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Tilastotietoa yksinyrittäjätuesta Porissa
Hallitus linjasi kehysriihessään 8.4.2020, että yksinyrittäjien tukemiseen
koronapandemiatilanteessa kuntien kautta myönnettäväksi kohdennetaan 250 milj. euroa.
Yksinyrittäjäavustuksen myöntäminen perustui valtioneuvoston asetukseen yksinyrittäjien
tukemiseen tarkoitetuista valtionavustuksista kunnille (199/2020), joka astui voimaan 9.4.2020 ja
päättyi 15.10.2020. Asetusta sovellettiin valtion talousarvion mukaisen valtionavustuksen
myöntämiseen yksinyrittäjille koronaepidemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen
taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi.
Valtionavustuksen tarkoituksena oli kattaa kustannukset, jotka aiheutuvat kunnille
koronapandemian aiheuttaman tilapäisesti heikentyneen taloudellisen tilanteen vakauttamiseksi
yksinyrittäjille myönnettävästä avustuksesta. Avustusta ei voinut käyttää muihin tarkoituksiin.
Valtionavustus myönnettiin valtion talousarvioon varatun määrärahan puitteissa valtionavustuslain
(688/2001) 5 §:n 2 momentin mukaisena erityisavustuksena kunnalle käytettäväksi
valtionavustuslain 7 §:n 3 momentin mukaisesti kokonaan yksinyrittäjille myönnettävistä
avustuksista aiheutuviin kustannuksiin. Porin osuus kyseisestä valtionavustuksesta oli 3693967
euroa (=1846 yrityksen tuki). Käyttämättä mahdollisesti jäävä avustus tulee palauttaa valtiolle
myöhemmin määrättävään ajankohtaan mennessä.
Porissa yksiyrittäjien korona-avustustoiminta organisoitiin yhdessä Prizztechin kanssa niin, että
kriteerienmukaisuustarkastelu tehtiin Prizztechissä, ja varsinainen päätöksenteko ensin
elinvoimayksikössä ja organisaatiomuutoksen jälkeen kasvupalvelut- ja
kaupunkisuunnitteluyksikössä. Tuen sähköisen hakupalvelun perusti Porin kaupunki, joka antoi
sen maksutta käyttöön muille Satakunnan kunnille. Yhteensä henkilöitä Prizztechissä ja
kaupungilla tukipalvelun suunnittelussa ja toteutuksessa oli n. 20.
Tuen haluaika päättyi 30.9.2020 ja viimeiset rahoituspäätökset Porin kaupunki teki 12.10.2020.
Ohessa on yhteenveto korona-avustuspäätösten toteutumisesta ja määristä Porissa.
·
·
·
·

891 hakemusta kaupungille, niistä
786 myönteistä (88,2%) ja
98 hylkyä (11,0 %) sekä
7 peruutettua (0.8 %)

Lisäksi 25 kpl hakijan Prizztechin esikäsittelyn aikana peruuttamaa hakemusta, jotka eivät
päätyneet kaupungin asianhallintajärjestelmään (näissä väärä hakukunta). (Nämä mukaan
laskettuna saimme hakemuksia yhteensä 916 kpl.)
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Rahaa käytimme 1 570 000 euroa. Myöntövaltuutemme oli 3 693 967 euroa (=1846 yritystä).
Käytimme päätöksiimme 42,5 % myöntövaltuudestamme.
Hakemuksista 540 kpl (60 %) vaati lisätietojen pyytämistä esikäsittelyn aikana.
Toimialakohtainen jakautuminen:

Muut-luokassa yli 100 yksittäistä toimialaesiintymää.

Jouko Hautamäki
yksikön päällikkö
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu
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