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YKSINYRITTÄJIEN
KORONATUET
HAETTAVANA
PÄÄSIÄISEN
JÄLKEISELLÄ VIIKOLLA!
Yksinyrittäjien tuki, joka haetaan
kunnilta (2000e) tulee haettavaksi
ensi viikolla (pääsiäisen jälkeinen
viikko). Asiasta tulee virallinen tiedote
ti 14.4.2020
Lue lisää tuesta

1/5

TÄRKEÄÄ TIETOA TYÖNHAKIJAKSI
ILMOITTAUTUVALLE YRITTÄJÄLLE!
Laki yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan on voimassa 8.4.
lähtien. Oikeus koskee KAIKKI A YRITTÄJIÄ riippumatta
yritystoiminnan muodosta. Yrittäjän on työttömyysturvaa
saadakseen tehtävä kaksi asiaa:
1. ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon sekä
2. haettava työmarkkinatukea Kelasta.
Yrittäjän tulee ilmoittautua työnhakijaksi 15.4. mennessä, jotta hän
voi saada työmarkkinatukea takautuvasti 16.3. lähtien.
Yrittäjä voi saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman
kysynnän heikkenemisen vuoksi. Yrittäjällä on oikeus työttömyysturvaan, jos
epidemian takia päätoiminen työskentely on päättynyt tai yrittäjätulo on epidemian
vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 euroa/kk.
Työmarkkinatukea voidaan maksaa 16.3.–30.6.2020 välisenä aikana. Tukea voi
kuitenkin saada vasta siitä alkaen, kun edellytykset täyttyvät.
Yrittäjän on huomattava tehdä kaksi asiaa: ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon
sekä haettava työmarkkinatukea Kelasta. Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan
lopettamista.
Miten yrittäjä ilmoittautuu työnhakijaksi?
Kätevämmin ilmoittautuminen työnhakijaksi hoituu TE-toimiston Oma-asiointiverkkopalvelussa. Yrittäjälle ei ole erillistä sähköistä ilmoittautumislomaketta, vaan hän
tekee normaalin työnhakijaksi ilmoittautumisen. Ilmoittautumisessa on tärkeä tehdä
kaikki vaiheet. Muuten työnhaku ei astu voimaan. Huolellinen tietojen täyttäminen
jouduttaa käsittelyä.
Oma asioinnissa työnhakijaksi ilmoittautumisessa tehdään seuraavat vaiheet:
1) Täydennä yhteystietosi ja työnhaun tiedot Askel askeleelta -ohjeen mukaisesti.
2) Tee palvelutarvearvio viimeistään 2 arkipäivän kuluessa.
3) Päivitä suunnitelma viimeistään 7 arkipäivän kuluessa.
Työttömyysturvalaki ei edellytä yrittäjää hakemaan kokoaikatyötä. Kuitenkin
vastaamalla Oma asioinnissa asiaa koskevaan kysymykseen 'Kyllä', nopeutuu
työttömyysetuuden käsittely.
Yrittäjän tulee ilmoittautua työnhakijaksi 15.4. mennessä, jotta hän voi saada
työmarkkinatukea takautuvasti myös työnhakua edeltävältä ajalta 16.3. lähtien. Jos
yrittäjä ilmoittautuu 15.4. jälkeen, työmarkkinatukea voi saada aikaisintaan työnhaun
alkamisesta lukien ja edellytysten muuten täyttyessä.
Jos TE-toimisto pyytää asiassa selvitystä, kannattaa selvitys antaa mahdollisimman
pian Oma asiointi-verkkopalvelun kautta.
Miten työmarkkinatukea haetaan?
Työmarkkinatukea haetaan Kelasta ja Kela maksaa työmarkkinatuen yrittäjälle. Kela
rakentaa yrittäjille oman verkkohakemuksen. Kela ilmoittaa kela.fissä tarkemmin,
milloin yrittäjä voi täyttää hakemuksen sähköisessä asiointipalvelussa.
Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä YEL-vakuutuksen voimassaoloa. Yrittäjä voi
hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työmarkkinatukea. Niitä ei soviteta yhteen, eli
toisen saaminen ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.
Lisätiedot:
Työnhakijaksi ilmoittautuminen Oma asioinnissa- Askel askeleenlta pdf
Näin aloitat työnhakusi
Oma asiointi verkkopalvelu
Kysymyksiä ja vastauksia yrittäjien oikeudesta työttömyysturvaan (tem.fi)
Yrittäjän väliaikainen työttömyysturva (kela.fi)
2/5

ELY-KESKUSTEN HAKU
Kenelle?
Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta yrityksille: joissa
työskentelee hakemuksen jättämishetkellä enintään VIISI HENKILÖÄ, joiden
työaika on keskimäärin vähintään 30 tuntia viikossa (mukaan lukien
yrittäjät),
joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä, jotka
pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan.
kaikkien muiden toimialojen yrityksille, paitsi maa-, metsä- ja kalatalouden
sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille
Lisäksi avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille
(toiminimet), jotka työllistävät vähintään yhden työsuhteisesti (ei ylärajaa
työntekijöiden määrällä) .
Yksinyrittäjät eivät kuulu ELY-keskusten avustuksen piiriin.
Lisätiedot ja haku

BUSINESS FINLANDIN
HAKU
Kenelle?
Rahoitus on tarkoitettu Suomessa
toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky,
osk), joilla on 6-250 työntekijää, ja
midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta
kärsii koronavirustilanteesta.
Rahoituksen avulla yritys voi kehittää
uusia tuotteita tai toimintatapoja,
mutta emme korvaa menetetystä
myynnistä aiheutuneita tappioita.
Rahoitusta on saatavilla kahta
erilaista:
esiselvitys ja kehittämisrahoitus.
Yritys ei voi hakea molempia
rahoituksia samanaikaisesti.
Lisätiedot ja haku
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TUE PAIKALLISTA YRITTÄJÄÄ!
Mitä voimme kaupunkina tehdä paikallisten yrittäjien hyväksi tässä ja nyt?
Ainakin antaa markkinointiapua ja siihen on Ytek ja Ylivieskan
kaupunkiaktiivisesti tarttuneet.
Olemme perustaneet Ylivieskan kaupungin nettisivuille www.ylivieska.fi
TUE PAIKALLISTA YRITTÄJÄÄ -sivuston, joka toimii alustana paikallisten yrittäjien
toiminnan markkinointiin ja tiedottamiseen. Tälle sivulle kerätään paikallisien
yritysten yhteystietoja, poikkeusolojen palveluja (kotiinkuljetus, lahjakortit tms)
tai muuta haluttua näkyvyyttä.
Sivulla voi olla myöskin linkki yrityksen omille nettisivuille.
Tue paikallista yrittäjää -sivua tullaan markkinoimaan niin Ytekin kuin
kaupunginkin toimesta useissa eri kanavissa.
TÄMÄ NÄKYVYYS ON KAIKILLE PAIKALLISILLE YRITYKSILLE ILMAINEN!
Haluatko oman yrityksesi tiedot näkyville?
Asiasta on tekeillä puhelinkyselyä lähipäivinä. Jos sinulle ei ole soitettu ja haluat
yrityksellesi ilmaista näkyvyyttä, laita viestiä maria.rautionaho@ylivieska.fi

1. Yrityksen nimi ja toimiala
2. Yhteystietoja, millä tavoin haluat yrityksesi saavutettavan (puh, s-posti,
nettisivujen osoite jne)
3. Poikkeusolojen erityispalvelu, jos sinulla sitä on
4. Yrityksen logo (png-, tai jpg-muodossa)
Lisätiedot Maria Rautionaho puh. 040 6329 606
maria.rautionaho@ylivieska.fi
OLLAAN YHTEYKSISSÄ!
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Torikatu 3 LH 9-10, 84100 Ylivieska
www.ytek.fi

Osoitelähde: YTEK Oy:n asiakasrekisteri | Rekisteriseloste
Peruuta uutiskirjeesi
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