli hakijan yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, hakemuslomakkeen liitteiksi tulee jäljennös 
kirjanpidosta ja tiliote (kulut ja myyntituotot).  

Mikäli yksinyrittäjällä on sivu- tai liitännäiselinkeino, tulkitaan se sivutoimiseksi yksinyrittäjyydeksi, mikä ei 
oikeuta avustukseen. 

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa 
avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta perii maksetun avustuksen takaisin. 

Avustuksen saaja sitoutuu antamaan avustuksen myöntäneelle kunnalle tarvittaessa pyydetyt tiedot sen 
varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti. 

De minimis -tuki tarkoittaa julkista yritystukea, jonka määrän Euroopan Unioni on tulkinnut niin vähäiseksi, ettei se 
vääristä kilpailua tai vaikuta EU-jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Yritykselle voidaan myöntää enintään 200 000 
euroa de minimis tukea kolmen peräkkäisen verovuoden kuluessa. Maantiekuljetusten alalla toimivalle yritykselle de 
minimis -tukea voi olla enintään 100 000 euroa. Tukipäätöksessä on ilmoitettu, 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  

 

Avustuksen määrä on kiinteä 2 000,00 euroa. Avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 
artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähä-
merkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki). 



Hakijan on ilmoitettava tiedot yrityksen saamista julkisista tuista viimeisten kolmen vuoden ajalta, mikäli yritys on 
tukia saanut. Tukipäätöksistä näet mahdollisesti saamasi de minimis -tuet. Niitä voivat kerryttää esim. ministeriöiden, 
ministeriön alaisten viranomaisten, Business Finlandin, Finnvera Oyj:n, kuntien tai maakuntien liittojen myöntämät 
avustukset ja tuet. Kaikki yrityksille kohdennettu julkinen tuki ei ole de minimis -tukea.   

 

TUEN HAKEMINEN 

Tukea haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella, joka löytyy Askolan kunnan sivuilta osoitteessa 
www.askola.fi .  Sähköiseen hakemuslomakkeeseen tulee liittää vaadittavat liitetiedostot. Suosittelemme, 
että hakija tallentaa ja/tai tulostaa itselleen omaan käyttöön sähköisesti tekemänsä hakemuksen 
liitteineen. 

Tukea voi hakea myös paperisella lomakkeella, mikäli sähköinen asiointi ei ole mahdollista. Tällöin hakija 
tulostaa itselleen tyhjän sähköisen lomakkeen ja täyttää sen selkeästi tekstauskirjaimin, minkä jälkeen 
allekirjoitettu hakemus postitetaan vaadittavine liitteineen osoitteeseen Askolan kunta, elinvoimapäällikkö. 
Askolantie 30,   07500 ASKOLA. Palautuskuoren yläkulmaan voi lisätä maininnan ”toimintatuki”. 

Saapuneet tukihakemukset käsittelee kunnan viranhaltija, joka esittää hyväksyttävissä olevat hakemukset 
hyväksyttäväksi ja maksatukseen. Kaikki hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. 

 

TARVITTAVAT LIITTEET 

Hakijaa pyydetään liittämään hakemukseen seuraavat lisätiedot: 

• Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös TAI veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus  

• Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai selvitys ja laskelma siitä, miten tulot ja menot ovat 
kehittyneet alkuvuonna 2020 ja 16.3.2020 jälkeen koronaepidemian vuoksi.  

• Verovelkatodistus.  

Voit tilata verovelka todistuksen myös OmaVerossa (vero.fi/omavero). Todistus toimitetaan välittömästi 
OmaVeroon, josta voit tulostaa sen itse. 

 

Lisätietoja: Askolan kunta, Elinvoimapäällikkö Marko Tiirinen 

040 1709 100 

marko.tiirinen@askola.fi 

 

Pro Agria Etelä-Suomi, Asiantuntija Auli Teppinen 

0400 461 716 

auli.teppinen@proagria.fi 


