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Kurikan kaupunki tiedottaa, 14.4.2020, julkaisuvapaa heti 

Yksinyrittäjien koronatuen haku käynnistyy Kurikassa torstaina 16.4.2020 

 
Valtioneuvosto tiedotti 31.3.2020, että yksinyrittäjät voivat hakea kunnilta 2000 euron tukea 
koronavirustilanteesta johtuviin vaikeuksiin. Nyt koronatuen kriteerit ja ohjeet ovat täsmentyneet, joten 
Kurikan kaupunki avaa yksinyrittäjien tuen haun torstaina 16.4.2020 klo 9.00 osoitteessa 
www.kurikka.fi/tukeayrittajille. Tukirahan määrä määräytyi kunnan yksinyrittäjien lukumäärän mukaan, ja 
täten Kurikan kaupunki sai tukirahaa jaettavakseen yhteensä 1 002 684 euroa. Tuki on kertaluonteinen ja 
määrältään 2000 euroa per yrittäjä.  
  
Kurikan kaupungissa tukea voi hakea päätoiminen yrittäjä, jonka yrityksen kotipaikka on Kurikka (YTJ:n 
mukaan) ja jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä 
on hakijan tilanne hakemushetkellä. Tuki on tarkoitettu yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta 
aiheutuneisiin kustannuksiin (mm. tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut 
toimistomenot). Yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa 
palkkaa. 
  
Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet 
koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset 
kannattavaan liiketoimintaan vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen. Taloudellisen 
tilanteen tulkitaan heikentyneen, jos yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen 
pysyttyä lähes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden 
perusteella. Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla verohallinnon hyväksymä suunnitelma 
verovelan maksamiseksi.  
  
Avustusta voidaan myöntää yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän 
toiminnan vakauttamiseksi aikavälillä 16.3.–31.8.2020. On kuitenkin tärkeää huomata, että työ- ja 
elinkeinoministeriön Kurikan kaupungille myöntämä tukiraha voi loppua jo ennen elokuun loppua. Haku 
tapahtuu ensisijaisesti sähköisen lomakkeen kautta. Tarkemmat hakuohjeet ja -ehdot löytyvät Kurikan 
kaupungin verkkosivuilta osoitteesta www.kurikka.fi/tukeayrittajille. Tuet pyritään maksamaan 
mahdollisimman pian siitä, kun päätös on tehty. 
 

 
Lisätietoja tarvittaessa: 
 
Apulaiskaupunginjohtaja Juha Luukko, Kurikan kaupunki, p. 044 550 2639, juha.luukko@kurikka.fi  

Yritysasiamies Anne Koskela, Kurikan kaupunki, p. 044 732 4196, anne.koskela@kurikka.fi 

Yritysasiamies Jussi-Pekka Kurikka, Kurikan kaupunki, p. 044 760 9122, jussi-pekka.kurikka@kurikka.fi  

 

Valtioneuvoston tiedote yksinyrittäjien tuesta 
 
Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla 
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