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Tehyn UKK-yrittäjä
• UKK-kysymykset löytyvät osoitteista

www.tehy.fi/korona ja 
www.tehy.fi/yrittaja

• UKK-listaa päivitetään tarpeen 
mukaan
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http://www.tehy.fi/korona
http://www.tehy.fi/yrittaja


• Yrittäjän työmarkkinatuki 16.3.-30.6.2020 ajalle
• Ei edellytetä haettavan (ottavan vastaan) kokoaikatyötä
• Työnhakijaksi ilmoittautumisen yhteydessä kuitenkin haettava kokoaikatyötä

• Toimintatuki yrittäjille
• Yksinyrittäjä hakee kunnalta, 2 000 €
• Työllistävät yrittäjät hakevat Ely-keskukselta tai Business Finlandilta yrityksen koosta 

riippuen
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Mitä tukia on tarjolla yrittäjille?



Yrittäjällä on oikeus saada Kelan maksamaa sairauspäivärahaa. 
Sairauspäivärahaa tulee hakea Kelalta kahden kuukauden kuluessa 
työkyvyttömyyden alkamisesta. Sairauspäivärahaa maksetaan, kun 
työkyvyttömyys on kestänyt vähintään omavastuuajan.
YEL-vakuutetuilla yrittäjillä omavastuu aika on sairastumispäivä (1 arkipäivä). 
Jos yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, omavastuuaika on sairastumispäivä ja 
sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää (1+9 arkipäivää), kuten palkansaajilla. 
Muista pyytää lääkärintodistus, jos sairastut.

Sairauspäiväraha
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Jos yrittäjä sairastuu



• Tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa yrittäjälle, jos yrittäjällä on YEL-
vakuutus. 

• Päivärahan suuruus määräytyy poissaolon alkaessa voimassa olevan YEL-
työtulon mukaan. 

• Kela tarvitsee tartuntatautipäivärahan maksamista varten kunnan tai 
sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksen työstä 
poissaolosta, eristämisestä tai karanteenista. 

Tartuntatautipäiväraha
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Jos yrittäjä sairastuu



• Seuraa aktiivisesti vero.fi sivua

• Ennakkoverojen pienentäminen tai poistaminen
• Maksujärjestely verottajan kanssa Omaveron kautta
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Verotus, ennakkoverot ja verojen 
maksujärjestelyt



• Ole tarvittaessa heti yhteydessä pankkiisi
• Maksuohjelmien muutokset
• Lyhennysvapaat kuukaudet

• Erääntyvät laskut
• Maksuajasta sopiminen
• Ennakoiva oma aktiivisuus
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Rahoitus ja lainat



• YEL-vakuutus
• Mahdollisuus YEL-joustoon
• YEL-vakuutuksen pienentäminen

• Onko yrityksellä keskeytysvakuutusta?
• Ajoneuvot seisontavakuutukseen
• Työntekijöiden tapaturma- ja ryhmähenkivakuutus
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Yrityksen vakuutukset



• Onko yrityksellä vuokrattu toimitila? 
• Onko mahdollista neuvotella vuokranmaksusta?

• Miten omaa yritystoimintaa voisi kehittää?
• Mainonta ja markkinointi?
• Voisinko tarjota palveluja jollakin uudella tavalla? Tai luoda kokonaan uusia 

palveluja.
• Lahjakortit

• Kanta-asiakkaille suunnattuna markkinointina
• Sähköinen markkinointi

• Varastosaldot pienenä
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Mitä muuta voi tehdä?



Koronatilanteen jälkeen aiotaan palata yrittäjäksi
• Ei tarvitse päivittää jäsenyystietoja, vaikka käytkin hetkellisesti palkkatyössä
• Jäsenmaksu 20 e/kk

Koronatilanteen jälkeen ei aiota palata yrittäjäksi tai yritystoiminta muuttuu pysyvästi 
sivutoimiseksi
• Päivitä yrittäjyystietosi (päätoiminen tai sivutoiminen) Tehyn asiointipalveluun www.tehy.fi
• Päivitä työsuhdetietosi (ilmoita uusi työnantaja)
• Jäsenmaksu 1,1% palkkatulosta, vähintään 20 e/kk, jos yritystoiminta jatkuu 
sivutoimisena. Näin vakuutukset ovat voimassa myös yritystoiminnassa.
• Jäsenmaksu 1,1 % palkkatulosta, vähintään 8 e/kk, jos olet päätoiminen palkansaaja ja 
yritystoimintaa ei enää ole.

Miten muokata Tehyn jäsentietoja
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Keikkatöihin?

http://www.tehy.fi/


• Jäsenilta 2.9.2020, hyvinvointiteema
• Opintopäivä 14.11.2020

• Verkostotapaamisia
• Tampere
• Jyväskylä
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Tehyn yrittäjäjaoston tapahtumat
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