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Päätös yksinyrittäjän tukien myöntämisestä
Hallitus on kehysriihessään 8.4.2020 linjannut, että yksinyrittäjien tukemiseen
myönnettäväksi kuntien kautta kohdennetaan 250 milj. euroa. Yksinyrittäjäavustuksen
myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien tukemiseen
tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille (199/2020). Asetuksen voimassaoloaika on 9.4.15.10.2020.
Asetusta sovelletaan valtion talousarvion mukaisen valtionavustuksen myöntämiseen
yksinyrittäjille koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen
tilanteen vakauttamiseksi. Yksinyrittäjän tuki on määräaikainen. Yksinyrittäjällä
tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista
yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa.
Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän
yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän
taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaepidemian vuoksi 16.3.2020
jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.
Tuki on harkinnanvarainen. Tukea ei voida myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa
vaikeuksissa ennen koronakriisiä. Yksinyrittäjän tuen tavoitteena on mahdollistaa
yritystoiminnan jatkaminen koronavirustilanteen aiheuttaman tilanteen jälkeen
kannattavasti. Tukea ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä
maataloustuotteiden jalostukseen.
Marttilan kunta on hakenut työ- ja elinkeinoministeriöstä yksinyrittäjän tukea heti 9.4.2020
ja kunnan jaettavaksi tukea myönnettiin lähes hakemuksen mukaisesti 118 000 euroa.
Kuntakohtainen tukisumma perustuu kunnassa kirjoilla olevien yksinyrittäjien yritysten
lukumäärään.
Marttilan kunnalta voi hakea koronatukea yksin taloudellista toimintaa harjoittava
päätoiminen yrittäjä. Kunnanhallituksen 14.4.2020 tekemän päätöksen mukaisesti
päätökset yksinyrittäjien tuen maksamisesta tekee kunnanjohtaja tai varalla hallintojohtaja.
28.5.2020 yksinyrittäjän tukea on hakenut kolme tuen ehdot täyttävää yrittäjää, joiden
tiedot ovat tämän päätöksen liitteenä (Liite 1).
Kunnanjohtajan päätös:
Yksinyrittäjän tuki myönnetään kolmelle tukea hakeneelle tuen ehdot täyttävälle yrittäjälle.
Tukisumma on 2000 euroa / yritys, eli yhteensä 6000 euroa.

Carita Maisila, Kunnanjohtaja

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka
oikeuteen. velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Marttilan kunnanhallitus
Härkätie 773
21490 MARTTILA

Oikaisuvaatimusaika ja
sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on
asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana.

Pöytäkirjan nähtäväksi
asettaminen

5.6.2020

Tiedoksiantopäivä

5.6.2020

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on
tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava viranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.

