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Kysymyksiä ja vastauksia kunnille yksinyrittäjien tuen päättyessä – lisäaikaa hakemusten 
käsittelyyn ja käyttämättä jääneen avustuksen palauttamiseen on tulossa 

Kunnat ovat toimivaltaisia viranomaisia yksinyrittäjien tuen myöntämisessä. Tähän asiakirjaan on koottu 
kysymyksiä ja vastauksia, jotka voivat tukea kuntia yksinyrittäjien tuen päättyessä. TEM ja Kuntaliitto ovat 
laatineet vastaukset, viitaten tarvittavin osin hallintolakiin (434/2003) ja valtioneuvoston asetukseen yk-
sinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille (199/2020). 
 

Kysymys Vastaus 

Saako 30.9. mennessä jätettyjä ha-
kemuksia täydentää vielä myö-
hemmin? 

Mikäli tarpeen, yrittäjät voivat täydentää 30.9.2020 mennessä te-
kemiään hakemuksia myöhemmin. Kunnan tulee antaa täydentä-
miseen kohtuullinen määräaika. (Hallintolaki 434/2003, 22 §) 

Saako kunta vastaanottaa hake-
muksen 30.9. jälkeen, jos tekninen 
ongelma on estänyt hakemuksen 
lähettämisen viimeistään 30.9.? 

Hakemuksen saa vastaanottaa 30.9. jälkeen, jos tekninen ongelma 
on johtunut kunnasta tai sen käyttämistä palveluista. Mikäli tekni-
nen ongelma johtuu hakijasta tai hänen käyttämistään palveluista, 
lähtökohtaisesti hakemusta ei voi jättää enää 30.9. jälkeen. (Katso 
hallintolaki 434/2003, 17 § asiaan liittyen) 

Saako kunta vastaanottaa hake-
muksen 30.9. jälkeen, jos hakemus 
on jätetty väärään kuntaan vii-
meistään 30.9.? 

Mikäli hakemus on toimitettu väärään kuntaan, ko. kunnan tulee 
viipymättä siirtää hakemus oikeaksi katsomaansa kuntaan ja il-
moitettava tästä hakemuksen lähettäjälle. Sen kunnan, jolle hake-
muksen käsittely oikeasti kuuluu, tulee saada hakemus viimeis-
tään 30.9.  (Hallintolaki 434/2003, 21 §) 

TEM:n huhtikuulle päivätyssä oh-
jeessa lukee, että yksinyrittäjätuki-
päätökset pitää olla tehtyinä 15.10 
mennessä. Pitääkö tämä yhä paik-
kansa?  

Ei. TEM valmistelee pidennystä tukiasetuksen voimassaoloon, 
jotta kunnat saavat lisäaikaa käsitellä yksinyrittäjien hakemukset 
ja tehdä päätökset. TEM tiedottaa myöhemmin siitä, mihin men-
nessä päätösten tulee olla tehtyinä. Tuen hakuaikaan ei tule pi-
dennystä, vaan yksinyrittäjille viimeinen päivä hakea tukea oli 
30.9. (ks. muut kysymykset). 

TEM:n huhtikuulle päivätyssä oh-
jeessa lukee, että jakamatta jää-
neet rahat pitää palauttaa 15.10 
mennessä. Onko tähän tulossa tar-
kennusta? 

Palautuspäivämäärään on tulossa tarkennus. Päivämäärä, johon 
mennessä jakamatta jäänyt valtionavustus tulee palauttaa, tulee 
olemaan vähintään kuukauden myöhäisempi kuin 15.10.2020. Oh-
jeita käyttämättä jääneen valtionavustuksen palautuksesta val-
mistellaan.  

 
Lisätietoja: 
https://tem.fi/koronavirus/kuntien-valtionavustus 
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