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Kunnanjohtaja 7.5.2020 20 §

Vireillepanija Hakijat

Asia YKSINYRITTÄJIEN KORONATUKI 7.5.2020

Päätöksen peruste Hallintosääntö 49 §

Juvan kunnalle on työ- ja elinkeinoministeriö myöntänyt 299 309 €
käytettä väksi yksinyrittäjien tukemiseen koronaepidemian aiheuttaman
tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.
Avustusta voidaan myöntää avustusehdot täyttäville yrityksille 2000 €
hakijaa kohden.

Juvan kunnan elinkeinoyksikkö on tehnyt arvioinnin, täyttääkö hake-
muksen jättänyt yritys avustuksen myöntämisen edellytykset. Avustus-
hakemukset käsitellään saa pumisjärjestyksessä. Päätöksen liitteenä on
luettelo avustuksen ehdot täyttävistä yrityksistä, joita tämä päätös
koskee. 

Avustuspäätökseen sovelletaan valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin
mukaisesti seuraavia ehtoja:

Avustusta saa käyttää yksinyrittäjän taloudellisen tilanteen vakauttamiseen korona-
epidemian aikana ja sen jälkeen. Avustusta saa käyttää ainoastaan tähän tarkoitukseen.
Avustusta ei saa siirtää toisen tahon tai henkilön käytettäväksi.

Avustuksen määrä on 2 000 €. Avustus on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi-
muksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetun komis-
sion asetuksen (EU) N:o 1407/2013 mukaista vähämerkityksistä valtiontukea (de
minimis -tuki). Sitä voidaan myöntää  enintään 200 000 € (Maanteiden tavaran kuljetus-
palveluja tarjoaville yrityksille tuen määrä on enintään 100 000 €) kuluvan verovuoden
ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aikana. De minimis -tukien
enimmäismäärään lasketaan avustuksen saajan de minimis -tukien lisäksi myös ne
Suomessa myönnetyt de minimis -tuet, jotka on myönnetty saman konsernin muille
suomalaisille yrityksille tai muille sellaisille suomalaisille yrityksille, joilla on avustuk-
sen saajayhtiöön muu komission asetuksen (EU) N:o1407/2013 artiklan 2 kohdan 2
mukainen sidos. Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (mm. ministeriöt,
ministeriöiden alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kun nat, maakun-
tien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Avustuksen
saaja on velvollinen ilmoittamaan kunnalle kaikkien itse saamiensa sekä muiden edellä
tarkoitettujen läheisyhtiöiden saamien de minimis -tukien määrät ja myöntöajankohdat.

Avustuksensaajan on viipymättä palautettava virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perus-
teettomasti saamansa avustus. Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun
avustuksen takaisin.

Kunnat ilmoittavat yksinyrittäjille maksamansa avustukset Verohallinnolle.

Avustuksen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa Juvan kunnalle tarvittavat tiedot sen
varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti.

Avustuksen myöntäneellä kunnalla sekä työ- ja elinkeinoministeriöllä on oikeus



tarkastaa jälkikäteen, mihin tarkoitukseen tuki on käytetty.

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

Päätös ja perustelut Päätän myöntää yksinyrittäjien koronatukea liitteessä yksilöidyille
yrittäjille, 2 000 euroa kullekin.

Jakelu Hakijat (lähetyspvm: 07.05.2020)
 Kirjanpito
 Kehittämispäällikkö

Päiväys ja allekirjoitus Juvalla 7.5.2020

Mervi Simoska
Kunnanjohtaja

Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti.

Päätökseen ei ole muutoksenhakuoikeutta. 
(Päätös on valtionavustuksen täytäntöön panoa.)

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. (Lähetetty tiedoksi
kirjeellä, Kuntalaki 139 §). 

Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katso taan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kolmen (3) päivän kuluttua sähköpostin lähettämi-
sestä (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoi min nassa 13/2003 §
19.2).

Lähetetty tiedoksi sähköisesti asianosaiselle 7.5.2020.

 Päätös on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 11.5.2020.


