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Sulkavan kunnan toimenpiteet paikkakunnan palveluyritysten tukemiseksi
koronapandemian aikana

30/030.035/2020

KHALL § 67

Selostus: Sulkavan Yrittäjät ry:n kunnanhallitukselle osoitettu vetoomus on
 saapunut kuntaan 25.3.2020. Vetoomuksessa esitetään, että kunta

kes kit täi si hankintojaan oman kunnan yrityksiin ja tukisi pal ve lu yri-
tyk siä toimitilakustannuksissa. Lisäksi kuntaa pyydetään

 selvittämään toukokuulle 2020 päättyvien koulukuljetussopimusten
jat ka mi sen mahdollisuus. Asian valmistelussa on huomioitu
19.3.2020 annettu "Suomen Yrittäjien ja Kuntaliiton yhteiset suo si-
tuk set yrityksille ja kunnille koronakriisin aikana".

 Elinkeinotoimi:

 1. Esityslistan liitteenä on avustuskriteerit, joilla kunta tukisi pal ve lu-
yri tyk siä toimitilakustannuksissa. Arvioitu lisämäärärahan tarve avus-
tuk sil le on 20 000 euroa

 2. Kunnan hankinnat toteutetaan Sulkavan kuntakonsernin han kin ta-
oh jeen mukaan (hyväksytty valtuustossa 7.2.2019).

 Hankintaohjeen mukaan
 - alle 5 000 euron hankinnat voidaan tehdä suorahankintana,
 - 5 000 - 10 000 hankinnat on tehtävä kirjallinen tarjouskysely tai

hin to jen nettivertailu vähintään kolmelta tarjoajalta,
 - 10 000 euroa suuremmat hankinnat tehdään aina Clou dia-pien-

han kin ta jär jes tel män kautta

 Paikallisten tarjoajien huomiointi tulisi paremmin mahdolliseksi mikäli
kun nan val tuus to antaisi vuonna 2019 hyväksymäänsä han kin ta oh-
jee seen soveltamisohjeen; 10 000 euroa suuremmissa hankinnoissa
Clou dia -pienhankintajärjestelmän sijaan pyydettäisiin säh kö pos ti tar-
jouk set vähintään kolmelta tarjoajalta

 Sulkavan kunnan investointeja (yli 10 000) euroa valmistellaan ja kil-
pai lu te taan Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n organisaatiossa. Kunta ti-
laa ja na suosittelee JSP:tä huomioimaan kunnan toimintaohjeet kil-
pai lut ta mi ses sa. Järvi-Saimaan Palvelut Oy ei kuuluu Sulkavan kun-
nan konserniin ja heillä on näin ollen oma hankintaohje.

 3. Kunnan organisoima kauppa-asiointipalvelu koordinoi ostoksien
kul jet ta mis ta. Ostokset tehdään paikallisista liikkeistä ja kuljetuksia
teh dään yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa.
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 Asiointiliikennekuljetukset toimivat käänteisesti eli kuljettavat os tok-
sia reittien varrelle samalla taksalla. (Kunnanjohtajan vi ran hal ti ja-
pää tös 6/2020)

 Koulujen ruokakassien kuljetus järjestetään tarvittaessa yhteistyössä
kou lu kyy te jä ajaneiden kuljetusyrittäjien kanssa. Esiopetuksessa
ole vil le toimitetaan myös ruokakassit.

 Koulukuljetusten kilpailuttaminen kuuluu peruspalvelulautakunnalle
ja asia on valmistelussa siellä. Sulkavan Yrittäjät ry.n vetoomus saa-
te taan lautakunnalle tiedoksi.

 4. Kunnanhallitus päätti 23.3.2020 esittää valtuustolle henkilöstön
ty ky-toi min taan 20 000 euron lisämäärärahaa.Tämä tulisi käy tet tä-
väk si sulkavalaisissa palveluyrityksissä.

 5. Elinkeinotoimi on tehnyt sivuston, jonne kootaan tietoa mm. ra hoi-
tus hauis ta ja muista koronaepidemian vaikutuksista yrityksiin.

 Palvelumuistiossa voi ilmoittaa poikkeusajan palveluistaan ve loi tuk-
set ta. Viestiä jaetaan myös sosiaalisessa mediassa.

 Kuntalain (410/2015) 1 §:n 2 momentin mukaan kunnan yleisenä
teh tä vä nä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elin voi-
maa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti
ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla.

 Hallintosäännön (voimaan 1.4.2020) 76 §:n mukaan kunnanhallitus
vas taa elinkeinotoiminnan kehittämisestä.

Liite Avustusperiaatteet palvelualan yritysten
  tukemiseksi

Oheismateriaali Yhteenveto muista yrityksille suunnatuista
  COVID-19 -avustuksista

   Sulkavan Yrittäjät ry:n vetoomus
   Suomen yrittäjien ja Kuntaliiton suositus

Asian valmistelijat:

Kunnanjohtaja Juho Järvenpää 044 417
5202, juho.jarvenpaa@sulkava.fi

Kehittämispäällikkö (vs.) Susanna Issakainen 044 417 5212, su-
san na.issakainen@sulkava.fi
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Kunnanjohtajan päätösehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se

1. myöntää elinkeinotoimelle 20 000 euron lisämäärärahan, ja
2. antaa kuntakonsernin hankintaohjeeseen soveltamisohjeen

30.9.2020 asti siten, että yli 10 000 euron hankinnoissa  kan-
sal li sen kynnysarvon alle jäävien hankintojen osalta tulee pyy-
tää sähköpostitarjoukset vähintään kolmelta tarjoajalta

 Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaiset palveluyritysten 
 avustusperiaatteet.

Päätös:
 Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 Taina Huiskonen ja Veli-Pekka Alusniemi olivat tämän pykälän kä sit-
te lyn aikana jääveinä (yleislausekejäävi) klo 13.11 - 14.15.

 Virve Litmanen oli paikalla Taina Huiskosen varajäsenenä.

 Susanna Issakainen oli paikalla tämän pykälän käsittelyn aikana ja
pois tui klo 14.15.

  __________

KVALT § 24

Selostus: Liite  Avustusperiaatteet palvelualan yritysten
  tukemiseksi
Oheismateriaali Yhteenveto muista yrityksille suunnatuista
  COVID-19 -avustuksista

   Sulkavan Yrittäjät ry:n vetoomus
   Suomen yrittäjien ja Kuntaliiton suositus

Kunnanhallituksen päätösesitys:
 Kunnanvaltuusto myöntää elinkeinotoimelle 20 000 euron li sä mää rä-

ra han ja antaa kuntakonsernin hankintaohjeeseen soveltamisohjeen
30.9.2020 asti siten, että yli 10 000 euron hankinnoissa  kansallisen
kyn nys ar von alle jäävien hankintojen osalta tulee pyytää säh kö pos ti-
tar jouk set vähintään kolmelta tarjoajalta

Päätös:

Valtuutettu Auvinen teki muutosesityksen, jota valtuutettu Lasse
Partanen kannatti.
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Kunnanvaltuusto myöntää elinkeinotoimelle 30 000 euron
lisämäärärahan. Kunnanhallituksen esityksen liiteaineistossa on
todettu Sulkavalla olevan noin 160 yritystä joista apua tarvitsevia
palveluyrityksiä noin 20. Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin ja
eläkelaitoksen mukaan Sulkavalla on kaikkiaan 303 yritysten
toimipaikkaa joissa 188 palveluyritystä. Määrärahan korotus on
perusteltu lähtötietojen ilmeisestä virheellisyydestä johtuen.

 Kunnanvaltuusto antaa kuntakonsernin hankintaohjeeseen
soveltamisohjeen 30.09.2020 asti siten, että yli 10 000 euron
hankinnoissa kansallisen kynnysarvon alle jäävien hankintojen
osalta tulee pyytää sähköpostitarjoukset vähintään kolmelta
tarjoajalta.

 Lisäksi valtuusto toteaa pontenaan:

Kunnanvaltuusto velvoittaa kunnanhallituksen täsmentämään
antamiaan palveluyritysten avustusperusteita. Perusteet on
synkronoitava valtion myöntämän yksinyrittäjän tuen kanssa siten
ettei kunnan avustus vastaavasti pienennä valtion avustusta. Eli
kunnan tuen on oltava lisätuki, ei korvaava tuki.

 Toimitilan neliömäärä ei kaikilta osin ole relevantti avustuskriteeri.
Mikäli sitä kuitenkin käytetään avustuksen perusteena on neliöiden
vaikutus muotoiltava yksiselitteisesti. Yksikään apua tarvitseva
yrittäjä jonka toimipaikka on alle 50 m2 ei saa tulkita kriteereitä siten
ettei täytä niitä ja jättää siksi tarvitsemansa tuen hakematta.

 Taina Huiskonen ja Veli-Pekka Alusniemi olivat jääveinä
(yleislausekejääveinä) tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.26 -
18.05.

 Virve Litmanen oli Taina Huiskosen varajäsenenä tämän pykälän
käsittelyn aikana klo 17.26 - 18.05.

 Kunnanvaltuusto hyväksyi valtuutettu Auvisen muutosesityksen
yksimielisesti. 

 _________

KHALL § 79

Selostus: Kunnanvaltuusto velvoitti kokouksessa 14.4.2020  kunnanhallitusta
täs men tä mään antamiaan palveluyritysten avustusperusteita.

Liite Avustusperusteet muutoksilla
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 Asian valmistelija: kunnanjohtaja Juho Järvenpää 044 417 5202,
  juho.jarvenpaa@sulkava.fi

Kunnanjohtajan päätösehdotus:
Kunnanhallitus vahvistaa avustusperusteet liitteen mukaisesti.

 Päätös:

 Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 Taina Huiskonen ja Veli-Pekka Alusniemi olivat jääveinä
(yleislausekejääveinä) tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.08 -
14.45.

 Virve Litmanen oli Taina Huiskosen varajäsenenä tämän pykälän
käsittelyn aikana klo 14.08 - 14.45.

  __________

KHALL § 217

Selostus: Sulkavan kunnan myöntämä oma avustus palveluyrityksille CO-
VID-epi de mi an aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin on ollut haet ta-
vis sa 15.7. saakka. Tuki oli tarkoitettu aikavälille 1.4.-31.5.2020.

 Valtuuston myöntämä määräraha yritysten avustamiseen oli 30 000
eu roa. Kunnanhallitus on päättänyt tarkemmista perusteista avus-
tuk sen myöntämiselle.

 Rahallista tukea myönnettiin kunnanhallituksen määrittämien kri tee-
rien perusteella 15 yritykselle, yhteensä 12 500 euroa.
Lisäksi myönnettiin vuokranalennuksia kolmelle yritykselle yhteensä
3 033,35 euron arvosta.Yrityksen jättämän hakemuksen perusteella
ar vioi tiin, kumpi tapa avustaa tulee yritykselle edullisemmaksi ja
avus tus myönnettiin sen mukaisesti.

 Valtuuston myöntämästä määrärahasta on jäljellä 14 466,65 euroa.
 Huomioiden COVID-epidemian jatkuminen, tulee arvioida sitä tu li si-

ko tuen hakeminen avata uudelleen.

 Valmistelijat:
 Juho Järvenpää, kunnanjohtaja, p. 044 417 5202
 Susanna Issakainen, kehittämispäällikkö vs. p. 044 417 5212

Kunnanjohtajan päätösesitys:
Kunnanhallitus päättää, että haku Sulkavan kunnan palveluyrityksen
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tu keen avataan uudelleen. Toisen kierroksen hakuaika on
8.12.-31.12.2020. Elinkeinotoimi käsittelee hakemukset hakuajan
päät ty mi sen jälkeen ja päätökset tekee kunnanjohtaja 15.1.2021
men nes sä.

 Tuki on tarkoitettu COVID-epidemiasta johtuvista taloudellisista
haas teis ta selviämiseen 1.4.-31.12.2020 välisellä ajalla. Muuten kri-
tee rit ovat samat kuin § 79 määrätyt.

 Tukea myönnetään ensisijaisesti yrityksille, jotka eivät ole vielä saa-
neet avustusta tästä tukimuodosta.

Päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

 Taina Huiskonen oli yleislausekejäävinä tämän pykälän käsittelyn
aikana klo 13.08 - 13.14. Virve Litmanen osallistui Taina Huiskosen
varajäsenenä tämän pykälän käsittelyyn klo 13.08 - 13.14.

 Veli-Pekka Alusniemi oli yleislausekejäävinä tämän pykälän
käsittelyn aikana klo 13.08 - 13.14.

  __________

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoi-
tetun otteen oikeaksi todistaa:

Sulkavalla 9.12.2020

  Keskusarkistonhoitaja  Tuula Ruottinen


