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§ 674
Oikaisuvaatimus elinkeinojohtajan päätöksestä 11.5.2020 § 36 kos-
kien yksinyrittäjien toimintatukea

HEL 2020-007141 T 02 05 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinojohtajan 11.5.2020 § 36 
päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrit-
täjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen **********

Avustusta myönnetään 2000 euroa. Avustuksen myöntäminen perus-
tuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista 
valtionavustuksista kunnille (199/2020). 

Tällä päätöksellä Helsingin kaupungin ja avustuksensaajan välille syn-
tyy valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen sopimus, 
johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 

Avustuksen kustannukset maksetaan talousarvion kohdalta 140 01, 
projektinumero 1801058 kaupunginkanslian elinkeino-osaston uudet 
yritykset -yksikölle osoitetusta määrärahasta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Liitteet

1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Oikaisuvaatimus 27.5.2020, saate
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
4 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
5 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
7 Elinkeinojohtaja 11.05.2020 §36

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös

Otteet

Ote Otteen liitteet
Oikaisuvaatimuksen tekijä Esitysteksti
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Kunnallisvalitus, oikaisuvaatimuksen joh-
dosta annettu päätös

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oikaisuvaatimus

********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea 
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudelli-
sen tilanteen vakauttamiseksi 22.04.2020 saapuneella hakemuksella. 
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 11.5.2020 § 36 hylännyt hakemuk-
sen. Hakemus on hylätty, koska yksinyrittäjän yritystoimintaa ei arvioitu 
kannattavaksi COVID-19 -epidemian jälkeen. Toiminta on ollut tappiol-
lista ennen COVID-19 -epidemiaa.

********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 11.5.2020 
§ 36.

Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen, 
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viran-
omaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisu-
vaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toi-
mielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä 
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan 
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kun-
nan jäsen. Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Päätösote on toimitettu oikaisuvaatimuksen tekijälle tiedoksi 11.5.2020 
ja oikaisuvaatimus on saapunut kaupungin kirjaamoon 27.5.2020. Oi-
kaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut 
säädetyssä määräajassa. Oikaisuvaatimuksen tekijää on 17.08.2020 
pyydetty toimittamaan lisäselvitystä vaatimuksensa perusteista 
31.08.2020 mennessä. Oikaisuvaatimuksen tekijää on 23.9.2020 pyy-
detty uudelleen toimittamaan lisäselvitystä vaatimuksensa perusteista 
7.10.2020 mennessä, koska yksinyrittäjä ei ollut vastaanottanut aiem-
paa lisäselvityspyyntöä. Oikaisuvaatimuksen tekijä on toimittanut pyy-
detyt lisäselvitykset annetussa määräajassa.

Oikaisuvaatimuksen perustelut
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********** vaatii päätöstä oikaistavaksi siten, että yksinyrittäjälle myön-
netään avustusta COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti hei-
kentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.

Oikaisuvaatimuksessa ********** tuo esille, että on toiminut vuodesta 
2004 alkaen hautausalan yrittäjänä samassa liikepaikassa ja että toi-
mialan kannattavuuteen ei ole tulossa muutosta tulevaisuudessa, mikä 
voidaan todeta väestön rakenteen, ikääntymisen, elintapojen ja van-
husten määrän perusteella.

Oikaisuvaatimuksen tekijältä on pyydetty lisäselvitystä epidemian vai-
kutuksesta yrityksen taloudelliseen tilanteeseen 16.3.2020 jälkeen, jolla 
osoitetaan vähintään 30% lasku liikevaihdosta sekä todistus verojen 
maksamisesta. 

Oikaisuvaatimuksen käsittely ja päätöksen perustelut

Valtioneuvosto on 9.4.2020 voimaan tulleella asetuksella säätänyt yk-
sinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille 
(199/2020). Asetuksen 5 §:n mukaan valtionavustusta saa käyttää yk-
sinyrittäjien taloudellisen toiminnan vakauttamiseen edellyttäen, että

1) kunta tekee avustusta koskevan sopimuksen valtionavustuslain 7 
§:n 3 kohdan mukaisesti avustuksen vastaanottavan yksinyrittäjän 
kanssa;

2) yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet 
COVID-19 -epidemian takia 16 maaliskuuta 2020 jälkeen;

3) yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoi-
mintaan; ja

4) yksinyrittäjän saama avustus on Euroopan unionin toiminnasta teh-
dyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen 
tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukainen.

Asetuksen (199/2020) 7 §:n mukaan valtionapuviranomaisena toimii 
työ- ja elinkeinoministeriö. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen 
mukaan lähtökohtana kannattavalle liiketoiminnalle on, että vuoden 
2019 tilinpäätöksestä tai annetusta veroilmoituksesta ilmenee, että tili-
kauden tulos on ollut positiivinen. Jos tulos on ollut negatiivinen sen ta-
kia, että yrityksellä on normaaleja suuremmat poistot tai on maksettu it-
selle palkkaa, tuloksen tulkitaan olevan positiivinen. Kannattavan toi-
minnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys 
poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.

********** hakemus yksinyrittäjän toimintatuesta on hylätty elinkeinojoh-
tajan päätöksellä 11.5.2020 § 36, koska yksinyrittäjän yritystoimintaa ei 
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ole arvoitu kannattavaksi COVID-19 -epidemian jälkeen. Toiminta oli ol-
lut tappiollista ennen COVID-19 -epidemiaa. Hakemus on näin ollen hy-
lätty, koska asetuksen (199/2020) 5 §:n 1 momentin 3-kohdan edelly-
tyksen ei katsottu täyttyvän.

Oikaisuvaatimuksessa on esitetty, että yksinyrittäjän liiketoiminta tulee 
olemaan kannattavaa COVID-19 -epidemian jälkeen. Lisäksi oikaisu-
vaatimuksen tekijä on toimittanut vaatimuksensa tueksi selvityksen 
COVID-19 -epidemian vaikutuksesta yrityksen liikevaihtoon 16.3.2020 
jälkeen sekä todistuksen verojen maksamisesta.

Yksinyrittäjän toimintatukihakemuksesta selviää, että vuonna 2019 yri-
tys on tehnyt poistoja enemmän kuin on kirjanpidollinen tappio, joten 
vuoden 2019 tulos voidaan katsoa positiiviseksi.

Yksinyrittäjä on näin ollen esittänyt hyväksyttävän selvityksen tilikauden 
2019 tuloksesta ja hänellä katsotaan olevan asetuksen (199/2020) 5 
§:n 1 momentin 3-kohdan tarkoittamalla tavalla edellytyksen kannatta-
vaan liiketoimintaan. Oikaisuvaatimuksessa esitetyn selvityksen perus-
teella arvioituna yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat li-
säksi heikentyneet COVID-19 -epidemian takia 16. maaliskuuta 2020 
jälkeen. 

Oikaisuvaatimuksessa esitetyn perusteella oikaisuvaatimuksen tekijän 
katsotaan täyttävän tuen myöntämisen ehdot. Edellä mainitun perus-
teella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elinkeinojohtajan päätökses-
tä 11.5.2020 § 36 tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yk-
sinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen oikaisuvaatimuksen 
tekijälle.

Ehdot

Kunnan myöntäessä tämän avustuksen, syntyy avustuksensaajan ja 
kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin mukainen 
sopimus, johon sovelletaan avustushakemuksessa eriteltyjä ehtoja. 
Avustuksensaaja on hakemuksen toimittaessaan hyväksynyt seuraavat 
ehdot:

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttami-
seen koronaepidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää 
ainoastaan tähän tarkoitukseen. Avustusta ei saa siirtää toisen tahon 
tai henkilön käytettäväksi.

Avustuksen määrä on 2 000 euroa. Avustus on Euroopan unionin toi-
minnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähä-
merkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o 
1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki). 
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Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.

Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai il-
meisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa 
kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin. 

Avustuksensaaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntä-
neelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei 
ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Mikäli avustus maksetaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta, avustuk-
sensaaja sitoutuu palauttamaan jo maksetut avustukset, jos päätös 
muutoksenhaun johdosta muuttuu ja/tai elleivät avustuksen edellytyk-
set täyty.

Valtiontukiarviointi

Myönnettyyn avustukseen sisältyy de minimis -tukea 2000 euroa. Ko-
mission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksi-
seen tukeen (Euroopan unionin virallinen lehti L 352, 24.12.2013) pe-
rusteella julkista tukea voidaan yritykselle myöntää de minimis -tukena 
enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoavil-
le yrityksille tuen määrä on enintään 100 000 euroa) kuluvan verovuo-
den ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aika-
na. 

Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt, minis-
teriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat, 
maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä 
tätä määrää. Avustuksen saaja on avustushakemuksessa ilmoittanut 
kunnalle kaikkien saamiensa de minimis -tukien määrät ja myöntöajan-
kohdat.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Mirkka Kesti-Helia, suunnittelija, puhelin: 310 36198

mirkka.kesti-helia(a)hel.fi
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1 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
2 Oikaisuvaatimus 27.5.2020, saate
3 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
4 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
5 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
6 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k)
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