
Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Kunnanjohtaja Kommundirektör 27.4.2020 § 29 
Päätöspöytäkirja 

 

Asia TEM:N ANTAMAN YRITTÄJIEN KORONA-TUEN MAKSAMISEN 

ALOITTAMINEN LAPINJÄRVEN KUNNASSA 

 

Kunnat voivat hakea työ- ja elinkeinoministeriöstä valtionavustusta, 

jotta ne voivat myöntää tukea yksinyrittäjille. Lapinjärven kunta on ha-

kenut valtionavustusta ja saanut myönteisen päätöksen valtionavustuk-

sesta, joten sitä voidaan jakaa lapinjärveläisille yrityksille. Kunnan on 

noudatettava tuen myöntämisessä Työ- ja elinkeinoministeriön määrit-

tämiä ehtoja. Tuen myöntäminen on kunnille vapaaehtoinen tehtävä. On 

lapinjärveläisten  yritysten ja elinkeinoelämän toiminnan turvaamiseksi 

tärkeää, että tuen myöntäminen aloitetaan kunnassa.  

 

Kunnalta tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava pää-

toiminen yksinyrittäjä.  Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yritysmuodosta 

riippumatta yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa yrittäjää, jolla ei 

ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yksinyrittäjän tuessa on kyse 

2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän toiminnasta 

aiheutuneisiin kustannuksiin.  

 

Tuen ehtona on, että yrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat 

heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että 

yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimin-

taan. 

Valtionavustuslain 7 §:n 3 momentin mukaan tuen myöntävän viran-

omaisen on tehtävä avustuksen saajan kanssa sopimus. Päätöksistä teh-

dään kunnanjohtajan viranhaltijapäätös, jonka katsotaan toimivan sopi-

muksena.  

 

Päätös Päätän, että Lapinjärven kunnassa aloitetaan TEM:n mahdollistaman 

yksinyrittäjien tuen maksaminen ministeriön asettamien ehtojen mukai-

sesti.  

 

Päätöksen peruste 

 

 

 

Päätösvallan 

perusteet 

 

Lapinjärveläisten yksinyrittäjien toiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja 

kunnan elinkeinoelämän tukeminen koronapandiamin aiheuttamassa 

poikkeustilanteessa.  

 

Kh päätös 24.3.2020 § 39, Hallintosääntö § 29 

Kustannukset tiliöinti 1401 - ei kustannusvaikutusta kunnalle 

 

Allekirjoitus  

 

28.4.2020 Tiina Heikka 

 Kunnanjohtaja Kommundirektör 
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Lapinjärven kunta Päivämäärä Pykälä 

Kunnanjohtaja Kommundirektör 27.4.2020 § 29 
Päätöspöytäkirja 

Jakelu Jonna Nygård 

 

 

 

  

 

Valitusosoitus: 

Oikaisuvaatimusoikeus: 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, 

johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikut-

taa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 Lapinjärven kunnanhallitus 

 Lapinjärventie 20A 

 07800 Lapinjärvi 

 

 kunta@lapinjarvi.fi 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso-

taan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä ylei-

sessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-

semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 

tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Jos tieto asiakirjasta on annettu sähköisellä viestillä, 

katsotaan asianosaisen saaneen tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näy-

tetä. Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos 

määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytet-

tävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa, pvm: _30.4.2020_________ 

 

Tiedoksianto asianosaisille:  

 

Lähetetty tiedoksi kirjeellä, annettu postin kuljetettavaksi, pvm:___________________  

Sähköpostilla, pvm:___30.4.2020__________________  

 

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

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty-

mistä. 
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