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Sulkemiskorvaus pähkinänkuoressa

Korvaus yrityksille, 

joiden toimitilat on 

suljettu lain nojalla 

määräajaksi 

Perustuu lakiin 

kustannustuesta

Tukea haetaan 

Valtiokonttorista 

12.5.2021 alkaen



Kenelle sulkemiskorvaus on 
tarkoitettu?

• Pien- ja mikroyritykset (korkeintaan 49 

työntekijää)

• Korvaus yrityksille, joiden toimitilat on lain 

nojalla suljettu

• Yritys suljettu lain määräyksen tai viranomaisen 

päätöksen mukaisesti

• Koskee ravitsemisliikkeitä sekä esim. 

kuntosaleja, uimahalleja ja sisäleikkipuistoja

• Hakija (yritys) vs. toimipaikka (sulkemisen 

kohteena)

• Poikkeus: ammattiurheilijat, v. 2008 ja sitä 

nuorempien ohjattu harrastustoiminta, yksityis-

tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toiminta
12.5.2021



Jos asiakastilasi 

on määrätty suljettavaksi

→ voit hakea myös 

sulkemiskorvausta*

Toimitilat suljettiin asiakkailta

*tuen ehdot osoitteessa 
valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaus



Vaikka myyt ruoka-annoksia take-

away -annoksina ja asiakastilat on 

suljettu valtion määräyksellä

→ voit hakea myös 

sulkemiskorvausta*

Take-away toi osalle apua

*tuen ehdot osoitteessa 
valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaus



Jos toimintaasi on vain rajoitettu, 

eikä asiakastiloja 

ole määrätty suljetuiksi, et voi 

hakea sulkemiskorvausta, mutta

→ voit hakea kustannustukea

Asiakasmäärää rajoitettiin

*tuen ehdot osoitteessa valtiokonttori.fi/kustannustuki



Sulkemiskausi, tukikausi ja vertailukausi

Laskenta perustuu 

helmikuun 2021 tietoihin

Sulkemiskausi alkaa 

aikaisintaan 1.3.2021

Sulkemiskausi Tukikausi Vertailukausi

Korvausta voidaan 

maksaa siltä ajalta, 

jonka yritys on ollut 

suljettuna (tukikausi)



Sulkemiskorvauksen laskenta

• Lasketaan sen toiminnan osalta, jota sulkeminen 

koskee

• Laskenta perustuu helmikuun 2021 (vertailukausi) 

palkkakuluihin sekä muihin joustamattomiin kuluihin, 

jotka otetaan huomioon 70-prosenttisesti 

• Sulkemiskauden korvaus suhteutetaan suljetun 

liiketoiminnan osuuteen koko liiketoiminnasta, ja 

sulkemiskauden päivien lukumäärään
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Sulkemiskorvauksen vertailukauden 
palkkakulut

Palkkakulut 

tulorekisterin tietojen 

mukaan

Työnantajan sivukulut 

(20 % tulorekisterin 

mukaisista 

palkkakuluista)

Toiminimiyrittäjän 

palkkakulut YEL-työtulon 

mukaan

Henkilöyhtiön 

vastuullisen 

yhtiömiehen 

palkkakulut YEL-työtulon 

mukaan, jos heille 

maksettuja palkkoja ei ole 

ilmoitettu tulorekisteriin

Henkilöyhtiön 

eläkevakuutusmaksu 

lasketaan yrittäjän 

ilmoittaman YEL-

maksuprosentin mukaan. 

Sairausvakuutusmaksun 

Valtiokonttori laskee 

työtulosta.



Sulkemiskorvauksen vertailukauden 
muut kulut

Liiketoiminnan joustamattomat muut kulut, esim.

• Vuokrakulut

• Muut kulut liiketoiminnassa käytettävästä 

omaisuudesta 

• Lupa-, jäsen- ja vakuusmaksut 

• Laite- ja esinevuokrat 

• Käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut 

• Välttämättömät vuokratyövoimakustannukset, 

ennakkomaksut



Näin valmistaudut 
hakuun

Hakemuksella tulee ilmoittaa itse:

sulkemisen kohteena olevan liiketoiminnan 

osuus liikevaihdosta

vertailukauden joustamattomat kulut

YEL-työtulo ja YEL-vakuutuksen tiedot 

(toiminimiyrittäjä sekä henkilöyhtiöiden 

vastuunalaiset yhtiömiehet)
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Sulkemiskorvauksen haku

Sulkemiskorvausta haetaan Valtiokonttorista

Haku avautuu 12.5.2021

Tukea on haettava neljän kuukauden kuluessa sen 
kuukauden päättymisestä, jona velvollisuus pitää 
toimitilat suljettuina päättyi



Valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaus
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Sulkemiskorvauksen 
sähköinen asiointipalvelu



Kuka voi tehdä hakemuksen?

Palvelu vaatii Suomi.fi-tunnistautumisen

• Sulkemiskorvaushakemuksen voi täyttää henkilö, jolla on yrityksessä nimenkirjoitusoikeus. Lisäksi hakemuksen voi 

täyttää henkilö, jolle on merkitty jokin seuraavista rooleista kaupparekisterissä tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä 

(YTJ):

• Toimitusjohtaja (TJ)

• Toimitusjohtajan sijainen (TJS)

• Elinkeinonharjoittaja (ELI)

• Isännöitsijä (IS)

• Päävastuullinen isännöitsijä (PIS)

• tai Suomi.fi Valtuudet -palvelussa annettu Yritysrahoituksen hakeminen -valtuus

Yhdistyksen puolesta voi asioida henkilö, jolle on merkitty jokin seuraavista rooleista yhdistysrekisterissä:

• Puheenjohtaja (PJ) (varaudu todistamaan nimenkirjoitusoikeus)

• Muu nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edustaa yhdistystä yksin

• tai Suomi.fi Valtuudet -palvelussa annettu Yritysrahoituksen hakeminen -valtuus



Valmistaudu ja hanki tarvittavat tiedot

Varmista, että yrityksen tilinumero ja ALV-ilmoitukset on toimitettu verottajalle

• Sulkemiskorvaus maksetaan verottajan tiedoissa olevalle tilille

Hakemusta täyttäessäsi tarvitset

• Helmikuun 2021 myyntitiedot toimipaikkakohtaisesti sekä koko yrityksen kiinteiden kustannusten tiedot

• toiminimiyrittäjän YEL-vuosityötulon ja YEL-maksujen tiedot

• avoimen yhtiön yhtiömiesten tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten YEL-vakuutusten tiedot, ellei 

yhtiömiesten palkkoja ole ilmoitettu tulorekisteriin

• koronapandemiaan liittyvien EU:n puitetukiohjelman mukaisten tukien tiedot (esim. ravitsemisalan 

uudelleentyöllistämisen tuki)

Apua hakemiseen puhelimessa tai chatissä

• Palvelun avauduttua sulkemiskorvauksen asiakaspalvelu auttaa sinua puhelimessa ja live-chatissä arkisin klo 9-15



asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaus

Tältä aloitussivulta löydät

• Ohjeet

• Linkin uuteen hakemukseen

• Linkin keskeneräiseen

hakemukseen

• Linkin lisätietojen tai 

oikaisuvaatimuksen tekemiseksi



Hakijan tiedot 
– varmista myös, että konsernitieto on oikein

• Anna ensimmäisellä välilehdellä 

yhteystiedot, joilla tavoitamme 

hakemuksen täyttäjän

• Anna sähköpostiosoite/-osoitteet, 

jonne lähetämme päätöksen

• Varmista, että konsernitieto on 

oikein

• Jos tiedossa on virheitä, ilmoita oikeat 

tiedot



Yrityksen tila ennen pandemiaa

• Tukea voidaan myöntää vain 

tietyin edellytyksin, jos pieni tai 

mikroyritys on ollut vaikeuksissa 

ennen pandemiaa (31.12.2019)

• Tässä vaiheessa sulkemiskorvaus 

ei koske suuria ja keskisuuria 

yrityksiä lainkaan



Suljettu liiketoiminta (1/3)

Yrityksen päätoimiala Veron tiedoista

• Valtiokonttori saa yrityksen päätoimialan Veron 

tiedoista

• Päätoimiala ei vaikuta korvauksen 

myöntämiseen, mutta jos yrityksen 

päätoimialana on jokin muu kuin 

Valtioneuvoston asetuksella suljettu 

ravitsemisliiketoiminta tai Aluehallintoviraston 

päätöksellä suljetuksi määrätty toiminta (esim. 

kuntosalit ja sisäliikuntapuistot), hakemuksella 

pyydetään selvittämään suljettujen 

toimipisteiden liiketoiminnan laatua ja 

sulkemismääräystä, jonka perusteella tilat on 

pidetty suljettuina



Suljettu liiketoiminta (2/3)

• Välilehdellä ilmoitetaan suljettujen toimipisteiden 

sulkemisajankohdat ja arvioidaan sulkemisen 

vaikutusta verrattuna koko helmikuun

liikevaihtoon

• Esimerkiksi: ravintolalla on ollut ennen 

sulkemiskautta, helmikuussa 2021, 20 000 euron 

liikevaihto, josta 15 000 euroa on tullut 

ravintolasalimyynnistä ja 5000 euroa ulosmyynnistä. 

Toimipisteelle ilmoitetaan sulkemiskausi sekä yllä 

mainitut summat, joista lasketaan kuinka suurta osaa 

toimipisteen liiketoiminnasta sulkemismääräys on 

koskenut: koska vain ravintolasali on määrätty 

suljettavaksi sulkemismääräys on sulkenut 75 % 

liiketoiminnasta



Suljettu liiketoiminta (3/3)

• Hakemuksella voi ilmoittaa 
• Samalle sulkemiskaudelle usean eri 

toimipisteen tietoja tai
• Esim. yrityksellä kaksi toimipaikkaa, jotka molemmat olleet määrättynä 

suljettavaksi ajalla 9.3.-28.4.

• Useita eri sulkemiskausia samalle toimipisteelle 

tai

• Useita eri sulkemiskausia eri toimipisteille
• Esim. toimipiste A suljettuna 1.3.-28.4. ja toimipiste B suljettuna 9.3.-28.4.



Korvaushakemus (1/3)

Tilinumero tulee verottajalta

• Jos tilinumero on väärin, ilmoita uusi tilinumero 

verottajalle

• Tieto päivittyy muutamassa arkipäivässä ja sen 

jälkeen voit jatkaa hakemuksen täyttämistä

Palkkakulut tulorekisterin kautta

• Sulkemiskorvauksen määrä lasketaan helmikuun

2021 palkkatietojen perusteella

• Palkkakulut saadaan tulorekisteristä

• Palkkasumman päälle Valtiokonttori lisää 

automaattisesti 20% sivukuluja



Korvaushakemus (2/3)

Toiminimiyrittäjän palkkakulut

• Toiminimiyrittäjän palkkakulut huomioidaan 1.2.2021 voimassa 

olleen YEL-vuosityötulon mukaan

• Ilmoita hakemuksella 1.2.2021 voimassa olleen YEL-

vuosityötulon arvo

• Hakemus näyttää tämän jälkeen tukikauden  

kuukausikohtaisen YEL-työtulon, käyttäen laskennassa 

ilmoittamaasi vuosityötuloa

• Kuluna huomioidaan myös YEL-maksut. Ilmoita tätä varten YEL-

maksuprosentti vuonna 2021

• Ilmoita myös, jos YEL-maksussa on ollut uuden yrittäjän 

alennus, tai jos lasketut YEL-maksut eivät vastaa toteutuneita 

maksuja

• Sairasvakuutusmaksu lasketaan automaattisesti 2,5% mukaan

• Jos yritysmuoto on kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö, 

vastuunalaisten yhtiömiesten palkat korvataan ensisijaisesti 

tulorekisterin tietojen perusteella. Jos AY:n tai KY:n palkkoja ei 

ole ilmoitettu tulorekisteriin, ne korvataan YEL-vakuutuksen 

perusteella. Ilmoita YEL-työtulot tässä tapauksessa samoin kuin 

toiminimiyrittäjällä.



Korvaushakemus (3/3)
Joustamattomat kulut ja menetykset

• Syötä helmikuun 2021 kulut

• Jaa koontilaskujen kulut niin, että ilmoitat vain helmikuun osuuden 

kuluista

Kulutyypit

• Tilavuokrat tai hoitovastikkeet

• Varastovuokrat

• Sähkö, vesi tai kaasu

• Jätehuolto

• Vartiointi, aulapalvelu tai turvallisuusjärjestelmät

• Isännöinti, kiinteistöhuolto tai siivous

• Kiinteistöverot

• Liiketoiminnassa käytettyjen liikennevälineiden ajoneuvoverot

• Laite-, esine- tai ohjelmistovuokrat (myös leasing-maksut)

• Käyttöoikeuskorvaukset tai lisenssimaksut

• Pitkäaikaisten markkinointisopimusten kulut

• Välttämätön vuokratyövoima

• Taloushallinto, kirjanpito tai tilintarkastus

• Konsernin hallinnointipalkkiot

• Lupa- ja muut viranomaismaksut

• Jäsenmaksut

• Puhelinliittymät

• Tietoliikenne

• Lakisääteisten ja muiden välttämättömien vakuutusten maksut

• Omistuskiinteistön ja liiketoimintaa varten hankitun omaisuuden lainakorot

• Lopulliset ennakkomaksut

• Muut joustamattomat kulut



Muut tuet
• Sulkemiskorvauksesta ei vähennetä 

vakuutuskorvauksia

EU:n puitetukiohjelman mukaisten 

valtiontukien maksimisumma on 1 800 000 €

• Koronapandemiaan liittyvien EU:n 

puitetukiohjelmaan kuuluvien valtiontukien 

enimmäismäärä on 1 800 000 € per yritys tai 

yrityskonserni, jos yritys kuuluu konserniin. 

Valtiokonttorin tulee varmistaa, ettei määrä ylity.

EU:n puitetukiohjelmaan kuuluu seuraavat tuet:

• Kustannustuki (Valtiokonttori)

• Avustus koronapandemian vuoksi peruuntuville tai ennakoitua pienempinä 

toteutuville kulttuuritapahtumille sekä avustus urheilun ylimmän divisioonatason 

keskeytyneille kilpasarjoille ja sarjoja organisoiville lajiliitoille (Opetus- ja 

kulttuurinimisteriö OKM)

• Ravitsemisalan uudelleentyöllistämisen tuki (KEHA-keskus)

• Valtionavustus journalistisen sisällön edistämiseen (Traficom)

• Tilapäinen TKI-laina liiketoiminnan häiriötilanteessa (Business Finland), jos tuki on 

myönnetty puitetukiohjelman mukaisena eikä ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena

• Ahvenanmaan maakunnan tilapäinen tuki

• ELY-keskusten myöntämä kehittämisavustus (vain jos tuki on poikkeuksellisesti 

myönnetty puitetukiohjelman mukaisena eikä de minimis -tukena)

•

Ilmoita tässä, jos hakemuksella näkyvistä tiedoista 

puuttuu jotain yrityskonsernille myönnettyjä EU:n 

puitetukiohjelman mukaisia COVID-19 tukia.



Lähetä hakemus, toimita lisätietoja tai vaadi oikaisua 
sähköisessä asiointipalvelussa

• Tarkista tiedot viimeisellä sivulla ja lähetä hakemus. 

• Päätös lähetetään sähköpostilla.

• Voit tallentaa hakemuksen keskeneräisenä. Toiminto löytyy 

kaikkien sivujen alalaidasta.

• Tallennettu luonnos näkyy kaikilla henkilöillä, joilla on oikeus 

tehdä hakemus kyseiselle yritykselle.

• Kukin yritys voi lähettää vain yhden hakemuksen.

• Voit lähettää tarvittaessa lisätietoja avoinna olevaan 

hakemukseesi liittyen palvelun etusivulta löytyvällä 

Yritystukien lisätietoilmoitus tai oikaisuvaatimus -

lomakkeella. 

• Jos olet saanut päätöksen, johon et ole tyytyväinen, voit 

selvittää syitä hylkäykseen oman alueesi yritysneuvojan 

kanssa. Voit tehdä Valtiokonttorille oikaisuvaatimuksen yllä 

mainitulla lomakkeella.



Lisätietoa, webinaari-tallenne ja 
vastauksia kysymyksiin:

valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaus





Kustannustuki
Lyhyt kertaus



Yrityksesi 

liikevaihto laski

yli 30 %

koronasta johtuen

Yritykselläsi on

Y-tunnus

Yhtiömuodolla ei 

ole merkitystä

Yritykselläsi on 

vähintään

2000 €

kuluja tukikauden 

aikana

Saat vähintään 2000 € kustannustukea, jos

Kustannustukea 

on saatavilla 

kaikille toimialoille* kaiken 

kokoisille yrityksille sekä 

liiketoimintaa harjoittaville 

yhdistyksille ja 

säätiöille

ja muut tuen ehdot täyttyvät

* Maatalouden alkutuotanto, kalatalous, vesiviljely eivät kuulu lain soveltamisalaan

Kustannustuen kolmas hakukierros 

päättyy 23.6.2021



Tee nämä ennen hakua

Tuen hakeminen edellyttää, että hakijalla on Y-tunnus. 

Lisätietoja: Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä Y-tunnus

Alv-tiedot Myös kustannustuen kolmannella hakukierroksella yrityksen liikevaihdon 

alenema todetaan verohallinnolle annettujen alv-myyntitietojen 

perusteella. Huolehdithan alv-myyntitietojen ilmoittamisesta verohallinnolle 

ajallaan.

Oma-vero

Kustannustuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut 

Verohallinnolle. Tarkista ilmoittamasi tilinumero ja ilmoita uusi numero 

tarvittaessa 

OmaVero-sivuillasi.

https://www.ytj.fi/index/y-tunnus.html
https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/


Lisätietoja 
yritysneuvojaltasi

• Jos sinulla on kysymyksiä 

kustannustukeen liittyen, suosittelemme 

olemaan ensisijaisesti yhteydessä 

yritysneuvojiin.

• Uusyrityskeskusten ja kehitysyhtiöiden 

yritysneuvojat ovat kaikkien yrittäjien ja 

yritysten käytettävissä. 



Haekustannustukea.fi
27.4.–23.6.2021


