
Hei kaikille 

Kyselyjä tulee paljon, joten HUOM. Seuratkaa sivua https://www.naantali.fi/fi/sosiaali-ja-

terveyspalvelut/ajankohtaista-koronavirustilanteessa/tietoa-ja-ohjeita-yrittajille 

Päivitän sinne nopeasti uutta tietoa ja muutoksista. Sinne on tallennettu myös aikaisemmin lähetetyt 

uutiskirjeet. Uutiskirjeitä en aina ehdi lähettää ja kaikki ei niitä saa, koska sähköpostisuodatukset torjuvat 

massalähetyksiä.  

Yksinyrittäjien tuki 

Yksinyrittäjät voivat lähitulevaisuudessa (=pääsiäisen jälkeen) hakea tukea kunnilta koronavirustilanteessa. 

Haku tapahtuu yrityksen sijaintikunnasta. Käytännössä tarkoittanee elinkeinonharjoittajilla sitä kuntaa, 

jossa asuu ja jossa henkilöä verotetaan. 

Tuen suuruus on 2000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien 

menojen kattamiseen. Tuen tavoitteena on osaltaan turvata se, että tukea saava yritys pystyy jatkamaan 

toimintaansa kannattavasti koronaviruksen aiheuttaman kriisin jälkeen.  

Vaikka lehdistötiedotteessa puhutaan yrityksen maksuvalmiuden ylläpitämisestä, summa on pieni ja 

lähinnä auttaa yrittäjän omaan toimeentuloon.  

Turun seutukunnassa valmistelemme yhteistä ratkaisua Turku Science Parkin johdolla. Laadinnassa olemme 

hyvin aikataulussa. Tavoitteena on tekninen valmius jo ensi viikon alussa.  

Kunnan osoittamat henkilöt käsittelevät omasta kunnasta tulevia hakemuksia.  Viranhaltijapäätöksen tekee 

Turun kaupungin virkamies riippumatta hakijan kotikunnasta. Naantalissa tulee olemaan hakijamääriin 

nähden ilmeisesti seutukunnan vahvin tiimi eli viisi käsittelijää. Tällä pyrimme mahdollisimman nopeaan 

käsittelyaikatauluun teidän hyväksi.  

Tuki on harkinnanvarainen. Myöntämisedellytyksiä vahvistaa se, jos pystyy kiistattomasti osoittamaan, että 

toiminta oli normaalitilanteessa kannattavaa ja ongelmat johtuvat koronakriisistä tai sen myötä valmiuslain 

toiminnalle antamista rajoitteista.  Ns. koronakytkentää vaaditaan tässäkin tukimuodossa.  

Tuen maksimikesto on 6 kuukautta. Tuen harkinnanvaraisuus mahdollistanee sen, että myönnetäänkö 

esimerkiksi etupainotteisesti kolmelle kuukaudelle vai tasasuuruisin osuuksin koko kaudelle. 

Yksinyrittäjien tukea ja työttömyysturvaa voi hakea, mutta todennäköisesti ei saada yhtä aikaa. TE-

toimisto tarkistaa onko yrittäjä saanut jo tukea. Ei vielä tiedetä, kannattaako hakea yksinyrittäjäntukea, jos 

saa jo työttömyysturvaa. Työnhakijaksi kannattaa ilmoittautua esimerkiksi siitä hetkestä alkaen, kun on 

joutunut sulkemaan liikkeensä. Yrittäjien työttömyysturvaan on tulossa laajennuksia, joten on hyvin 

mahdollista, että jommastakummasta saa tukea. (itse ihmettelen sitä, miksi tehdään kaksi eri järjestelmää 

saman rahapotin hakuun, kun helpompi olisi ollut käyttää vain valmista työttömyysturvajärjestelmää, 

mutta olenkin vain elinkeinoasiamies). 

Tuen saannin estää toiminnanharjoittajan verovelat. Jos näitä on, niin silloin kehotan ilmoittautumaan TE-

toimistoon työnhakijaksi sähköisten verkkopalveluiden kautta ja työttömyysturvan piiriin. Toiminnan on 

täytynyt olla myös kokopäiväistä ja sellaista, joka on antanut yrittäjälle toimeentulon. Todennäköisesti 

tullaan vaatimaan todistusta YEL-maksun maksamisesta. Jos eläketurva on tullut pääosin palkkatyöstä ja 

yritystoiminta on ollut sivutoimista, niin turha kuormittaa käsittelijöitä.  

Jos toiminta on sesonkiluonteista, (esimerkiksi jäätelökioskin pito kesällä tai puimuriurakointi syksyllä), eikä 

voida vielä osoittaa asiakaskatoa, niin ei ole tuen myöntämisedellytyksiä. Ongelmien täytyy siis liittyä 

vallitsevaan hetkeen. 
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Ja lopuksi hyödyllisiä linkkejä: 

https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/uutishuone/korona/ 

Mikkelin kehitysyhtiö on tehnyt videon ELYn tukihakemuksen täyttämisestä. Eli kyseessä se 1-5 työntekijää 

työllistäville yrityksille suunnattu tuki. Huom. Jos olet jättänyt jo Business Finlandiin hakemuksen silloin, 

kun sitä ei oltu vielä rajattu yli viiden hengen suuruisille yrityksille, niin odota päätöstä rauhassa. 

Business Finland käsittelee ne hakemuksen jättöhetkellä olleen ohjeistuksen mukaisesti. Ei siis samasta 

asiasta enää rinnakkaista hakemusta Ely-keskukseen.  

Tästä on varmasti teille apua.  

https://youtu.be/LECI0Rc5S_4 

Korona: Rahoitusratkaisut poikkeustilanteessa - webinaarin tallenne 

Pääset katsomaan tämän aamun webinaari-tallenteen chat-keskusteluineen tästä. 

Pahoittelut, että kiireessä tehty kirje tällä kertaa hieman sekavan oloinen. 

Voimia 
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