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§ 799
Omprövning av näringslivsdirektörens beslut 26.5.2020 § 61 om
verksamhetsstöd för ensamföretagare
HEL 2020-007126 T 02 05 01 00

Beslut
Stadsstyrelsen beslutade att förkasta den begärda omprövningen av
näringslivsdirektörens beslut 26.5.2020 § 61, eftersom de grunder som
framförts för omprövningen inte föranleder en ändring av beslutet.
Föredragande
kanslichef
Sami Sarvilinna
Upplysningar
Mirkka Kesti-Helia, planerare, telefon: 310 36198
mirkka.kesti-helia(a)hel.fi

Bilagor
1

Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 20 p, MyndOffL
(621/1999) 24.1 § 23 p)
Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 20 p)
Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 20 p, MyndOffL
(621/1999) 24.1 § 23 p)
Sekretessbelagd (MyndOffL (621/1999) 24.1 § 20 p)
Elinkeinojohtaja 26.05.2020 § 61

2
3
4
5

Sökande av ändring
Kommunalbesvär, beslut med anledning av begäran om omprövning
Utdrag
Utdrag
Oikaisuvaatimuksen tekijä

Bilagor till utdrag
Förslagstext
Kommunalbesvär, beslut med anledning
av begäran om omprövning
Bilaga 1

Beslutsförslag
Beslutet stämmer överens med förslaget.
Föredragandens motiveringar
Omprövning
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********** har, med ansökan som ankommit 1.5.2020, av Helsingfors
stad ansökt om verksamhetsstöd för ensamföretagare för att stabilisera
den ekonomiska situationen, som tillfälligt försämrats till följd av COVID-19-epidemin. Näringslivsdirektören har förkastat ansökan genom
beslutet 26.5.2020 § 61. Grunderna för att förkasta ansökan har presenterats i bilaga 1.
********** har bett att näringslivsdirektörens beslut 26.5.2020 § 61 ska
omprövas.
I enlighet med 134 § 1 mom. i kommunallagen (410 / 2015) får den
som är missnöjd med ett beslut av kommunstyrelsen, en nämnd eller
ett utskott, deras sektioner eller en myndighet som lyder under dem, be
att beslutet omprövas. Enligt 2 mom. ska man be om omprövning av ett
beslut av ett organ som avses i 1 mom. och dess sektion samt en
myndighet som lyder under det, hos organet i fråga. I enlighet med 137
§ får den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt kommunmedlemmarna begära
omprövning. Enligt 138 § i kommunallagen ska begäran om omprövning framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Ett beslutsutdrag har delgetts den som bett om omprövning 27.5.2020,
och begäran om omprövning ankom till stadens registratorskontor
27.5.2020. Begäran om omprövning har riktats till rätt myndighet och
har ankommit inom utsatt tid. Den som begärt omprövning har
21.8.2020 uppmanats att lämna in en kompletterande utredning om
grunderna för sitt yrkande senast 31.8.2020. Den som begärt omprövning lämnade inte in denna utredning.
Motivering till begäran om omprövning
********** yrkar på att beslutet ska rättas på så sätt att ensamföretagare
beviljas stöd för stabilisering av den tillfälligt försämrade ekonomiska situationen, som orsakats av Covid-19-epidemin.
I sin begäran visar ********** upp en redogörelse för den försämrade affärsverksamheten som orsakats av COVID-19-epidemin. För omprövningen presenteras en jämförelse av företagets försäljningsintäkter under tiden 25.3-25.5.2019 och 25.3-25.5.2020.
Staden har bett om en kompletterande utredning av den som begärt
omprövning, om räkenskapsperiodens negativa resultat samt hur den
exceptionella situationen eventuellt har inverkat. Dessutom bad man
den som begärt omprövning att lämna ett intyg över betalda skatter eller en plan för betalning av skatteskuld som Skatteförvaltningen godkänt. Den som begärt omprövning lämnade inte in någon kompletterande utredning.
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Behandling av begäran om omprövning och beslutsmotivering
Statsrådet har genom en förordning som trätt i kraft 9.4.2020 förordnat
om statsunderstöd till kommunerna avsedda för stödjande av ensamföretagare (199/2020). Förordningen tillämpas på beviljande av statsunderstöd till kommunerna för kostnader som föranleds av det stöd som
beviljas ensamföretagare för att stabilisera den tillfälligt försämrade
ekonomiska situationen till följd av COVID-19-epidemin.
Enligt 5 § i förordningen (199/2020) får statsunderstödet användas för
att stabilisera ensamföretagares ekonomiska verksamhet under förutsättning att
1) kommunen ingår ett avtal om understödet i enlighet med 7 § 3
mom. i statsunderstödslagen med den ensamföretagare som tar emot
understödet,
2) ensamföretagarens ekonomiska situation och omsättning har försämrats efter den 16 mars 2020 till följd av covid-19-epidemin,
3) ensamföretagaren bedöms ha förutsättningar för fortgående lönsam
verksamhet, och
4) understödet till ensamföretagaren är förenligt med kommissionens
förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och
108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.
Enligt 7 § i förordningen (199/2020) är arbets- och näringsministeriet
statsbidragsmyndighet. Enligt arbets- och näringsministeriets anvisningar avses med lönsam företagsverksamhet att bokslutet eller
skattedeklarationen för 2019 visar att räkenskapsperiodens resultat har
varit positivt. Om resultatet är negativt på grund av att företaget gjort
större avskrivningar än normalt eller har betalat lön åt företagaren själv,
anses det att resultatet är positivt. Vid bedömning av verksamhetens
lönsamhet kan man beakta ensamföretagarens utredning om exceptionella förhållanden år 2019.
Behandlingen av omprövningen och motiveringen till beslutet nämns i
bilaga 1.
Omprövningsbegäran ska förkastas, eftersom det inte har lagts fram
sådana laglighets- eller ändamålsenlighetsgrunder vilka skulle föranleda att näringslivsdirektörens beslut ska hävas eller att beslutet bör ändras.
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