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Pala ja lanka/yksinyrittäjän koronatuki
Yksinyrittäjäavustuksen myöntäminen perustuu valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien
tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille. Asetuksen voimassaoloaika on
9.4.-15.10.2020. Valtionavustus myönnetään kunnille käytettäväksi kokonaan
yksinyrittäjille myönnettävistä avustuksista aiheutuviin kustannuksiin.
Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt myöntää enintään 304 000 euroa käytettäväksi
Nivalan kaupungin yksinyrittäjien tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen
vakauttamiseksi (VN/8901/2020 VN/8901/2020-TEM-74). Avustuksen myöntämisen ehdot
on määritelty Työ- ja elinkeinoministeriön yhdessä Kuntaliiton kanssa antamassa ohjeessa
(Yksinyrittäjien korona-avustus –ohje kunnille valtionavustuksen hakemista sekä
avustuksen myöntämisestä yksinyrittäjille 8.4.2020).
Nivalan kaupunki myöntää avustusta 16.3.2020 – 31.8.2020 välillä yksinyrittäjän
toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi.
Yksinyrittäjät voivat hakea avustusta 30.9.2020 saakka. Päätökset tehdään 15.10.2020
mennessä.
Tuesta tiedottaminen, yritysten neuvonta avustuksen hakemisessa, avustushakemusten
vastaanottaminen ja edellytysten täyttymisen arviointi on organisoitu annettavaksi
Nivala-Haapajärven seutu Nihak ry:n tehtäväksi.
Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Avustus myönnetään aina
vakiosuuruisena 2000 euroa kutakin tukea hakenutta yksinyrittäjää kohden.
Kaupunginhallitus on 16.4.2020 § 111 päättänyt, että kaupunginjohtajalla on oikeus tehdä
sopimus avustuksen myöntämisestä Nihak ry:n yrityspalvelupäällikön valmisteluun
perustuen. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt, että kaupunginjohtajalla on oikeus
delegoida sopimuksen hyväksyminen hallintojohtajalle sekä tarvittaessa myös muille
johtoryhmän jäsenille. Kaupunginjohtaja on viranhaltijapäätöksellään 16.4.2020 § 16
delegoinut hallintojohtajalle oikeuden hyväksyä sopimus avustuksen myöntämisestä Nihak
ry:n yrityspalvelupäällikön valmisteluun perustuen.

Päätös

NIHAK ry:n on antanut seuraavan lausunnon Pala ja Lanka hakemukseen liittyen:
Hakemus on tukikelpoinen seuraavilla perusteilla:
- Yrittäjä on päätoiminen yksinyrittäjä (hakemuslomake)
- Yrittäjällä on voimassa oleva YEL-vakuutus (hakemuslomake)
- Yrityksen toiminta on ollut kannattavaa ennen koronaa (tuloslaskelma 2019)
- Yrityksellä ei ole verovelkoja (hakemuslomake)
- Yrittäjä ei saa palkkatuloja (hakemuslomake)
- Korona on heikentänyt merkittävästi yrityksen taloudellista tilannetta 16.3.2020 jälkeen
Nivalan kaupunki hyväksyy Pala ja lanka /yksinyrittäjien koronatuki hakemuksen
yksityisyrittäjän korona-avustuksesta. Kerta-avustus on suuruudeltaan
2000(kaksituhatta) €.Kunnan myöntäessä avustuksen tämän hakemuksen perusteella
syntyy avustuksensaajan ja kunnan välille valtionavustuslain (688/2001) 7 § 3 momentin
mukainen sopimus, johon sovelletaan seuraavia ehtoja: 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
hakemuksen kohdassa 1 ilmoitetulle pankkitilille. Avustuksensaajan tulee viipymättä
palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus.
Väärinkäyttötapauksessa kunta voi periä maksetun avustuksen takaisin. Avustuksen saaja
sitoutuu antamaan tarvittaessa avustuksen myöntäneelle kunnalle tarvittavat tiedot sen
varmistamiseksi, että avustusta ei ole käytetty ehtojen vastaisesti.
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Tähän 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 enintään100 000 euroa) kuluvan
verovuoden ja kahden sitä edeltäneen verovuoden muodostaman jakson aikana. Deminimis -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 avustuksen 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, kunnat, maakuntien 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.
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säädökset
Tiedoksi
Oikaisuvaatimus

Valtionavustuslaki (688/2001), valtioneuvoston asetus 199/2020, Kuntalaki, Nivalan
kaupungin hallintosääntö
Hakija, kaupunginjohtaja, talousjohtaja, laskentasihteeri
Oikaisuvaatimusviranomainen:
Kaupunginhallitus
PL 10 (Kalliontie 15)
kirjaamo@nivala.fi
85501 NIVALA
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan
jäsenen katsotaan saaneen 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. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava
oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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