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Yksinyrittäjän avustuksen myöntäminen 20.4.2020 Valtioneuvosto on 
kehysriihessään 8.4.2020 linjannut, että yksinyrittäjien tukemiseen 
myönnettäväksi kuntien kautta kohdennetaan 250 milj. euroa. 
Yksinyrittäjäavustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston 
asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista 
kunnille (voimaan 9.4.2020). Asetuksen voimassaoloaika on 9.4.-
15.10.2020. Asetusta sovelletaan valtion talousarvion mukaisen 
valtionavustuksen myöntämiseen yksinyrittäjille koronaepidemian 
aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen 
vakauttamiseksi. 
    
Valtionavustuksen tarkoituksena on kattaa kustannukset, jotka aiheutuvat 
kunnille COVID-19 (myöhemmin korona) epidemian aiheuttaman 
tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi 
yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta. Avustusta ei voi käyttää 
muihin tarkoituksiin.    
 
Avustus on tarkoitettu päätoimisille yrittäjille. Päätoimiselta yksinyrittäjältä 
edellytetään, että yrittäjä on YEL-rekisterissä 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 
jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden 
ajanjaksolla.  Päätoimisuus tarkoittaa sitä, että yksinyrittäjätukea 
hakevalla ei ole muita tulonlähteitä kuten eläkkeestä tai työsuhteesta 
saatavaa tuloa. 
 
Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli 
yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, 
avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee 
päätoimisesti.  
 
Yksinyrittäjäavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen 
merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto 
johtuvat koronaepidemiasta. Epidemian on arvioitu alkaneen vaikuttaa 
yksinyrittäjien taloudellista tilannetta heikentävästi Suomessa 16.3.2020 
lähtien, jolloin todettiin poikkeusolo ja otettiin käyttöön valmiuslaki. Tämä 
tarkoittaa, että hakemuksessaan hakijan tulee kyetä osoittamaan, että 
yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 16.3.2020 jälkeen johtuu 
koronaepidemiasta. Yksinyrittäjän 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 
myyntituotot ovat laskeneet yli 30 % kulujen pysyttyä lähes samalla 
tasolla. Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että 



yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan. 
Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli 
yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai 
veroilmoitukseen perustuen. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 
kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella.  
 
Yksinyrittäjän avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta 
kertakorvauksesta yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta 
aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen 
tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. 
Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena 
kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. 
 
Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry Dynamo on Hirvensalmen kunnan 
toimeksiannosta tehnyt arvioinnin, täyttääkö hakemuksen jättänyt yritys 
avustuksen myöntämisen edellytykset. 
 
Selvityksen mukaan hakemuksen jättänyt yritys ei täytä avustuksen 
myöntämisen ehtoja. 
 
 
 

Perustelu 
 
 
 

 
Hirvensalmen kunnan hallintosääntö 47 §  
VNA 199/2020, annettu 9.4.2020 

Päätös 
 
 
 

 
Päätän, ettei Lampuula Oy:lle myönnetä yksinyrittäjän avustusta. 
Avustusta ei myönnetä, koska avustuksen myöntämisen ehdot eivät 
täyty. Tarkemmat perustelut on yksilöity päätöksen liitteessä. 
 

Allekirjoitus 
 
 
 

 
 
Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja 
 

Oikaisuvaatimus  Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

 Muutoksenhaku 
Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain 
(410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta. 
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Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen 
oikaisuvaatimus, tästä päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

 

Oikaisuvaatimusviran-
omainen 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
 
Hirvensalmen kunnanhallitus 
Keskustie 2, 52550 HIRVENSALMI 
 
Sähköposti: hirvensalmi@hirvensalmi.fi 

Oikaisuvaatimusaika ja sen 
alkaminen 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 
kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

 

Pöytäkirjan nähtäväksi 
asettaminen 

Päivämäärä 
 
Julkaistu 9.6.2020  www.hirvensalmi.fi/kunnanhallitus/viranhaltijapäätökset 
 

Tiedoksianto  
asianosaisille 

 lähetetty tiedoksi kirjeellä                      Asianosainen: Hetta Torpo 
 
Annettu postin kuljetettavaksi, pvm / tiedoksiantaja 
 
9.6.2020                   _____________________________ 
 

 luovutettu asianosaiselle                        Asianosainen: 
 
Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus         Vastaanottajan allekirjoitus 
 
Hirvensalmi ____/____ 2020 
 

 lähetetty tiedoksi sähköisenä tiedonantona 
 
_____/_____ 2020                   _____________________________ 
 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö 
ja toimittaminen 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on 
tekijän allekirjoitettava. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen 
oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

Lisätietoja  

     Liitetään päätökseen 

mailto:hirvensalmi@hirvensalmi.fi

