
2 000 euro i stöd till ensamföretagare i 
Tusby 
Tusby kommun beviljar stöd till ensamföretagare vars ekonomiska situation och 
omsättning har försämrats till följd av coronavirusepidemin. Tusby kommuns del 
av statens stödbudget på 100 miljoner euro i den första fasen är 788 179 euro. 
Stödet kan sökas för utgifter som uppstått 16.3.2020–31.8.2020. Tusby kommun är 
beredd att snabbt behandla och betala ut stöd till företagen. 

Företagarens egen lön räknas inte som kostnader, men stödet kan användas för alla 
andra kostnader. Godkända kostnader omfattar till exempel kostnader för att bedriva 
verksamhet, som lokaler och utrustning, samt bokförings- och kontorskostnader. 
Stödet påverkar inte arbetsmarknadsstödet eller dess belopp. Det är möjligt att 
ansöka om arbetsmarknadsstöd för företagarens försörjning från FPA. 

Stödet på 2 000 euro är ett engångsbelopp och det beviljas på basis av ansökningar 
som lämnas in till den kommun där företaget är registrerat. Företagets hemkommun 
bestäms utifrån uppgifter från PRS. Ett elektroniskt ansökningsformulär för stödet 
publiceras på finska, svenska och engelska under vecka 16 och länken till 
blanketten läggs till på Tusby kommuns hemsida. 

Följande uppgifter bör anges i ansökan: 

 Sökandes grunduppgifter 
 Beskrivning av verksamheten 
 De minimis-stöd som företagaren fått under innevarande år och de två 

föregående skatteåren 
 Planen för att stabilisera verksamheten (hur företagaren avser att använda 

stödet) 

Följande bilagor ska bifogas i ansökan: 

 Bokslut 2019 / senaste bokslut eller deklaration 2019 / senaste deklaration 
 Kopior av bokföring och/eller kontoutdrag för att verifiera hur försäljningen 

och kostnaderna har utvecklats under 2020 

Vid ansökan ska företagaren intyga att uppgifterna är korrekta. Om företagaren själv 
sköter bokföringen behöver uppgifterna inte verifieras av en revisor, men företagaren 
måste intyga att de är korrekta. 

Ett villkor för att stödet ska beviljas är att ensamföretagarens ekonomiska situation 
och omsättning har försämrats på grund av coronavirusepidemin och att 
ensamföretagaren anses ha förutsättningar för lönsam verksamhet. Som 
ensamföretagare definieras en heltidsföretagare som är verksam i Finland och idkar 
ekonomisk verksamhet ensam utan anställda. Med företagare på heltid avses en 
företagare i FöPL-registret eller en företagare som kan förevisa en årlig 
företagarinkomst eller fakturering på minst 20 000 euro. Stödet beror inte på 
verksamhetens juridiska form och typ av finansiering. 



Mer information: 
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista 
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-yrittajien-oikeudesta-tyottomyysturvaan 

 
Mer information: 

Toni Popovic, företagsombudsman, tfn 040 314 4406 
Kristiina Salo, näringslivsdirektör, tfn 040 314 3019 
E-postadresserna har format förnamn.efternamn@tuusula.fi.  
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