
Yksinyrittäjien 
koronatukihakemus

Ohjeistus tuen hakemiseen



• Yksinyrittäjät voivat hakea 2000 euron tukea yrityksen kotikunnasta eli YTJ-
rekisterin mukaisesta kotikunnasta

• Tuen saamisen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto 
ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen, ja 
yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan

• Tukea voi saada yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa, Suomessa toimiva 
päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. 
Päätoiminen yrittäjyys tarkoittaa, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai että hakija 
voi esittää minimissään 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Tuki ei ole 
riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta

• Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä 
maataloustuotteiden jalostukseen



• Haku on avoinna 30.9.2020 asti

• Hakemus tehdään kerralla valmiiksi 

• Hakemus voidaan tehdä samalla henkilötunnuksella vain kerran



Hakuprosessi lyhyesti

1. Lähetä hakemus sekä tarvittavat liitteet. Saat sähköpostivahvistuksen 
hakemuksen onnistuneesta lähettämisestä.

2. Kaustisen seutukunta yrityspalvelu tarkistaa hakemuksen sekä 
yrityksesi tukikelpoisuuden ja pyytää sinulta tarvittaessa lisätietoja.

3. Tarkistuksen jälkeen Kaustisen seutukunta yrityspalvelu lähettää 
päätösesityksen hakemuksestasi kotikunnallesi. Saat sähköpostiisi 
tiedon, kun hakemuksesta on tehty päätösesitys.

4. Kunnassa päätösesitys arvioidaan ja siitä tehdään päätös.

5. Kun päätös on tehty, kunta ottaa sinuun yhteyttä.



• Hakemisen vaiheet:
1. Lue nettisivuillamme olevat ohjeet huolellisesti

2. Avaa tarkistuslista, käy kaikki kohdat huolellisesti läpi ja paina ’TALLENNA’

3. Tunnistaudu lomakkeelle Suomi.fi –tunnistautumisen avulla

4. Täytä lomake ja lisää vaaditut liitteet

5. Hyväksy rekisteriseloste sekä palvelun käyttöehdot ja paina ’TALLENNA’

6. Saat sähköpostivahvistuksen lomakkeen onnistuneesta lähettämisestä



Tarkistuslista

• Käy kohdat huolellisesti läpi

• Rastita ’TARVITTAVAT LIITTEET’ kohdan 
alta laatikot sitä mukaan kun liite on jo 
tietokoneellanne. Liitetiedostot voivat olla 
yleisissä tiedostoformaateissa (pdf, jpg, 
png, jne.)

• Tarkistuslistan tarkoitus on helpottaa 
hakemuksen täyttämistä

• Kevytyrittäjät: voitte rastittaa YEL-
vakuutusnumero kohdan, kun teillä on 
liitteeksi toimitettava selvitys 
yrittäjätulosta tai viimeisen 12 kuukauden 
laskutuksesta 

• Paina ’TALLENNA’, kun kaikki kohdat on  
tarkistettu ja rastitettu



Tunnistautuminen 
palveluun

1. Paina palveluun ilmestyvää linkkiä (kuva 
yläpuolella)

2. Valitse tunnistautumistavaksesi 
verkkopankkisi, varmennekortti tai 
mobiilivarmenne

3. Seuraa tunnistautumisen ohjeita



Lomakkeen täyttäminen: 
1. perustiedot

• Täytä yrityksen perustiedot

• Kysymysmerkkien (alleviivatut) 
takaa löytyy ohjeistusta

• Jos yrityksellä ei ole YEL-
vakuutusnumeroa: 
• kirjoita kenttään ”ei YEL-

vakuutusnumeroa” 
• päätoimisuus tulee esittää 

lisäämällä hakemuksen liitteeksi 
selvitys yrittäjätulosta tai 
viimeisen 12 kuukauden 
laskutuksesta 



Lomakkeen täyttäminen: 
2. Toiminnan kuvaus

• Kirjaa yrityksesi päätoimialan 
viisinumeroinen koodi
• Sen voi hakea oman yrityksen 

tiedoilla https://tietopalvelu.ytj.fi
tai etsiä tilastokeskuksen 
toimialaluokituksesta: 
http://stat.fi/meta/luokitukset/toi
miala/001-2008/index.html

https://tietopalvelu.ytj.fi/
http://stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html


Lomakkeen täyttäminen: 
3. Hakijan de minimis -tuet

• De minimis –tuki tarkoittaa julkista 
yritystukea, jonka EU on tulkinnut niin 
vähäiseksi ettei se vääristä kilpailua tai 
vaikuta EU-jäsenvaltioiden väliseen 
kauppaan

• EU-asetuksen mukaan yritys voi saada de 
minimis -tukea enintään 200 000 euroa 
kuluvan ja kahden edellisen verovuoden 
aikana

• Mikäli olet saanut joko kuluvan vuoden tai 
kahden edellisen verovuoden aikana de 
minimis –tukea ilmoita:
• Tuen myöntäjä (esimerkiksi BF tai Ely)
• Saadun tuen määrä euroina
• Myöntämispäivämäärä



Lomakkeen täyttäminen: 
4. Suunnitelma toiminnan vakauttamiseksi

• Rastita ruutu

• Kuvaa ruudun alapuolella 
sijaitsevaan tekstikenttään 
suunnitelma siitä mihin avustus 
käytetään



Lomakkeen täyttäminen: 
5. Liitteet

• Lisää tähän hakemuksen liitteet



Lomakkeen täyttäminen: 
6. Ehdot

• Lue rahoituksen ehdot 
• Hyväksy klikkaamalla ylempää 

laatikkoa

• Lue Kaustisen seutukunnan 
rekisteriseloste klikkaamalla 
linkkiä
• Hyväksy klikkaamalla alempaa 

laatikkoa

• Hakemusta ei voi jättää mikäli ei 
hyväksy molempia ehtoja

• Paina ’TALLENNA’
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