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§ 387
Oikaisuvaatimus koskien yksinyrittäjän toimintatukea
HEL 2020-006780 T 02 05 01 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä elinkeinojohtajan 11.5.2020 § 36
päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen ja myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen **********
Avustusta myönnetään 2000 euroa. Avustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen tarkoitetuista
valtionavustuksista kunnille (199/2020).
Tällä päätöksellä Helsingin kaupungin ja avustuksensaajan välille syntyy 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
Veera Komulainen, asiantuntija, puhelin: 310 22299
veera.komulainen(a)hel.fi
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Päätös on ehdotuksen mukainen.
Esittelijän perustelut
Oikaisuvaatimus
********** on hakenut Helsingin kaupungilta yksinyrittäjän toimintatukea
COVID-19 -epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi 22.4.2020 saapuneella hakemuksella.
Elinkeinojohtaja on päätöksellään 11.5.2020 § 36 hylännyt oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuksen. Hakemus on hylätty, koska yksinyrittäjän yritystoimintaa ei ole arvoitu kannattavaksi COVID-19 -epidemian
jälkeen.
********** on hakenut oikaisua elinkeinojohtajan päätökseen 11.5.2020
§ 36. Oikaisuvaatimuksen tekijä tuo esille selvityksen liikevaihdosta
ajalta 03/2019–03/2020 sekä arvion COVID-19 -epidemian aiheuttamasta liiketoiminnan heikkenemisestä. Toimitetun selvityksen perusteella voidaan arvioida, että yksinyrittäjällä on edellytykset kannattavaan liiketoimintaan COVID-19 -epidemian jälkeen.
Oikaisuvaatimuksessa esitetyn perusteella oikaisuvaatimuksen tekijän
katsotaan täyttävän tuen myöntämisen ehdot.
Edellä mainitun perusteella kaupunginhallitus päättää hyväksyä elinkeinojohtajan päätöksestä 11.5.2020 § 36 tehdyn oikaisuvaatimuksen
ja myöntää avustusta yksinyrittäjän taloudellisen toiminnan vakauttamiseen oikaisuvaatimuksen tekijälle.
Kuntalain (410/2015) 134 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallituksen,
lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua. Oikaisuvaatimus tehdään 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetun toimielimen ja sen jaoston sekä sen alaisen viranomaisen päätöksestä
asianomaiselle toimielimelle. Oikaisuvaatimuksen saa 137 §:n mukaan
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan 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 18.5.2020. Oikaisuvaatimus on osoitettu oikealle viranomaiselle ja se on saapunut
säädetyssä määräajassa.
Ehdot
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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 vakauttamiseen 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 toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komission asetuksen (EU) N:o
1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de minimis -tuki).
Kunta maksaa avustuksen hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille.
Avustuksensaajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa
kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin.
Avustuksensaaja sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntäneelle kunnalle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että avustusta ei
ole käytetty ehtojen vastaisesti.
Mikäli avustus maksetaan ennen päätöksen lainvoimaisuutta, avustuksensaaja sitoutuu palauttamaan jo maksetut avustukset, jos päätös
muutoksenhaun johdosta muuttuu ja/tai elleivät avustuksen edellytykset täyty.
Valtiontukiarviointi
Myönnettyyn avustukseen sisältyy de minimis -tukea 2000 euroa. Komission asetuksen (EU) N:o 1407/2013 Euroopan unionin toiminnasta
tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen (Euroopan unionin virallinen lehti L 352, 24.12.2013) perusteella julkista tukea voidaan yritykselle myöntää de minimis -tukena
enintään 200 000 euroa (Maanteiden tavarankuljetuspalveluja tarjoaville yrityksille tuen määrä on enintään 100 000 euroa) kuluvan verovuoden ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aikana.
Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt, ministeriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat,
maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä
tätä määrää. Avustuksen saaja on avustushakemuksessa ilmoittanut
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kunnalle kaikkien saamiensa de minimis -tukien määrät ja myöntöajankohdat.
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