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20 §
Yksinyrittäjän avustusta koskevat päätökset ja sopimusten tekemi-
nen

HEL 2020-005013 T 00 01 00

Päätös

Elinkeinojohtaja päätti oikeuttaa maahanmuutto- ja työllisyysasioiden 
päällikön tekemään valtioneuvoston asetuksessa yksinyrittäjien tuke-
miseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille (199/2020) tarkoitettu-
ja yksinyrittäjän avustusta koskevia päätöksiä ja käyttämään elinkeino-
osaston uudet yritykset -yksikölle myönnettyä määrärahaa talousarvion 
kohdalta 140 01 (projektinumero 1801058) edellä tarkoitettujen avus-
tusta koskevien sopimuksen tekemiseen valtionavustuslain 7 §:n 3 
kohdan mukaisesti avustuksen vastaanottavan yksinyrittäjän kanssa.

Päätöksen perustelut

Kunnat myöntävät yksinyrittäjille avustusta toiminnan vakauttamiseen 
COVID-19 -epidemiasta johtuen. Valtioneuvoston asetus yksinyrittäjien 
tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille annettiin 8.4.2020 
(199/2020). Asetus on voimassa 9.4–15.10.2020. Asetuksen mukaan 
kunnat voivat hakea laskennallista osuuttaan valtionavustuksesta työ-ja 
elinkeinoministeriöltä.

Rahoitusjohtaja päätti 14.4.2020 § 21 hakea Helsingin kaupungille val-
tionavustusta 43 494 528 euroa työ- ja elinkeinoministeriöltä liittyen 
kunnalle aiheutuviin kustannuksiin yksinyrittäjälle myönnettävästä 
avustuksesta COVID19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikenty-
neen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi. 

Kansliapäällikkö päätti 21.4.2020 § 97 oikeuttaa elinkeinojohtajan ja 
edelleen elinkeinojohtajan päätöksellä maahanmuutto- ja työllisyysa-
sioiden päällikön tekemään valtioneuvoston asetuksessa yksinyrittäjien 
tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille (199/2020) tarkoi-
tetut yksinyrittäjän avustusta koskevat päätökset 21.4.2020 alkaen, 
vaikka työ- ja elinkeinoministeriön valtionavustuspäätöstä vielä odote-
taan.

Valtionavusta on haettu kaupunginkanslian elinkeino-osaston uudet yri-
tykset -yksikköön. Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osastolla kä-
sitellään avustusta koskevat hakemukset. Hakemuksista päätetään vi-
ranhaltijapäätöksillä. Kunnan myöntäessä avustuksen, syntyy avustuk-
sensaajan ja kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 mo-
mentin mukainen sopimus. 
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Tällä päätöksellä elinkeinojohtajan rinnalla oikeutetaan maahanmuutto- 
ja työllisyysasioiden päällikkö tekemään valtioneuvoston asetuksessa 
yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille 
(199/2020) tarkoitettuja yksinyrittäjän avustusta koskevia päätöksiä ja 
käyttämään elinkeino-osaston uudet yritykset -yksikölle myönnettyä 
määrärahaa talousarvion kohdalta 140 01 (projektinumero 1801058) 
edellä tarkoitettua avustusta koskevien sopimuksen tekemiseen valtio-
navustuslain 7 §:n 3 kohdan mukaisesti avustuksen vastaanottavan yk-
sinyrittäjän kanssa.

Lisätiedot
Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299

veera.komulainen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1
OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 20 §.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen 
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

 kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymis-
tä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen 
päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, 
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin-
hallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:
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Sähköpostiosoite:helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite: PL 10
 00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero: (09) 655 783
Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 oikaisuvaatimuksen tekijä
 millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään 

vaatimuksen
 oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. 
Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.
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Marja-Leena Rinkineva
elinkeinojohtaja

Anu Mänttäri
kehittämispäällikkö

Päätös on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa 
www.hel.fi 29.04.2020.


