
Yritysrahoitus koronavirustilanteessa 8.5.2020
YKSINYRITTÄJIEN TUKI (2 000 €)  
 
Avustusta voi hakea laskennallisiin, yritystoi-
minnasta aiheutuviin kustannuksiin, kuten yri-
tystoimintaa varten hankittujen tilojen ja lait-
teiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut 
toimistomenot.  

Yrittäjän itselleen nostama palkka ei kuulu hy-
väksyttäviin kuluihin. 

Yksinyrittäjä hakee avustusta kirjallisesti koti-
kunnastaan (YTJ-rekisterin mukainen koti-
kunta).  

Hakemukseen mukaan liitteinä verovelkatodis-
tus, viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019. 

• Hakemuslomake Word-tiedostona löytyy 
kunnan kotisivuilta ajankohtaiset kohdasta 
ja se lähetetään osoitteeseen siikalat-
van.kunta@siikalatva.fi 

• Paperisen hakemuslomakkeen saa jokaisen 
kirkonkylän kirjastolla olevasta postilaati-
kosta ja täytetyn hakemuksen liitteineen voi 
palauttaa postiluukun kautta kirjastoon. 

 
STARTTI-LEADER 
Startti-Leader on Keskipiste-Leaderin oma ra-
hoitusväline pienten yritysten pienille kehittä-
mis- ja investointitoimille. 

Mitä tarjolla: 
Investoinnit 
tuki 50 % HUOM! Suurempi tukiprosentti käy-
tössä 1.4. alkaen koronatilanteen vuoksi, voi-
massa toistaiseksi 
- tuen suuruus on 100-1 000 euroa 
Kehittäminen 
- tuki 80 % HUOM! Suurempi tukiprosentti käy-
tössä 1.4. alkaen koronatilanteen vuoksi,  

voimassa toistaiseksi  
- tuen suuruus on 100-1 000 €                                            
Hakeminen on yksinkertaista ja nopeaa. Täytä 
hakemus ja lähetä se sähköisenä Keskipiste-
Leaderin tietokantaan. Erillisiä hakuaikoja ei ole, 
tukea voi hakea ympäri vuoden. 

Tuen myöntäminen edellyttää, että yritys on 
Keskipiste-Leader ry:n jäsen. Keskipiste-Lea-
derin jäsenmaksu on 40 euroa/vuosi. Jäsen-
maksu maksetaan Keskipiste-Leaderin tilille 
FI90 5291 0820 0175 95 BIC: OKOYFIHH 

https://www.keskipisteleader.fi/fi/startti-leader 

ELY-KESKUKSEN RAHOITUS 

• ELY-keskus tarjoaa 1 000 -100 000 €:n ra-
hoitusta koronasta kärsiville yrityksille, 
joissa on 1-5 työntekijää. Rahoitusta voi-
daan hakea liiketoiminnan esiselvitykseen 
ja kehittämiseen. Kustannuksiin hyväksy-
tään mm. palkkakuluja, ostopalveluita ja 
raaka-ainekuluja. Maksimituki kustannuk-
sista on 80 %. 

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi 

BUSINESS FINLANDIN RAHOITUS 
• Business Finland tarjoaa 10 000 - 100 000 

€:n rahoitusta koronasta kärsiville yrityksille, 
joissa on 6-250 työntekijää. Rahoitusta voi-
daan hakea liiketoiminnan esiselvitykseen 
ja kehittämiseen. Kustannuksiin hyväksy-
tään mm. palkkakuluja, ostopalveluita ja 
raaka-ainekuluja. Maksimituki kustannuk-
sista on 80 %. 

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asi-
akkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

Lisätietoja 
Elinkeinojohtaja Ismo Mäkeläinen, puh. 040-5148 935, ismo.makelainen@siikalatva.fi 
Projektipäällikkö Pasi Anttila, puh. 041-5012 422, pasi.anttila@siikalatva.fi 
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