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Valmisteltu yhteistyössä TEM:n, VM:n, ja 
Valtiokonttorin kanssa

• Hallituksen linjaus kustannustuen uuden haun valmistelusta 29.9.2020

• Sidosryhmäkuuleminen 16.10.2020-21.10.2020

• HE 205/2020 annettu eduskunnalle 29.10., TaV mietintö 18.11., 
hyväksyntä 25.11.

• Lain voimaantulo arviolta 15.12.

• Valtioneuvoston asetus kustannustuesta voimaan joulukuun lopulla

• Tavoitteena avata haku joulukuun lopulla

• Haku auki 26.2.2021 saakka

• Myöntöpäätökset 30.6.2021 mennessä (tilapäisten EU 
valtiontukisääntöjen voimassaolo päättyy)
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https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_205+2020.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/TaVM_33+2020.aspx


Tavoitteet

• Tavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamassa 
vaikeassa taloustilanteessa ja saada yrityksille lisäaikaa toiminnan ja 
kustannusten sopeuttamiseen

• Tuen pääperiaatteet säilyy ennallaan:

• Tuki ei saa vääristää yritysten käyttäytymistä

• Tuki tulee kohdentaa yrityksille, jotka ovat elinkelpoisia myös 
tulevaisuudessa

• Tuki pyritään kohdentamaan vaikeasti sopeutettaviin kustannuksiin 
yrityksille, joiden liiketoiminta on eniten kärsinyt COVID-19 –
pandemiasta

• Tuki ei ole korvaus menetetystä liikevaihdosta

• Kustannustuki on yleinen, toimialariippumaton tuki
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Mikä ennallaan?

• Valtiokonttori tukiviranomaisena

• Toimialarajaus (vähintään 10% liikevaihdon lasku) säilyy, mutta 
Valtiokonttorilla edelleen mahdollisuus poiketa toimialaehdosta (edellyttää 
hakijalta perustelut, miksi liikevaihto laskenut COVID-19 –pandemian 
johdosta)

• Euroopan komission hyväksymä puitetukiohjelma, jonka nojalla myönnetyt 
tuet yhteensä max 800 000 euroa/yritys

• Tuen ala- ja ylärajaan ei esitetä muutoksia (2 000 – 500 000 euroa)

• Laskentamalli esitetään säilytettäväksi pääpiirteissään

• 𝐿𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑑𝑜𝑛 𝑙𝑎𝑠𝑘𝑢% − 30% ∗ (𝑚𝑢𝑢𝑡 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡 + 𝑝𝑎𝑙𝑘𝑘𝑎𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡)
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Ehdotetut muutokset (1/2)

• Liikevaihdon minimiraja esitetään poistettavaksi (20 000 euroa/4kk)

• Tukikautta esitetään pidennettäväksi 2 kk -> 5 kk, kesä-lokakuu

• Toimialojen erityispiirteiden huomiointi, eri aloilla liikevaihdon lasku eri vaiheessa

• Pitkä tukikausi tasaa liikevaihdon satunnaisen vaihtelun vaikutusta ja parantaa 
tuen kohdentumista yrityksiin, jotka kesän ja syksyn aikana ovat kärsineet eniten 
koronasta

• Vertailukaudeksi esitetään tukikautta vastaavaa ajankohtaa 2019

• Yhteensovittaminen muiden koronatukien kanssa poistetaan
• EU tilapäisten valtiontukisääntöjen mukaisen tukiohjelman enimmäismäärä 

edelleen 800 000 euroa/yritys/tukiohjelma

• Deminimis-tukia ei vähennetä kustannustuesta (näitä esim. Business Finlandin ja 
ELY-keskusten myöntämät ns. korona-avustukset)
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Ehdotetut muutokset (2/2)

• Hyväksyttäviin kustannuksiin esitetään laajennusta

• Kiinteiden kulujen sijaan: tukikauteen kohdistuvat yrityksen perustellusti 
osoittamat joustamattomat liiketoiminnan kulut ja menetykset, jotka ovat lopullisia 
ja joihin ei ole aiemmin myönnetty kustannustukea

• Mm. vuokrakulut ja muut kulut liiketoiminnassa käytettävästä omaisuudesta, 
laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset, lisenssimaksut ja välttämättömät 
vuokratyövoiman kulut sekä ennakkomaksut, joita yritys ei esim. tapahtuman 
peruuntuessa saa takaisin.

• Palkkakuluihin lisäksi toiminimiyrittäjien palkkakulut (hakemus)

• Kuluja hyväksytään yhteensä enintään kuukausitasolla 
keskimääräisen liikevaihdon verran

25.11.2020
Ministry of Economic Affairs and Employment of Finland 

• www.tem.fi
6



Lisätietoa

• Valtiokonttorin päivittyvä infosivu 
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yritysten-
kustannustuki-toinen-hakukierros/#0545a391

• TEM:n toimintaohjeita yrityksille koronavirustilanteessa 
https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille

• Hallituksen esitys lain muutoksesta eduskunnassa 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_2
05+2020.aspx

• Ajankohtaista EU valtiontukisääntelystä https://tem.fi/ajankohtaista2
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https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki-toinen-hakukierros/#0545a391
https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_205+2020.aspx
https://tem.fi/ajankohtaista2


Kiitos!

Kysymyksiä?


