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VALTIONEUVOSTON ASETUS YKSINYRITTÄJIEN VALTIONAVUSTUKSISTA
1 Johdanto
Valtion talousarvio
Valtion vuoden 2020 ensimmäisessä lisätalousarviossa on päätetty myöntää lisävaltuutta 300 milj.
euroa yritysten avustuksiin momentille 32.30.42 (yritysten kehittämishankkeiden tukeminen). Pääministeri Sanna Marinin hallitus on sopinut, että tästä 300 milj. eurosta käytetään 100 milj. euroa
yksinyrittäjien tukemiseen myönnettäväksi kuntien kautta. Hallituksen työllisyyden ministerityöryhmä on hyväksynyt 27.3.2020 tuen sisällön ja myöntämisen perusteet.
100 milj. euron määräraha tulisi työ- ja elinkeinoministeriön pääluokkaan, josta se myönnettäisiin
kunnille edelleen välitettäväksi yksinyrittäjille niiden toiminnan vakauttamiseen COVID-19 pandemiasta johtuen. Tarkoituksena on saada yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle pandemian aikana ja sen jälkeen. Kyseessä on toimintatuki varsinaisesta elinkeinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Tuki on määräaikainen ja voimassa vain pandemiasta johtuvan akuutin maksuvalmiuskriisin hoitamiseksi.
Väliaikainen järjestely valtion talousarviossa
Momentin 32.30.42 päätösosassa todetaan, että momentin määrärahaa saa käyttää valtionavustuslain (688/2001) nojalla annettavan valtioneuvoston asetuksen ja Euroopan komission vähämerkityksistä tukea koskevan asetuksen (EU 1407/2013) mukaisiin avustuksiin sekä valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) ja sitä edeltäneen lain (1336/2006) mukaisten
avustusten maksamiseen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksia parantaviin ja muihin yritysten
kehittämishankkeisiin sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen pk-yritysten toimintaympäristöä
parantaviin hankkeisiin. Momentin 32.30.42 päätösosa ei mahdollista momentin määrärahan käyttöä kuntien kautta myönnettävään yksinyrittäjätukeen.
Valtiovarainministeriön hallinnonalan momenttia 28.99.95 (Satunnaiset säädösperusteiset menot)
käytettäisiin väliaikaisesti tähän tarkoitukseen, kunnes valmistelussa oleva valtion vuoden 2020 toinen lisätalousarvio tulee voimaan.
Momentin 28.99.95 (Satunnaiset säädösperusteiset menot) määrärahaa saa käyttää sellaisten lakiin
tai asetukseen perustuvien menojen maksamiseen, joita varten talousarviossa ei ole erikseen määrärahaa. COVID-19 epidemian aiheuttama yksinyrittäjien nopea taloudellisen tilanteen heikentyminen
edellyttää valtiolta nopeaa reagointia, ja tämä momentti soveltuu väliaikaisesti uusien menojen momentiksi. Momenttia ei kuitenkaan ole varsinaisesti tarkoitettu käytettävän kuin vain lailla sidottuihin menoihin. Muutoinkin merkittäville uusille menoille on perusteltua järjestää menojen tarkoitusta selkeästi vastaava momentti. Eduskunnan päätöksenteon ja toisaalta valtionhallinnon tilivelvollisuuden kannalta on tärkeätä, että talousarviosta käy riittävän yksiselitteisesti ilmi määrärahojen
käyttötarkoitus. Asia järjestetään ehdotetulla tavalla vain tilapäisesti.

2(8)

Samanaikaisesti työ- ja elinkeinoministeriö pyytää valtiovarainministeriöltä lupaa käyttää momenttia 28.99.95 (Satunnaiset säädösperusteiset menot) tähän tarkoitukseen. Menettelystä on sovittu
31.3.2020 työ- ja elinkeinoministeriön ja valtionvarainministeriön välisessä neuvottelussa.
Kunnat
Kuntien yleisenä tehtävänä on kuntalain (410/2015) 1 §:n 2 momentin mukaan edistää asukkaidensa
hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti
ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Esitetty järjestely toteutetaan kuntalain 7 § 1 momenttiin perustuen kuntien niin sanottuna itsehallinnollisena tehtävänä. Kunnille kyseessä ei ole lakisääteinen
ja pakollinen tehtävä. Kunnat voivat yleisen toimialansa puitteissa päättää toimia tukiviranomaisena
ja hakea myönnettävää tukea työ- ja elinkeinoministeriöltä. Kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät. Kunnat ovat ilmaisseet Suomen Kuntaliiton välityksellä halukkuutensa
myöntää tukea alueensa yksinyrittäjille. Kuntien elinkeinopalvelut pystyvät toteuttamaan valtionavustuksen myöntämisen perustuen kuntien yleiseen toimialaan alueensa elinvoiman edistämisestä.
Järjestelyn avulla hyödynnetään kuntien elinkeinopalveluiden olemassa oleva tieto paikallisten yksinyrittäjien tilanteesta. Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää kunnille valtionavustusta valtionavustuslain (688/2001) mukaisella tavalla yksinyrittäjän avustusta varten.
Yksinyrittäjien valtionavustus
Valtioneuvoston asetuksessa säädettäisiin yksinyrittäjän valtionavustuksen käyttötarkoituksesta ja
käyttöehdoista. Asetuksessa säädettäisiin myös valtionapuviranomaisesta ja tuen maksamisesta kunnille edelleen myönnettäväksi yksinyrittäjille.
Lisäksi asetuksessa säädettäisiin kuntakohtaisen määrärahanjaon periaatteista.
2 Yksityiskohtaiset perustelut
1§
Soveltamisala
Tätä asetusta sovelletaan valtionavustuksen myöntämiseen kunnille COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta aiheutuviin kustannuksiin.
2§
Määritelmät
Tässä asetuksessa tarkoitetaan yksinyrittäjällä yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa
toimivaa päätoimista yrittäjää, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.
Yrityksen määritelmä vastaa EU:n valtiontukisääntelyn mukaista yrityksen määritelmää. Suomessa
pääosa taloudelliseen toimintaan myönnetyn tuen saajista on rekisteröityneinä yritys- ja yhteisötietokantaan. EU:n valtiontukisääntelyn mukainen määritelmä yrityksestä sisältää myös henkilölle
myönnettävät tuet taloudelliseen toimintaan. Myös taloudelliseen toimintaan myönnetyn tuen ylei-
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sistä edellytyksistä annetussa laissa (429/2016) taloudellisen toiminnan käsite vastaa EU:n valtiontukisääntelyn mukaista määritelmää. Yrityksellä tarkoitetaan taloudellista toimintaa harjoittavia yksiköitä riippumatta niiden oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta.
Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua
työvoimaa (ml freelancer -yrittäjät). Yrityksessä saattaa olla useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka eivät siis ole palkansaajan asemassa (työsuhteessa), mutta ei välttämättä yhtään työsuhteista henkilöä.
Yksityisyrittäjän liitännäiselinkeino tulkitaan sivutoimiseksi yksinyrittäjyydeksi, mikä ei oikeuta
tukeen.
Mikäli yksinyrittäjällä on useita yrityksiä, hän voi hakea valtionavustusta vain yhden yrityksen
osalta, jossa hän toimii päätoimisena.
Jos kyse on yrityksestä, jossa on useita yrittäjäasemassa olevia henkilöitä, jotka tosiasiallisesti työskentelevät ko. yrityksessä, he voivat hakea ELY-keskuksen rahoitusta.
Päätoimiselta yksinyrittäjältä edellytetään, että yrittäjällä on yrittäjän eläkevakuutus (YEL-vakuutusnumero) tai että hakija (esimerkiksi yritys on aloittanut alle 6 kk sitten) voi esittää vähintään
vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen.
3§
Valtionavustuksen tarkoitus
Valtionavustuksen tarkoituksena on kattaa kustannukset, jotka kunnille aiheutuvat COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi yksinyrittäjille
myönnettävästä avustuksesta.
Valtionavustuksen tarkoituksena on osaltaan turvata se, että tukea saava yksinyrittäjä pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavasti COVID-19 -epidemian aiheuttaman taloudellisen tilanteen heikentymisen aikana ja jälkeen. Avustuksen tarkoituksena on myös saattaa yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle COVID-19 -epidemian aikana ja jälkeen ja välttää mahdollisia
konkursseja. Valtionavustuksen tarkoituksena on parantaa yksinyrittäjän maksuvalmiutta COVID19 -epidemian aikana.
Avustusta ei voi käyttää muihin tarkoituksiin.
4§
Valtionavustusmuoto
Valtionavustus myönnetään valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa valtionavustuslain
(688/2001) 5 §:n 2 momentin mukaisena erityisavustuksena kunnille käytettäväksi valtionavustuslain 7 §:n 3 momentin mukaisesti kokonaan yksinyrittäjille myönnettävistä avustuksista aiheutuviin
kustannuksiin.
5§
Avustuksen edellytykset
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Valtionavustusta saa käyttää yksinyrittäjien taloudellisen toiminnan vakauttamiseen edellyttäen, että
1) kunta tekee avustusta koskevan sopimuksen valtionavustuslain 7 §:n 3 kohdan mukaisesti avustuksen vastaanottavan yksinyrittäjän kanssa;
2) yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet COVID-19 epidemian takia
16.3.2020 jälkeen;
3) yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan; ja
4) yksinyrittäjän saama avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi-muksen 107 ja 108
artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o
1407/2013 mukainen.
Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.
Koska avustus myönnetään valtionavustuslain 7 §:n 3 momentin mukaisesti kunnalle edelleen käytettäväsi yksinyrittäjien tukemiseksi, kuntien on noudatettava valtioavustuslaissa todettua sopimusmenettelyä. Näin ollen kunnan on tehtävä sopimukset avustusta saavien yksinyrittäjien kanssa
avustuksen käytöstä, käytön valvonnasta ja avustuksen ehdoista. Sopimus on tarpeellinen muun muassa sen vuoksi, että avustusta saaneet yksinyrittäjät ovat tietoisia rahoituksen luonteesta valtionavustuksena ja koska valtionapuviranomaisena toimivalla työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus
tarkastaa avustuksen saaneen yksinyrittäjän taloutta ja toimintaan avustuksen käyttöön liittyvin
osin. Kunnan ja yksinyrittäjän välillä laadittava sopimus on yksityisoikeudellinen sopimus.
Valtionavustuspäätöksen mukainen saaja eli kunta on aina täysimääräisesti vastuussa työ- ja elinkeinoministeriölle valtionavustuksen oikeasta käytöstä. Työ- ja elinkeinoministeriön ja avustuksen
saajana olevan kunnan välinen suhde on julkisoikeudellinen ja työ- ja elinkeinoministeriö voi siten
esimerkiksi vaatia selvityksiä ja tehdä tarkastuksia sekä periä virheellisesti käytetyn valtionavustuksen takaisin kunnalta.
Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen COVID-19
epidemian aikana 16.3.2020 jälkeen perustuu valtioneuvoston ja tasavallan presidentin 16.3.2020
toteamiin poikkeusoloihin ja valmiuslain käyttöönottoon. Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kirjanpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot).
Yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan toimintaan, mikäli yritystoiminta on
ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Yksinyrittäjä ei saa
olla taloudellisissa vaikeuksissa oleva. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi. Kannattavan toiminnan arvioinnissa
voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.
Kunta myöntää avustuksen yksinyrittäjälle Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107
ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o
1407/2013 nojalla (De minimis –asetus).
De minimis -asetusta sovelletaan kaikilla toimialoilla lukuun ottamatta maatalouden alkutuotantoa
sekä kalastus- ja vesiviljelyä, joita koskevat omat de minimis -sääntönsä. Lisäksi maataloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla toimiviin yrityksiin asetusta sovelletaan rajoitetusti. Asetuksen mukaan yritykselle saa myöntää enintään 200 000 euroa de minimis -tukea kolmen peräkkäisen vuoden aikana. Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoaville yrityksille tuen enimmäismäärä
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on rajattu 100 000 euroon kolmen peräkkäisen vuoden aikana, eikä tukea saa myöntää ajoneuvojen
hankintakustannuksiin. De minimis -asetus ei oikeuta maksamaan vientitukea eikä tukea, jolla suositaan kotimaisia tuotteita tuontituotteiden kustannuksella.
Avustuksen hakijaa pyydetään ilmoittamaan aiemmin saamansa de minimis -tuet hakemuksessaan.
Kunnan myöntämä avustus on harkinnanvarainen. Valtionavustus on harkinnanvarainen. Tuen
myöntäjä eli kunta harkitsee tuen edellytysten täyttymisen ja arvioi hyväksyttävien kustannusten
perusteet. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun
vuoksi. Kunnan päätös voi myös olla kielteinen.
6§
Hyväksyttävät kustannukset
Valtionavustusta voidaan myöntää 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä kunnille yksinyrittäjien yritystoiminnan tuesta aiheutuneisiin kustannuksiin.
Avustusta voidaan maksaa yksinyrittäjän yritystoiminnasta 16.3.2020–31.8.2020 välillä aiheutuviin
kustannuksiin. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat kuntien myöntämät kiinteämääräiset 2 000 euron
avustukset kutakin avustusta hakenutta yksinyrittäjää kohden.
Helsingin kaupunki (NewCo) on kartoittanut suoraan yrittäjille kohdistuneella kyselyllä (aikavälillä: 23. - 27.3.2020) yrittäjien rahallisen tuen tarvetta sille, että yritykset selviäisivät COVID19 -epidemian aiheuttaman taloudellisen kriisin yli. Kyselyyn vastasi 647 yritystä (vastausprosentti
10,44), jotka ovat olleet NewCo:n asiakkaana viimeisen viiden vuoden aikana. Runsas 10 % ilmoitti, että rahallisen tuen tarve olisi 0 – 1 000 euroa, 40 % kyselyyn vastanneista ilmoitti, että
1 000 – 5 000 euron avustus auttaisi selviytymään kriisivaiheen yli. 25 % vastaajista puolestaan ilmoitti, että tarvitsisi 5 000 – 10 000 euroa, 15 % tarvitsisi 10 000 – 20 000 euroa ja vajaat 10 % tarvitsisi yli 20 000 euroa päästäkseen kriisin yli. Kyselyn tulos ilmentää sitä, että tuelle on tarvetta.
Tuen tarve vaihtelee mutta säädetyllä 2 000 euron tuella arviolta lähes 50 % yrittäjistä tulisi autetuksi.
7§
Valtionapuviranomainen
Työ- ja elinkeinoministeriö toimii valtionapuviranomaisena.
8§
Avustuksen haku työ- ja elinkeinoministeriöstä ja kuntakohtaisen määrärahanjaon periaatteet
Kunnat voivat hakea laskennallista osuuttaan valtionavustuksesta työ- ja elinkeinoministeriöstä.
Valtionavustuksen jaon periaatteena on kunnassa 31 päivänä joulukuuta 2018 rekisteröityinä olevien yksinyrittäjien määrä (alle 1,5 henkilötyövuotta) kunnassa.
Kunnan käytettävissä oleva valtionavustus on laskennallinen osuus valtion myöntämästä 100 miljoonasta eurosta.
Yksinyrittäjä hakee avustusta kirjallisesti kotikunnastaan. Hakemuksesta tulee käydä selkeästi ilmi
valtionavustuksen myöntämisen edellytyksiä ja hyväksyttäviä kustannuksia kuvaavat asiat.
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Kunnat voivat halutessaan sopia myös tukipäätösten keskittämisestä yhden kunnan tehtäväksi. Tehtävän siirtämisestä toisen kunnan tehtäväksi on säädetty kuntalain 54 §:ssä. Lähtökohtaisesti kunnanhallituksella on toimivalta päättää tehtävän hoitamisesta yhteistoiminnassa. Tehtävä on kunnille
vapaaehtoinen, mutta työ- ja elinkeinoministeriö tulee valmistelussa turvaamaan sen, että yksinyrittäjä ei jää ilman tukea riippuen siitä, mikä on yrittäjän kotikunta.
9§
Selvitys avustuksen käytöstä ja raportointi
Kuntien on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriölle selvitys valtionavustuksen käytöstä viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020. Selvityksen tulee sisältää tiedot valtionavustuksen käytöstä. Selvityksen sisällöstä annetaan myöhemmin tarkemmat ohjeet.
Valtionapuviranomaisen on huolehdittava valtionavustuksen asianmukaisesta ja riittävästä valvonnasta hankkimalla valtionavustuksen käyttö- ja seurantatietoja sekä muita tietoja samoin kuin tekemällä tarvittaessa tarkastuksia.
Kuntien tulee ilmoittaa Verohallinnolle yksinyrittäjille maksamansa tuet.
Välittävänä valtionavustuksen myöntäjänä kuntien tulee ottaa toiminnassaan huomioon se, että kunnat tulevat olemaan velvoitettuja raportoimaan tässä päätöksessä tarkoitetut valtion varoista peräisin
olevat myönnetyt ja maksetut valtionavustukset vuonna 2021 työ- ja elinkeinoministeriön omistamaan yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmään takautuvasti (Hallituksen esitys yrityspalvelujen
asiakastietojärjestelmän laajentamisesta yritystukien yhteiseksi tietovarannoksi on tarkoitus antaa
huhtikuussa 2020). Tallettavia tietoja ovat vähintään avustuksen saajan nimi, y-tunnus, myönnetyn
ja maksetun tuen määrä euroina, myöntämispäivä ja maksuvuosi sekä tuen saajan toimiala.
Työ- ja elinkeinoministeriö voi toteuttaa tuesta vaikuttavuuden arvioinnin. Erityisesti kiinnitetään
huomiota siihen, kuinka tuki on edistänyt yksinyrittäjien selviytymistä COVID-19 -epidemian aiheuttamasta liiketoiminnan pysähdyksestä.
10 §
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä huhtikuuta 2020. Asetus on voimassa 15 päivään lokakuuta
2020.
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3 Asetuksen vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset
Valtion ensimmäisessä lisätalousarviossa vuodelle 2020 on osoitettu määräraha momentille
32.30.42 (yritysten kehittämishankkeiden tukeminen). Pääministeri Sanna Marinin hallitus on sopinut, että tästä 300 milj. eurosta käytetään 100 milj. euroa yksinyrittäjien tukemiseen myönnettäväksi
kuntien kautta. Asetuksella ei ole vaikutusta momentin määrärahan tasoon. Asetuksella täsmennetään momentilta myönnettävää säädöspohjaa siten, että valtionavustuksia voidaan myöntää kunnille
edelleen myönnettäväksi yksinyrittäjille. Avustuksen myöntämisessä arvioitaisiin erityisesti COVID-19 -epidemian aiheuttamaa merkittävää taloudellisen tilanteen heikentymistä yksinyrittäjän
toiminnassa. Määrärahan käytön seurannan ja valvonnan osalta noudatetaan valtionavustuslain
säännöksiä.
Valtionavustuksen tarkoituksena on parantaa yksinyrittäjän maksuvalmiutta. Avustuksen tarkoituksena on osaltaan turvata se, että tukea saava yksinyrittäjä pystyy jatkamaan toimintaansa kannattavasti COVID-19 epidemian aiheuttaman taloudellisen tilanteen heikentymisen jälkeen. Avustuksen
tarkoituksena on myös saattaa yksinyrittäjien toiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle COVID-19 -epidemian jälkeen.
Vaikutukset viranomaisten toimintaan
Esitetty järjestely toteutetaan kuntalain 7 § 1 momenttiin perustuen kuntien niin sanottuna itsehallinnollisena tehtävänä. Kunnat ovat ilmaisseet Suomen Kuntaliiton välityksellä halukkuutensa
myöntää tukea alueensa yksinyrittäjille. Kuntien elinkeinopalvelut pystyvät toteuttamaan valtionavustuksen myöntämisen perustuen kuntien yleiseen toimialaan alueensa elinvoiman edistämisestä.
Järjestelyn avulla hyödynnetään kuntien elinkeinopalveluiden olemassa oleva tieto paikallisten yksinyrittäjien tilanteesta.
Valtionavustusta voidaan myöntää kunnille edelleen myönnettäväksi yksinyrittäjille maksuvalmiuden parantamiseen COVID-19 epidemian aiheuttaman heikentyneen taloudellisen tilanteen johdosta.
Asetus ei velvoittaisi kuntia avustuksen hakemiseen.
Avustusta hakevien kuntien tulee noudattaa valtionavustuslaissa ja asetuksessa määriteltyjä ehtoja
ja velvoitteita myöntäessään avustuksia yksinyrittäjille.
4 Asian valmistelu
Valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n mukaan tämän lain soveltamisalaan kuuluvan valtionavustuksen talousarvion mukaisesta myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä voidaan antaa valtioneuvoston asetus.
Valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 7 c §:n mukaan tarkempia säännöksiä määrärahan
talousarvion mukaisesta käyttämisestä voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.
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Valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 3 § 3 kohdan mukaan valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee valtioneuvoston asetukset.
Valmistelua on tehty yhteistyössä valtiovarainministeriön ja Suomen Kuntaliiton kanssa. Asetuksesta on pyydetty Suomen Kuntaliiton lausunto. Asetus on laintarkastettu oikeusministeriössä.
5 Voimaantulo
Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 9 päivänä huhtikuuta 2020.

