Kustannustuen haku avoinna 23.6.2021 saakka!
Kustannustuen kolmas hakukierros on suunnattu yrityksille, joiden liikevaihto
on koronapandemian vuoksi pudonnut yli 30 prosenttia tukikaudella
1.11.2020–28.2.2021, kun sitä verrataan pääsääntöisesti vastaavaan
ajankohtaan vuosina 2019–2020.
Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea kustannustukea. Valtioneuvosto
antaa huhtikuussa asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea tukea ilman
lisäperusteluja. Näitä ovat toimialat, joiden liikevaihto on laskenut vähintään
10 prosenttia tukikaudella. Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn
toimialaan, sen on perusteltava erikseen liikevaihdon lasku koronan takia.
Kustannustuki on korvaus yrityksen joustamattomista kustannuksista ja
palkkamenoista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista.
Joustamattomat kustannukset on nyt määritelty laissa entistä tarkemmin.
Lisäksi työnantajan sivukuluista, kuten sosiaaliturvamaksuista ja
työterveyskustannuksista, voidaan jatkossa korvata tietty osuus.

Yksinyrittäjät hakevat tukea jatkossa
Valtiokonttorista
Kustannustukea maksetaan yrityksille vähintään 2000 euroa, jos tukiehdot
täyttyvät. Tämä helpottaa erityisesti yksinyrittäjien tilannetta. Tukea
myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja toteutuneiden kustannusten
mukaan.
Jotta yritys voisi hakea kustannustukea, sillä täytyy olla Y-tunnus.
Vaatimuksena on myös, että yrityksellä on tukikaudella hyväksyttäviä
kustannuksia vähintään 2000 euroa.
Tuen enimmäismäärä kasvaa, mikä puolestaan vastaa erityisesti isojen
yritysten tarpeisiin. Yritys voi saada tukea miljoona euroa, kun aiemmilla
hakukierroksilla yläraja on ollut 500 000 euroa.

Ravintolat ja muut suljetut yritykset voivat saada
sulkemiskorvausta
Yrityksille maksetaan korvaus, jos niiden toimitilat on lain tai
viranomaismääräyksen johdosta pidettävä suljettuina koronavirusepidemian
vuoksi. Uusi sulkemiskorvaus koskee pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa
on enintään 49 työntekijää. Suljetut yritykset voivat hakea myös
kustannustukea.

Suurempien yritysten sulkemiskorvaus on valmistelussa. Työ- ja
elinkeinoministeriö neuvottelee parhaillaan Euroopan komission kanssa
suurten yritysten tuen ehdoista ja enimmäismäärästä.
Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä, jotka on
suljettu tilapäisesti asiakkailta majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetulla
lailla. Ruoan noutomyynti on kuitenkin sallittua. Korvaus lasketaan sen
toiminnan osalta, jota sulkeminen koskee.
Korvausta voidaan maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto
on määrännyt suljettavaksi tartuntatautilain nojalla. Näitä ovat esimerkiksi
liikunta- ja urheilutilat ja kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä
sisäleikkipuistot.

Sulkemiskorvaus perustuu yrityksen kuluihin
helmikuussa 2021
Korvaus maksetaan yrityksille siltä ajalta, jonka ne ovat suljettuina. Jos
yritysten asiakasmäärää on rajoitettu, mutta niitä ei ole suljettu kokonaan, ne
eivät ole sulkemiskorvauksen piirissä.
Sulkemiskorvaus perustuu yrityksen kuluihin helmikuussa 2021 sekä
ilmoitukseen siitä, kuinka suurta osaa liiketoiminnasta sulkeminen koskee.
Palkkakuluista korvataan 100 prosenttia ja muista kuluista, kuten
vuokrakuluista, 70 prosenttia.
Sekä kustannustuen että sulkemiskorvauksen määrässä otetaan huomioon
aiemmin myönnetyt koronatuet. Tukien enimmäismäärä ei saa ylittää 1,8
miljoonaa euroa EU:n valtiontukisääntöjen mukaan.
Kustannustuen haku on käynnissä 23.6.2021 saakka. Sulkemiskorvausta on
haettava neljän kuukauden sisällä sen kalenterikuukauden päättymisestä,
jona velvollisuus pitää toimitilat suljettuina päättyi.
Kustannustuen ensimmäinen hakukierros järjestettiin heinä-elokuussa 2020.
Toinen hakukierros käynnistyi joulukuussa 2020 ja päättyi helmikuussa 2021.
Kolmannelle hakukierrokselle ja sulkemiskorvaukseen on varattu rahaa
yhteensä 356 miljoonaa euroa.

Katso tarkemmat lisätiedot kustannustuesta
ja hakuohjeet Valtiokonttorin sivustolta!

Kustannustuen kolmas hakukierros;
Useimmiten esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin:
• Toiminimiyrittäjien "Vahvistettu työtulo". Onko tämä YEL-työtulo?
o Kyllä. Tukikauden ensimmäisenä päivänä, siis 1.11.2020 voimassa olleen YELvakuutuksen vuosityötulon mukaan määritelty laskennallinen
kuukausikohtainen työtulo
• Entä kesällä 2020 perustetut ravintola-alan yritykset. Onko tuki mahdollinen ja
mihin liikevaihtoa verrataan?
o Jos yritys on perustettu 1.1.2020 jälkeen ja yrityksen päätoimiala tukikauden
ensimmäisenä päivänä (1.11.2020) kuuluu tuen piiriin 3 §:ssä säädetyn
mukaisesti, kustannustukea voidaan myöntää toimialan liikevaihdon
muutoksen perusteella.
• Jos liikevaihto koostuu kahdesta eri alasta. Toisella kate on 10 % ja toisella 70 % ja
liikevaihto pysyy samana mutta kate romahti, niin saako tukea?
o Kustannustuessa yritystä tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Jos
yhteenlaskettu liikevaihto ei ole laskenut vaadittua yli 30%, ei voi saada
tukea.
• Vaikuttavako tukikaudella saadut tai jaksotetut ELY:n tai BF:n koronatukirahoitukset
kustannustukeen tai sulkemiskorvaukseen?
o Kustannustuesta ei vähennetä ELY:ltä tai BF:ltä saatuja koronatukia. Muilta
saadut tuet huomioidaan kustannustuen 3:lla kierroksella ainoastaan siinä,
kun tarkkaillaan yrityksen EU:n puiteohjelman perusteella myönnettyjen
tukien kokonaissummaa. BF:n ja ELY:n myöntämistä tuista suurin osa
myönnetty de minimis -tukina, ei siis EU:n puitetukiohjelman tukina. Näin
ollen niitä ei lasketa mukaan edes puitetukiohjelman määrittelemään
kokonaissummaan 1,8 milj eur. Mikäli muu tuki on de minimis- tukea, löytyy
siitä maininta ko. päätökseltä.
• Miksi yritys, joka hankkinut lisätoimipaikan, joka vaikuttaa kokonaismyyntiin, tällöin
myynti voi olla vähentynyt alle 30%, mutta vertailukelpoinen myynti voi olla
kuitenkin alentunut yli 30%?
o Kustannustuessa yritystä tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Jos
yhteenlaskettu liikevaihto ei ole laskenut yli 30%, ei voi saada tukea.
• Miten suhtaudutaan, jos tuen hakija on työtön, jonka TE-toimisto on linjannut osaaikaiseksi yrittäjäksi ja saa soviteltua päivärahaa ja muuten kriteerit täyttyy?

o Kustannustukea voi saada myös osa-aikainen yrittäjä, mikäli muut
edellytykset täyttyvät. Päivärahan saaminen ei myöskään ole este, eikä sen
määrää vähennetä kustannustuesta.
• Voidaanko osakeyhtiössä yrittäjän itselleen maksamat kilometrikorvaukset
sisällyttää yrityksen kuluksi, siis tuohon min. 2000 euroa?
o Kilometrikorvauksia ei lähtökohtaisesti katsota joustamattomiksi kuluiksi,
eikä niitä hyväksytä kuluna.
• Liikevaihdon on pitänyt laskea 30%, niin mihin verrataan?
o Pandemiakauden liikevaihtoa verrataan vastaavaan ajanjaksoon vuosi
aikaisemmin.
• Kysymys veroista: Jos yrittäjällä on verovelkaa, voiko yrittäjä hakea kustannustukea?
Jos yrittäjä hakee maksujärjestelyä verovelkaan, voiko silloin hakea
kustannustukea? Ja kannattaako hakea maksujärjestelyä vasta 21.4 alkaen.
o Mikäli yrityksellä on merkintä verovelkarekisterissä, tukea ei voi saada.
Maksusuunnitelma verottajan kanssa yleensä poistaa tämän merkinnän ja
näin ollen tämä este kustannustuen myöntämiselle poistuu. Yrittäjän
kannattaa olla yhteydessä verottajaan ja tehdä maksusuunnitelma ennen
kuin hakee kustannustukea. Ihan pienistä veroveloista ei tule merkintää
verovelkarekisteriin.
• Kahvilayrittäjän tilat oli auki, mutta yrittäjä pystyi vain myymään ulos ruokaannoksia. Onko sulku vai mikä? Ovet oli auki?
o Sulkemiskorvausta voidaan myöntää yritykselle, jonka toimitilat ovat olleet
suljettuina lain tai lain nojalla annetun viranomaisen määräyksen johdosta.
Sulkemiskorvausta voidaan myöntää yrityksen suljetun liiketoiminnan
osuudelle (salimyynti), vaikka yrityksen toimintaa ei olisi kokonaisuudessaan
määrätty suljettavaksi. Yritys ilmoittaa hakemuksella suljetun liiketoiminnan
osuuden yrityksen liikevaihdosta.
• Infomateriaalissa on seuraava tieto: "Lisätty: Pienten ja mikroyritysten vaikeuksissa
olo 2019 ei este tuen myöntämiselle (EU-sääntelyn mukaisesti)", onko tämä
voimassa? Esityksen mukaan vaikeuksissa oloon liittyvä tieto ainakin kysyttiin
samoin kuin aikaisemmilla kierroksilla.
o Pienten ja mikroyritysten katsotaan olevan vaikeuksissa ainoastaan, jos yritys
on konkurssi- tai saneerausmenettelyssä tai on saanut Finnveran myöntämää
pelastamis- tai rakenneuudistustukea
• Onko maanvuokrakustannukset mukana kustannuksissa?
o Maanvuokra on kiinteistön vuokraa ja mikäli kiinteistöä käytetään
liiketoiminnassa, on sen vuokra hyväksyttävä kulu.

• Olisiko hyvä tuohon kohtaan "minkä kokoinen yritys", niin kirjata ihan 1-49, 50-100
jne? Helpottaisi koon hahmottamista.
o Pieni yritys: palveluksessa vähemmän kuin 50 työntekijää ja vuosiliikevaihto
tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.
o Keskisuuri yritys: 50-250 työntekijää ja vuosiliikevaihto 10-50 milj tai taseen
loppusumma 10-43 milj.
• Voiko sulkemiskorvausta hakea yritys, joka tarjoaa juhla-/kokoustiloja (sekä tähän
liittyvät ruokailut/kahvit, ym.)? Ei varsinainen ravintola siis.
o Korvausta voivat hakea yritykset, joilla on korkeintaan 49 työntekijää ja
joiden toimitilat on suljettu lain määräyksen tai viranomaisen päätöksen
mukaisesti.
• Onko sulkemiskorvauksessa rajoitetta, että pitäisi olla ollut suljettu x-päivää, ennen
kuin on oikeutettu saamaan tukea?
o Ei ole.
• Eli uusi yritys, joka ei kuulu toimialalistalle, ei voi saada kustannustukea edes
harkinnanvaraisesti?
o Valitettavasti ei. Uudelle yritykselle ei ole vertailukautta mihin
pandemiakauden liikevaihtoa verrattaisiin.
• Tarkoittaako nettisivuilla oleva ALV-vuosi-ilmoittajan pandemiakausi sitä, että
vuoden 2020 kokonaisliikevaihtoa verrataan vuoden 2019 liikevaihtoon? Jos tämä
on laskenut yli 30%, niin on mahdollista hakea tukea?
o Kyllä tarkoittaa. Kuukautta pidempiä alv ilmoituskausia käyttävien yritysten
hakemista on haluttu helpottaa siten, ettei liikevaihtotietoja tarvitse itse
ilmoittaa, saamme ne suoraan verottajalta. Tukikausi, jonka kuluihin tukea
myönnetään, on kuitenkin kaikille sama, 1.11.20-28.2.21.
• Jos yrittäjä on saanut yrittäjän työttömyyskorvausta, miten YEL:in mukainen työtulo
katsotaan kustannustuessa?
o Tukikauden ensimmäisenä päivänä, siis 1.11.2020 voimassa olleen YELvuosityötulon mukaan.

