Porin kaupunki
Yksikön päällikkö, elinvoimayksikkö
Yleinen viranhaltijapäätös

Ote viranhaltijapäätöksestä
06.05.2020

1 (3 )
§ 364
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PRIDno-2020-2688
Yksinyrittäjän tukipäätös, Taksiliikenne Tomi Tuori
Tämä on myönteinen päätös yksinyrittäjän tukihakemukseen.
Päätöksen peruste
Olette hakenut yksinyrittäjän korona-avustusta. Hakemuksessa olette sitoutunut
siihen, että Porin kaupungin myöntäessä avustuksen toimittamanne hakemuksen
perusteella, syntyy avustuksensaajan ja Porin kaupungin 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 hakemuksessa ilmoitetulle pankkitilille mahdollisimman
pian hakemuksen hyväksymisen jälkeen.
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.”
Tämä päätös ei vaadi hakijalta muita toimenpiteitä eikä asiassa laadita mitään erillistä
sopimusasiakirjaa.
Päätös
Porin kaupunki myöntää teille hakemuksenne perusteella korona-avustusta 2.000,00
euroa. Samalla todetaan, että Porin kaupunki on omalta osaltaan hyväksynyt teidän ja
kaupungin välisen sopimuksen, johon sovelletaan edellä kuvattuja ehtoja.
Tämän avustuksen katsotaan olevan 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). Se tarkoittaa, että avustuksen ei katsota vääristävän kilpailua tai
vaikuttavan jäsenmaiden väliseen kauppaan eikä niistä tarvitse tehdä
ennakkoilmoitusta komissiolle.
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Jouko Hautamäki, elinvoimayksikön päällikkö
Viranhaltijapäätöksen nähtävänäolo
Päätös on julkisilta osin nähtävänä Porin kaupungin verkkosivuilla 8.5.2020

Otteen oikeaksi todistaa
Pori
08.05.2020

Tero Lönnström
Tiedoksianto asianosaiselle
Lähetetty sähköpostilla 8.5.2020
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Oikaisuvaatimus
§ 364
Oikaisuvaatimusohje
Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen
Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.
Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika
Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1
momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine
oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen
nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta
johdu.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen
osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä
asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:
n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai
viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija
toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus
kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän
nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan
toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:
Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI
Käyntiosoite: Yrjönkatu 6 B
Vaihde:
(02) 621 1100
Kirjaamo:
(02) 623 4470
Faksi:
(02) 634 9417
Sähköposti: kirjaamo@pori.fi

