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Kunnanjohtaja

YKSINYRITTÄJÄN TUEN MYÖNTÄMINEN VI
Selostus

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt kunnalle valtionavustusta
yksinyrittäjien koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin ja
elinkeinonharjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Työ- ja
elinkeinoministeriö on määritellyt hakuehdot ja avustuksen
myöntämisperusteet, jotka ovat yksinyrittäjän avustuksen hakulomakkeella
ja sen pohjalle tehtävässä kunnan ja yrittäjän välisessä sopimuksessa.
Lisäksi ministeriö on tarkentanut myöntämisperusteita omilla
verkkosivuillaan.
Saapuneet hakemukset
T:mi Susanna Niiniranta
Joutsan Kirppis
T:mi Jappe Jokinen
Rakennusliike Esa Korpela Ky

Päätös

Hyväksyn edellä olevat yksinyrittäjän avustusta koskevat hakemukset ja
myönnän 2000 €:n yksinyrittäjän tuen Työ- ja elinkeinoministeriön
hakuehtoihin ja myöntämisperusteisiin perustuen.

Päiväys ja allekirjoitus

Joutsassa 10.9.2020

Harri Nissinen, puh. 050 65435
Kunnanjohtaja
Tiedoksi

Annettu tiedoksi asianosaiselle 10.9.2020.

Nähtävilläolo

Tieto julkisesta päätöksestä julkaistaan kunnan verkkosivuilla 10.9.2020
alkaen nähtävilläoloajan (7+14 pv).

Jakelu

Tuen saajat

Muutoksenhaku

Tähän viranhaltijan päätöksen tyytymättömällä on oikeus saada päätös Joutsan
kunnanhallituksen käsiteltäväksi, jos hän neljäntoista (14) päivän kuluessa
päätöksestä tiedon saatuaan sitä vaatii.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä
aikana. Sitä päivää, josta muutoksenhakuaika lasketaan alkavaksi, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, muutoksenhakemuksen saa
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. Muutoksenhakemus on tehtävä
viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
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Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen
suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Vaatimus asian saattamisesta toimielimen käsiteltäväksi on tehtävä kirjallisesti.
Vaatimuksen voi lähettää postitse osoitteella: Joutsan kunnanhallitus, Länsitie 5, PL
20, 19650 Joutsa.
Oikaisuvaatimuksen voi lähettää myös sähköpostiviestinä. Sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköisen viestin katsotaan
saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.

