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Yritysten kasvun tärkein moottoriPrizz up your business

Yksinyrittäjien tuki koronan aiheuttamiin 

haasteisiin 
▪ Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä 

yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin 
yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi. Yksinyrittäjät voivat 
hakea avustusta 30.9.2020 saakka.

▪ Yksinyrittäjä hakee avustusta kirjallisesti kotikunnastaan (YTJ-
rekisterin mukainen kotikunta). 

▪ 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.

▪ Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa 
harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta 
toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. 
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Prizz up your business Ohjeita ja vinkkejä

▪ Älä hae tukea vielä nyt, jos et voi osoittaa, että tulosi ovat alentuneet 
maaliskuussa tai 16.3. jälkeen.

▪ Hakemuksesi ei etene, jos liitteet ovat puutteellisia tai vääränlaisia. >> 
Lue ohjeet ja toimi niiden mukaan.

▪ Jos selvityksissä tai liitteissä on puutteita, hakemusten käsittelijät ovat 
kuitenkin sinuun yhteydessä sähköpostitse tai puhelimitse.

▪ Tuen edellytyksenä on, että toimit yksin ja yritystoimintasi (tmi, ay, oy, 
avoin yhtiö) on ollut päätoimista ( = sinulla on YEL-vakuutus TAI ollut 
liikevaihtoa 12 kk aikana vähintään 20.000 euroa. Alkavalta yrittäjältä 
muu selvitys)

▪ Edellytyksenä on myös, että yritystoimintasi on ollut kannattavaa ennen 
tuen hakemista (todennetaan vuoden 2019 tilinpäätöksestä tai yrityksen 
veroilmoituksesta 2019)

▪ Tukea voi hakea myös ”kevytyrittäjä”, joka työllistää itsensä ja toimii 
yrittäjämäisesti ilman yritystä, samoin freelance-yrittäjä (jos toimii 
itsenäisenä elinkeinonharjoittajana jossain yrityksessä)

▪ Lisää ohjeita ja vinkkejä tuen hakemiseen: www.prizz.fi/koronatuki
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Prizz up your business Työmarkkinatuki yrittäjälle

▪ Tasavallan presidentti vahvisti 7.4.2020 lain yrittäjien 
työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä. Yrittäjät voivat 
saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman 
äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi.

▪ Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yritystoiminnasta saatava tulo 
on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä 
työskentelevää henkilöä kohti.

▪ Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

▪ Yrittäjä voi saada lain tarkoittamaa tukea siitä alkaen, kun tuen kriteerit 
täyttyvät ja on ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi.

▪ Työmarkkinatukea voidaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020.

▪ Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea (2000 euroa) että 
työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli toisen saaminen ei vaikuta 
toisen saamiseen tai sen määrään.

▪ Nopein ja vaivattomin tapa ilmoittautua työnhakijaksi on TE-palvelujen 
Oma asiointi -verkkopalvelun henkilöasioinnissa. Saat onnistuneesta 
ilmoittautumisesta vastaanottoilmoituksen ja TE-toimisto ottaa sinuun 
tarvittaessa yhteyttä. Tämän jälkeen voit hakea työmarkkinatukea Kelan 
verkkopalvelussa.
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Prizz up your business ELY:n tuki 1-5 henkilöä työllistävälle yritykselle

▪ ELY-keskukset myöntävät rahoitusta yrityksen kehittämisavustusta koronavirusepidemian 

aiheuttamista markkina- ja tuotantohäiriöistä kärsiville yrityksille. Tilanne 16.4.2020 on että ELY 

on vastaanottanut hakemuksia yhteensä 13 291 kpl ja päätöksiä on tehty 1 713 kpl, myönnetty 

tukimäärä 18 920 357 €

▪ Avustus on tarkoitettu yrityksille, joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja 

tuotantohäiriöitä ja jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan

▪ Avustusta ei kuitenkaan myönnetä maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden 

jalostuksen alan yrityksille

▪ Rahoitusta myönnetään tilanneanalyysin laatimiseen (max 10 000 euroa) tai

kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen (max 100 000 euroa). Rahoituksen määrä voi olla 

enintään 80 % avustuksen perusteena olevista hyväksyttävistä kustannuksista.

▪ Palkkakustannusten osalta käytetään vakioitua laskennallista 2 000 euron palkan 

määrää/yrityksessä työskentelevä henkilö, riippumatta henkilölle tosiasiallisesti maksetusta 

palkasta. 

▪ Esim. jos yrityksessä työskentelee kaksi henkilöä (esim. yrittäjä + yksi työntekijä), avustus 

määräytyisi seuraavasti: 2 henkilöä x 2 000 euroa + 50 % välilliset menot = 6 000 euroa, josta 80 

% (tukitaso) eli avustus 4 800 euroa.

▪ Avustusta voi hakea ELY-keskukselta sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa. Liitteitä 

hakemukseen ei lähtökohtaisesti tarvita (HAKU: Aluehallinnon asiointipalvelu)
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https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut?tyyppi=yrtu_covid19emergencyfunding


Prizz up your business

Business Finlandin rahoitus 6-250 henkeä 

työllistäville yrityksille
▪ BF:n rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille joilla on 6-

250 työntekijää ja joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. 

▪ Avustusta on kahta tyyppiä:

• Esiselvitysrahoitus (max 10 000 euroa). Tällä rahoituksella yritys voi 
selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia 
alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan 
aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen.

• Kehittämisrahoitus (max 100 000 euroa). Tällä rahoituksella yritys 
voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut 
esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat 
yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja 
sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle 
uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon liittyen.

▪ Avustuksen määrä on 80 % projektin hyväksytyistä 
kokonaiskustannuksista

▪ Rahoitusta ei voida kuitenkaan myöntää esim. verkkokaupan tekniseen 
pystyttämiseen. Rahoitusta voi sen sijaan saada esimerkiksi 
verkkokaupan toteutusvaihtoehtojen kartoitukseen
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Yritysten kasvun tärkein moottoriPrizz up your business Muut mahdollisuudet

▪ Myös muut ELY:n ja Business Finlandin rahoitusinstrumentit ovat 
edelleen käytettävissä

▪ Satakuntaliiton rahoitushaku (päättyy 30.4.) 
koronaviruspandemian aiheuttamien, alueen kehitykselle 
haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen. 
Maakuntaliitto hakee hankkeita, jotka hillitsevät 
koronaviruspandemian alueen kehitykselle aiheuttamia 
vaikutuksia ja edistävät niistä toipumista. Enimmäistuki yhteen 
hankkeeseen voi olla korkeintaan 50 000 euroa. Tuen 
enimmäismäärä on 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

▪ Lisäksi Prizztechillä on käynnissä projekteja, joissa hankitaan 
osaamista asiantuntijayrityksiltä (esim. Robocoastin
haastekilpailut) – kannattaa tarjota kehitysideoita, ne voivat sopia 
jo käynnissä olevan projektin tavoitteisiin tai olla esim. pohjana 
uudelle hankkeelle!

▪ Prizztech auttaa ja neuvoo yrityksiä mm. rahoitushakemusten 
tekemisessä!



Lisätietoja: mikko.puputti@prizz.fi, 044 710 5343

mailto:mikko.puputti@prizz.fi


Kiitos!Kiitos!
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