
JUVAN KUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 

Hallintojohtaja 15.7.2020 5 § 

 

 

Vireillepanija Metsoniemen koirakoti 1465736-1 

 
Asia YKSINYRITTÄJIEN KORONATUKI/METSONIEMEN 

KOIRAKOTI 

 

Päätöksen peruste Hallintosääntö 49 § 

 
Työ- ja elinkeinoministeriö myöntänyt Juvan kunnalle 299 309 € 

valtionavustuksen käytettäväksi yksinyrittäjien tukemiseen korona- 

epidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilan- 

teen vakauttamiseksi. Avustusta voidaan myöntää avustusehdot 

täyttäville yrityksille 2 000 euroa hakijaa kohden. 

 

Avustus on tarkoitettu päätoimisille yrittäjille. Päätoimiselta yksin- 

yrittäjältä edellytetään, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai joka voi 

esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuk- 

sen. Mikäli yritys aloittanut alle 6 kk sitten tulee osoittaa, että jo 

syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutuk- 

seen 12 kuukauden ajanjaksolla. 

 

Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yksin- 

yrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta 

myönnetään sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti. 

 

Yksinyrittäjäavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen 

merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto 

johtuvat koronaepidemiasta. Epidemian on arvoitu alkaneen vaikuttaa 

yksinyrittäjien taloudellista tilannetta heikentävästi Suomessa 

16.3.2020 lähtien, jolloin todettiin poikkeusolo ja otettiin käyttöön 

valmiuslaki. Tämä tarkoittaa, että hakemuksessaan hakijan tulee kyetä 

osoittamaan, että yritystoiminnan merkittävä heikkeneminen 

16.3.2020 jälkeen johtuu koronaepidemiasta. 

 

Yksinyrittäjän yritystoiminnan taloudellisen tilanteen ja liikevaihdon 

heikentyminen 16.3.2020 jälkeen on todennettava jäljennöksillä kir- 

janpidosta ja / tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot). Taloudellisen 

tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat 

laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuu- 

kauden ajanjaksolla. Lisäksi avustuksen myöntämisen edellytyksenä 

on, että yksinyrittäjällä arvioidaan olevan edellytykset kannattavaan 

toimintaan. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, 

mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätök- 

seen tai veroilmoitukseen perustuen. 

 

Juvan kunnan elinkeinoyksikkö on tehnyt arvioinnin, täyttääkö hake- 
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muksen jättänyt yritys avustuksen myöntämisen edellytykset. Tehdyn 

arvion mukaan hakemuksen jättänyt yritys ei täytä avustuksen 

myöntämisen ehtoja. 

 

Päätöksen liite (salassa pidettävä, julkisuuslaki 24 § 20. kohta): 

liite, josta ilmenee hakemuksen tehneen yrityksen tiedot ja tarkemmat 

perustelut, miksi avustuksen myöntämisehdot eivät täyty. 

 

Päätös ja perustelut Päätän hylätä hakemuksen liitteen mukaisilla perusteilla. 

 

 
 

Jakelu Hakija 

Kehittämispäällikkö 

Päiväys ja allekirjoitus Juvalla 15.7.2020 

 
 

Antti Kinnunen 

Hallintojohtaja 

kunnanjohtajan sijaisena 

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. 

 

 

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 

seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 

(Lähetetty tiedoksi kirjeellä, Kuntalaki 139 §). 

 
Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon 

päätöksestä kolmen (3) päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä. 

(Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003 § 19.2). 

 
 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä / sähköisesti asianosaiselle 15.7.2020 

 
 

Päätös on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 20.7.2020 



JUVAN KUNTA VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 

Hallintojohtaja 15.7.2020 5 § 

 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
JUVAN KUNTA Kunnallisasiat 

 

hallinto-osasto 

 

Oikaisuvaatimus- 

oikeus 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 

velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen. 
Oikaisuvaatimus- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: 
viranomainen  
 Juvan kunnanhallitus 
 Postiosoite: Käyntiosoite: 
 PL 28 Juvantie 13 
 51901 JUVA 51900 JUVA 
Oikaisuvaatimus- 

aika ja sen alka- 

minen 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 

(Kuntalaki 140 §) 

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua 

kirjeen lähettämisestä. (Lähetetty tiedoksi kirjeellä, Kuntalaki 139 §). 

Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmen (3) 

päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003 

§ 19.2). 
Päätöksen nähtä- 

väksi asettaminen 
 

Päätös on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 20.7.2020 

Tiedoksianto 

asianosaiselle 

 

 

 

 

1) 

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, …… (pvm)  Asianosainen: …………………. (nimi) 

Lähetetty sähköpostilla, 15.7.2020 Asianosainen: Pirjo Lyytikäinen 

Luovutettu asianosaiselle Asianosainen: …………………. (nimi) 

Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus 

  , ._  .20        

 

Vastaanottajan allekirjoitus _   

Muulla tavoin, miten: 

Todistaa: 

Oikaisuvaatimuk- 

sen sisältö ja 

toimittaminen 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 

 

Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on 

pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitus voidaan tehdä 

seuraavana arkipäivänä. 
Lisätietoja  

Liitetään päätökseen /otteeseen 
1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi Kuntalain 92§:n 1 momentissa tarkoitetulle asianosaiselle. 

Tämä kohta täytetään myös viranomaiselle jäävään kaksoiskappaleeseen. 


