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Y-tunnus (tai henkilötunnus jos y-tunnusta ei ole)* 
 
 

Yrityksen nimi* 
 

Yritysmuoto* 
 

 Tmi     Ky     Ay     Oy     Osk     Kevytyrittäjä     Joku muu, mikä?  

YEL-vakuutusnumero* 
 
 

YTJ-rekisterin mukainen kotikunta* 

Yritystoiminnan aloitusajankohta* 
 
 

Yrityksen pankkitili* 

Yrityksen osoite, postinumero ja postitoimipaikka 
 
 

Yhteyshenkilön nimi1* 
 
 

Yhteyshenkilön henkilötunnus* 

Yhteyshenkilön puhelin* 
 
 

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite* 

Päätoimiala2* 
 
 

Päätuotteet ja –palvelut* 
 
 

Asiakkaat* 
 
 

Vakuutan, että * 

 olen päätoiminen yksinyrittäjä3 

 yritystoimintani on ollut kannattavaa ennen koronaepidemiaa4 

 koronaepidemia on heikentänyt merkittävästi yritykseni taloudellista tilannetta 16.3.2020 jälkeen5 

 aion jatkaa yritystoimintaa myös koronaepidemian jälkeen 

 en ole tässä hakemuksessa tarkoitettua avustusta muista kunnista 

 yritykselläni ei ole verovelkaa 
 

Lyhyt selvitys yrityksen menoista, joihin avustus on tarkoitus käyttää6* 
 
 
 
 
 

Yritykselleni on myönnetty kuluvan vuoden ja/tai kahden edellisen verovuoden aikana de minimis -tukea7* 

 ei 

 kyllä: selvitys (De minimis -tuet: myöntäjä ja tuen määrä (€); myöntämispvm) 
 

Liitteet* 

 Tilinpäätös 2019 / viimeisin tilinpäätös TAI veroilmoitus 2019 / viimeisin veroilmoitus* 

 Jäljennökset kirjanpidosta TAI tiliotteista vuoden 2020 myynnin ja kustannusten kehittymisen todentamiseksi* 

 Verovelkatodistus, maksimissaan 3 kk vanha* 
 

 

 Vakuutan, että antamani tiedot ovat oikeita ja hyväksyn ehdot* 

 Vakuutan, että olen yritykseni nimenkirjoitusoikeuden omaava henkilö* 

 Suostun sähköiseen tiedoksiantoon. Päätös voidaan toimittaa sähköpostilla8 
 

 
Aika ja paikka* 
 
_____________________________________  
Allekirjoitus ja nimen selvennys 
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Ehdot  
 
Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille valti-
onavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja:  
 

 Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen koronaepidemian aikana ja 
sen jälkeen. Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen ta-
hon tai henkilön käytettäväksi. 

 

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

 

 Kunta maksaa avustuksen hakemuksen kohdassa 1 ilmoitetulle pankkitilille. 
 

 Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti sa-
mansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin.  

 

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

 
Avustukset ovat julkista tietoa. 

 

Selitteet 
 
1 Yhteyshenkilö = toimintaa harjoittava yrittäjä. 
 
2 Tilastokeskuksen toimialaluokitus, http://stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/index.html 
 
3 Toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta riippumatta, yksin taloudellista toimintaa harjoitta-
vaa Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa ja jolla on yrittä-
jän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon 
tai laskutuksen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkues-
saan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla. 
 
4 Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan, mikäli yritystoiminta on ollut kan-
nattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai ennakkoveroilmoitukseen perustuen. Mikäli yksinyrittäjällä on vero-
velkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Kannattavan toimin-
nan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019. 
 
5 Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on to-
dennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Merkittävänä heikentymisenä 
voidaan pitää sitä, että myyntituotot ovat laskeneet 30 % tai enemmän. 
 
6 Tukea ei voida käyttää yrittäjän itselleen nostamaan palkkaan. 
 
7 Yksinyrittäjän avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -ku-
mulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa (maanteiden tavaraliikenteen 
yritykselle enintään 100 000 euroa) kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Avustuksen saaja vastaa 
siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kun-
nat ja maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Kaikki yrityksille 
kohdennettu julkinen tuki ei ole de minimis -tukea.  De minimis -tuki tunnistetaan tukea koskevasta päätök-
sestä, jossa todetaan siihen sisältyvän de minimis -tuen määrä ja viitataan Euroopan unionin vähämerkityksi-
sestä tuesta annettuun asetukseen. 
 
8 Kuittaus hakemuksen vastaanottamisesta sekä päätös avustuksen maksamisesta toimitetaan sähköisesti siihen 
sähköpostiosoitteeseen, jonka olet antanut Suomi.fi Viestit -palveluun. 
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