Kustannustuen viides
hakukierros
21.12.2021 – 18.2.2022

Kustannustuki on alun perin suunniteltu lyhytaikaiseksi
kriisiavuksi yrityksille, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin
covid-pandemian seurauksena. Alkamassa on kuitenkin
jo tuen viides hakukierros.

Valtiokonttori on myöntänyt yrityksille
sulkemiskorvausta asiakastilojen sulkemista koskevien
rajoitusten aiheuttamien menetysten korvaamiseksi, sekä
tapahtumatakuukorvauksia yleisötapahtumien
järjestäjillä ja heidän alihankkijoilleen peruuntuneiden tai
pienempänä toteutuneiden tapahtumien johdosta.
Yhteensä kustannustukilain mukaisia tukia on myönnetty
yrityksille jo noin 900 miljoonaa euroa.

Kustannustuen viides hakukierros

Tukikausi

1.6. – 30.9.2021
Hakuaika

21.12.2021 – 18.2.2022

Tuki kohdennetaan
koronapandemiasta ja
pandemiaan liittyvistä
rajoitustoimenpiteistä erityisesti
kärsineisiin toimialoihin ja
yrityksiin yrityksen koosta ja
yhtiömuodosta riippumatta.

Milloin yritys voi saada
kustannustukea?
Yrityksellä on

Yrityksellä on vähintään

Yrityksen liikevaihto laski

Y-tunnus

2000 €

yli 30 %

Yhtiömuodolla ei ole
merkitystä

kuluja tukikauden aikana

koronasta johtuen

ja muut tuen ehdot täyttyvät

Tukea
myönnetään
lähtökohtaisesti
kustannustukilain liitteessä
mainituille
matkailu-,
ravintola- ja
tapahtuma-alan
toimialoille.

Toimialarajauksen ulkopuolisille yrityksille
voidaan myöntää kustannustukea, jos
niitä on koskettanut jokin
julkisoikeudellinen, pandemian
torjuntaan liittyvä rajoitus.
Yrityksen tulee olla toiminut 1.6.2021
kustannustukilain liitteessä mainitulla
toimialalla
►Valtiokonttori saa tiedon yrityksen
päätoimialasta Verohallinnolta

Toimialat,
joille
kustannustukea
voidaan
myöntää

49310 Paikallisliikenne
49320 Taksiliikenne
49391 Säännöllisten linja-autojen
kaukoliikenne
49392 Linja-autojen tilausliikenne
55101 Hotellit
55109 Motellit, matkustajakodit ja
vastaavat majoitusliikkeet
55201 Retkeilymajat
55209 Lomakylät yms. majoitus
55300 Leirintäalueet, asuntovaunu- ja
matkailuvaunualueet
55901 Asuntolat ja täysihoitolat yms.
55902 Maatilamatkailu, bed & breakfast
55903 Lomamökkien vuokraus
55909 Muualla luokittelematon
majoitustoiminta
56101 Ravintolat
56102 Kahvila-ravintolat
56103 Ruokakioskit
56210 Pitopalvelu
56290 Henkilöstö- ja laitosruokalat
56301 Olut- ja drinkkibaarit
56302 Kahvilat ja kahvibaarit
59140 Elokuvien esittäminen
74901 Ohjelmatoimistot ja
manageripalvelut

79110 Matkatoimistojen toiminta
79120 Matkanjärjestäjien toiminta
79900 Varauspalvelut, matkaoppaiden
palvelut ym.
82300 Messujen ja kongressien
järjestäminen
90010 Esittävät taiteet
90020 Esittäviä taiteita palveleva toiminta
90030 Taiteellinen luominen
90040 Taidelaitosten toiminta
91010 Kirjastojen ja arkistojen toiminta
91020 Museoiden toiminta
91030 Historiallisten nähtävyyksien,
rakennusten ja vastaavien kohteiden
toiminta
91040 Kasvitieteellisten puutarhojen,
eläintarhojen ja luonnonpuistojen toiminta
93110 Urheilulaitosten toiminta
93120 Urheiluseurojen toiminta
93130 Kuntokeskukset
93190 Muu urheilutoiminta
93210 Huvi- ja teemapuistojen toiminta
93291 Hiihto- ja laskettelukeskukset
93299 Muualla luokittelematon huvi- ja
virkistystoiminta

Voiko kustannustukea saada,
jos toimialakriteeri ei täyty?
Jos toimialakriteeri ei täyty, yrityksen tulee
osoittaa, että sen liiketoiminta on kärsinyt
joko yritykseen itseensä tai yrityksen
keskeiseen asiakaskuntaan
kohdistetusta julkisoikeudellisesta,
pandemian torjuntaan liittyvästä ja
tukikauteen ajoittuneesta, rajoituksesta.

Yritys esittää hakemuksessa
riittävän selvityksen viitatusta
rajoituksesta. Selvitys voi pitää
sisällään esim. tiedot rajoituksen
antajasta, sen alueellisesta ja
ajallisesta ulottuvuudesta sekä
rajoituksen vaikutuksesta
yrityksen liikevaihtoon.

Tukikauden liikevaihdon on täytynyt laskea yli 30 %
vertailukauteen nähden

Rajoituksella ei tarkoiteta
pelkästään suositusluonteista
ohjetta, vaan esimerkiksi
aukioloaikaa ja asiakasmäärää
koskevaa konkreettista rajoitusta

Esimerkiksi
etätyösuositus
ei ole laissa
tarkoitettu
rajoitustoimi.

Keskeiseen asiakaskuntaan kohdistetusta julkisoikeudellisesta
rajoitustoimesta voisi olla kyse esimerkiksi silloin, kun yksityisiä
turvallisuuspalveluita järjestävän yrityksen toiminta kohdistuu
pääosin ravintoloihin ja yrityksellä ei ole ollut mahdollisuutta
harjoittaa liiketoimintaansa ravintolayrityksiin kohdistettujen
julkisoikeudellisten rajoitusten johdosta.

►Määräytymisperusteita päivitetty vastaamaan uutta
tuki- ja vertailukautta

Kustannustuen
määräytymisperusteet
vastaavat
aiempia
tukikierroksia

►Tuen enimmäismäärä tukikaudelta on 1 miljoona
euroa
►Valtiokonttorin tulee tukea myöntäessään huolehtia
EU-komission hyväksymän puitetukiohjelman
tukikiintiöstä. Tukikiintiötä on nostettu 2,3 miljoonaan
euroon. Tukikiintiöön lasketaan kaikki
puitetukiohjelman mukaiset tuet, joita tukea
hakevalle yritykselle ja sen kanssa samaan
konserniin kuuluville muille yrityksille on myönnetty.

►Kustannustuen määrästä vähennetään tukikauteen
kohdistuvat tapahtumatakuukorvaukset ja
vakuutuskorvaukset

Mitä ovat joustamattomat kulut?

Kuluja, joita yritys ei voi
sopeuttaa, vaikka sen
toiminta supistuu ja
myynti vähenee

!

Esim. yrityksen
kiinteistöön/toimitilaan
liittyvät kulut sekä
laite- ja esinevuokrat,
myös leasing

Kulujen tulee olla
lopullisia ja kohdistua
tukikauteen
1.6. – 30.9.2021

Myymättä jääneet varastoerät eivät ole joustamattomia kuluja.
Työterveyshuoltokuluja ei tule ilmoittaa erikseen, nämä huomioidaan
palkkojen sivukuluina.

Mitä palkkakuluihin
hyväksytään?
Palkkakuluihin lasketaan tulorekisteristä Valtiokonttorin
poimimat tiedot yrityksen maksamista suorista
palkoista. Lisäksi palkkakuluiksi hyväksytään
työnantajan sivukulut prosenttimääräisenä osuutena
palkkakuluista.
Toiminimiyrittäjien ja henkilöyhtiön vastuunalaisten
yhtiömiesten osalta palkkakuluiksi hyväksytään
yrittäjän eläkevakuutusta varten vahvistettu
työtulo. Lisäksi hyväksytään YEL-vakuutusmaksu ja
sairausvakuutusmaksu yrityksen ilmoituksen
mukaan.

Liikevaihdon vertailu
normaalikausi vs. pandemiakausi
Yrityksesi
on
perustettu…
…ennen
1.6.2019
… 1.6.2019
– 29.2.2020
välillä
… 1.3.2020
ja sen
jälkeen

Alv kuukausi-ilmoittaja
Normaalikausi = 1.6.–30.9.2019
Pandemiakausi = 1.6.–30.9.2021
Normaalikausi = 1.1.–29.2.2020
Pandemiakausi = 1.1.–28.2.2021

Yrityksesi
on
perustettu…

Alv neljännesvuosiilmoittaja

Yrityksesi
on
perustettu…

…ennen
1.7.2019

Normaalikausi = 1.7.–30.9.2019

…ennen
1.1.2019

… 1.7.2019
– 29.2.2020
välillä

Normaalikausi = 1.1. –29.2.2020

Pandemiakausi = 1.7.–30.9.2021

Pandemiakausi = 1.1.–28.2.2021

… 1.1.2019
– 29.2.2020
välillä

Alv vuosi-ilmoittaja
Normaalikausi = 1.1.–31.12.2019
Pandemiakausi = 1.1.–31.12.2021
Normaalikausi = 1.1.–29.2.2020
Pandemiakausi = 1.1.–28.2.2021

Jos yritys on perustettu pandemia-aikana, eli maaliskuussa 2020 tai sen jälkeen, yritykselle ei enää voida määritellä vertailukautta,
eikä yritys näin ollen voi saada kustannustukea.

Tukikausi, jolta kustannustukea haetaan, on kaikille hakijoille sama (1.6.–30.9.2021)

Normaalikausi ja pandemiakausi määräytyvät yrityksen perustamisajankohdan
mukaan. Lisäksi vertailtavien liikevaihtojen osalta on otettu huomioon, että osa
hakijoista ilmoittaa arvonlisäveronsa kalenterivuosittain tai neljännesvuosittain.

Mikäli yritys ei ole tehnyt lainkaan
arvonlisäveroilmoituksia, noudatetaan
alv-kuukausi-ilmoittajan vertailukausia.

Kustannustuen
myöntämisen esteet 1/2
►Yritys ei toimi lain tarkoittamalla toimialalla, eikä
yritykseen itseensä tai yrityksen keskeiseen
asiakaskuntaan ole kohdistettu julkisoikeudellista,
pandemian hallintaan liittyvää rajoitustoimea
►Tukikauden kustannukset ovat alle 2000 €
►Tukikauden liikevaihto ei ole pudonnut yli 30 %
vertailukauden liikevaihtoon nähden
►Yritys on luotto- tai rahoituslaitos tai sen päätoimiala on
alkutuotanto, kalatalous tai vesiviljely. Kustannustukilakia
ei sovelleta näihin toimialoihin.

Kustannustuen
myöntämisen esteet 2/2
►Yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin
►Verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden
laiminlyöminen
►Verovelkarekisteriin merkityt verovelkatiedot
►Ulosoton perinnässä olevat maksamattomat verot

►Yritys on asetettu konkurssiin tai konkurssiin asettaminen
on vireillä tuomioistuimessa
►Yritys oli vaikeuksissa ennen koronapandemiaa
(31.12.2019)*
*Ei koske pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, jotka ovat olleet
vaikeuksissa ennen 1.1.2020

Tee nämä ennen hakua
Y-tunnus

Tuen hakeminen edellyttää, että hakijalla on Y-tunnus.
Lisätietoja: Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä

Oma-vero

Kustannustuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut
Verohallinnolle. Tarkista ilmoittamasi tilinumero ja ilmoita uusi numero
tarvittaessa
OmaVero-sivuillasi.

Alv-tiedot

Myös kustannustuen viidennellä hakukierroksella yrityksen liikevaihdon
alenema todetaan verohallinnolle annettujen alv-myyntitietojen
perusteella. Huolehdithan alv-myyntitietojen ilmoittamisesta verohallinnolle
ajallaan.

Lain voimassaolo ja tuen hakuaika

15.12.2021

30.6.2022

Laki tulee voimaan

Lain voimassaolo päättyy

21.12.2021

18.2.2022

Hakuaika alkaa

Hakuaika päättyy

Asiakaspalvelumme
vastaa kysymyksiisi
029 550 3050
ma-pe 9.00-15.00
kustannustuki@valtiokonttori.fi

Haekustannustukea.fi

Info kustannustuesta 14.12.2021 – Q&A
1. Kysymykset koskien vertailuarvon puuttumista
Voiko yritys, joka on aloittanut toimintansa 1.12.2020, hakea tukea, vaikka ei ole vertailuarvoa?
Edustan matkailualan yritystä, jolla on ollut liikevaihtoa 4.8.2021 eli vertailua edelliseen vuoteen ei ole.
Onko meillä mahdollisuutta hakea tukea tällä kierroksella - yritys on kärsinyt alkutaipaleella erityisesti
pääkohderyhmänsä ulkomaisten matkailijoiden puuttumisesta? Yritys on perustettu v. 2020 syksyllä, eli
vertailua edelliseen vuoteen ei ole. Toimialaluokitus täyttyy.
Mikäli vertailuarvoa ei ole käytettävissä, myynnin alenemaprosenttia ei voida määrittää. Näin ollen
kustannustuen myöntö ei ole mahdollista ilman vertailukautta.

2. Kysymykset koskien toimialaharkintaa
Miten kampaajat ja kosmetologit joihin vaikuttaa myös suuresti??
Eli ymmärrän niin, että suunnittelijat ovat rajattu ulos näistä tukitoimista, vaikkapa suunnittelu on
keskeinen työkalu ohjata kaikkea toimintaa?
Listalla on 49392 toimiala Olemme vuonna 1996 perustettu yritys alusta asti ajettu tilausajoa ja
koululaiskyytejä ja perustaja valinnut toimialaksi 49399 johtuen varmasti siitä että tämän alla
koulukyydit, onko mahdollista saada tukea?
Onko yrityksen mahdollista saada kustannustukea, mikäli yrityksen toimiala on lahjatavarakauppa,
yrityksen liikevaihto on muodostunut myynnistä matkailijoille. Myynnit pudonneet noin 9 7%. Mitä pitää
ilmoittaa selvityksessä, että matkailijamyynti on yrityksen pääasialliliista tuottoa?
Minulla on valmennusyritys, jonka tulot ovat romahtaneet koronan vuoksi. Sain edellisiä kustannustukia.
Enkö saa tätä nyt, koska rajattu tapahtumiin ja ravintoloihin?
Ymmärsinkö oikein, että myös urheiluseurat, jotka järjestävät esim. tanssitoimintaa, voi saada tätä
tukea?

Jos yrityksen toimiala ei kuulu tuen piiriin, mutta muut tuen ehdot täyttyvät, tukea voidaan myöntää
harkinnanvaraisesti, jos yritykseen tai sen asiakaskuntaan on kohdistunut julkisoikeudellinen
koronapandemian torjuntaan liittyvä rajoitus.
Mikäli yrityksen tosiasiallinen liiketoiminta on jotain muuta kuin mitä päätoimiala antaa ymmärtää,
pyydämme selvittämään tämän meille hakemuksen lähettämisen jälkeen.
Yhtiömuodolla ei ole merkitystä tuen myöntämisen kannalta.

3. Kysymykset koskien rajoituksia koskevan tiedon löytämistä
Miksi luennossa ei ole esitettynä, mitä rajoituksia oli voimassa 1.6.-30.9? pitääkö itse kaivaa kaikki
pandemian rajoitukset jostain kaukaa?

Mistä löytyy lista julkisoikeudellisista, pandemian hallintaan liittyvistä rajoitustoimista? (Haemme tukea
asiakkaillemme tehtyjen rajoitusten takia, jotka ovat johtaneet oman tilauskantamme romahtamiseen.)
Löytyykö jostain yhteenveto tukikaudella voimassa olleista rajoituksista?
Onko missään kattavaa listaa näistä relevanteista rajoituksista (eli kaikista tukikaudella voimassa olleista
julkisoikeudellisista, pandemian torjuntaan liittyvistä rajoituksista)?
Mistä löytyy yhteenveto kaikista ko. ajanjaksoon liittyvistä rajoituksista?
Jos listaa julkisoikeudellisista rajoituksista ei ole saatavissa ja ne kohdistuvat omiin asiakkaisiin (eikä
omaan toimintaan), miten voi perustella oman hakemuksensa eli sen, että välillisesti rajoitukset
kohdistuvat omaan yritykseen?
Esittäisittekö esimerkkejä siitä, mitä ovat käytännössä niitä ns "hyväksyttyjä" julkisoikeudellisia
rajoitteita, joiden nojalla tukea voidaan myöntää myös niille yhtiöille, joiden toimiala ei ole listalla.
Itseäni mietityttää kovasti esim. se, että mistä mahtaa löytyä listaus kaikista vanhoista
kokoontumisrajoituksista. Ilmeisesti nämä kuitenkin ovat ns. hyväksyttyjä rajoituksia? Kuitenkin korona
on vaikuttanut laajasti toimintaan myös niinä aikoina, kun rajoitukset eivät ole virallisesti olleet
voimassa. Asiakkaanani on koulutuksia järjestävä yhtiö, jonka toimintaan koronalla on ollut merkittävä
vaikutus.
Mistä löytyy tiedot päättyneistä rajoituksista? Ei löydy googlaamalla kuin nykyisistä.
Pitääkö rajoitukset määritellä tarkkaan: alue, rajoituksen antaja ja jne. mistä nämä tiedot löytyvät?
Valtiokonttorilla ei ole vielä ainakaan toistaiseksi saatavilla yhteenvetoa yrityksiä koskevista
rajoitustoimenpiteistä. Selvitämme mahdollisuuksia jonkinlaisen yhteenvedon kokoamiseen.
Pidämme kuitenkin lähtökohtana sitä, että yrityksiltä löytyy tietoa niitä koskettavista
rajoitustoimenpiteistä.
Mikäli rajoituksista haluaa etsiä lisätietoa, suosittelemme tietolähteiksi julkishallinnon edustajien
ylläpitämiä verkkosivuja. Esimerkiksi tukikauden aikana voimassaolleisiin valtioneuvoston asetuksiin
ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi voit
tutustua valtioneuvosto.fi ja finlex.fi -osoitteissa.

4. Kysymykset koskien YEL -maksuja
Onko kuluja edelleen rajattu niin, että oy-muotoisen yksinyrittäjän yel-maksuja ei huomioida kuluiksi?
Korvataanko YEL laskujen kulut, vaikka yrittäjä ei ole pystynyt ottamaan palkkoja?
Koskeeko YEL-maksujen korvaus myös osakeyhtiöitä?
Onko tosiaan niin että jos osakeyhtiön osakas ei nosta palkkaa, ei myöskään yeliä huomioida
kustannustuen piiriin? Yel on pakollinen, vaikka palkkaa ei maksettaisi.
Mikä on se lainkohta, mikä rajaa oy:n yksinyrittäjänä pois yel-käsittelystä?

Toiminimiyrittäjien ja henkilöyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten osalta palkkakuluiksi hyväksytään
yrittäjän eläkevakuutusta varten vahvistettu työtulo. Lisäksi hyväksytään YEL-vakuutusmaksu ja
sairausvakuutusmaksu yrityksen ilmoituksen mukaan.
Osakeyhtiömuotoisten yrittäjien palkat ja palkan sivukulut voidaan hyväksyä vain tulorekisterin tietojen
mukaan. Erilliset YEL-maksut eivät siis käy kustannuksiksi. Lisäksi palkkakuluiksi hyväksytään työnantajan
sivukulut prosenttimääräisenä osuutena palkkakuluista. Työnantajan sivukuluja ovat esimerkiksi loma-ajan
ja sairausajan palkka ja lomaraha sekä sosiaaliturvan ja työterveyshuollon kustannukset.
Palkkakulujen huomioimisesta säädetään kustannustukilaissa tuen määräytymisperusteissa.

5. Kysymykset koskien käsittelyaikaa
MIKÄ ON ARVIOITU KÄSITTELYAIKA HYVÄKSYTTYIHIN PÄÄTÖKSIIN?
Missä järjestyksessä hakemuksia käsitellään?
Jos hakee harkinnanvaraisen kautta, mikä on käsittelyaika?
Jos hakemuksen jättää paljon ennen hakuajan päättymistä, niin tuleeko päätös silti vasta tuon hakuajan
päättymisen jälkeen?
Käsittelyaikaa on mahdoton arvioida ennen hakuajan alkamista, mutta pyrimme pitämään sen
mahdollisimman lyhyenä. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.
On mahdollista, että toimialan osalta harkintaa vaativien hakemusten käsittely on hieman hitaampaa.

6. Kysymykset koskien verovelkaa
Entä jos verovelka tulee hakemuksen jätön jälkeen?
Entä jos verovelassa on tehty maksujärjestely?
Tarkoittaako verovelka samaa kuin jos on maksujärjestely?
Verovelka: missä vaiheessa Valtiokonttori tarkistaa verovelan. Hakupäivänä vaiko päätöspäivänä?

Verovelkarekisterissä ovat yritykset, joilla on verovelkaa vähintään 10 000 euroa tai joilla on laiminlyöntejä
oma-aloitteisten verojen veroilmoituksen antamisessa viimeisten 6 kuukauden aikana.
Mikäli yrityksellä on merkintä verovelkarekisterissä, tukea ei voi saada. Maksusuunnitelma verottajan
kanssa yleensä poistaa tämän merkinnän ja näin ollen tämä este kustannustuen myöntämiselle poistuu.
Valtiokonttori saa tiedon mahdollisen verovelan syntymisestä myös hakemuksen jättämisen jälkeen. Mikäli
näin pääsee käymään, otamme yhteyttä yritykseen asian tiimoilta.

7. Yksittäiset kysymykset
Tänä vuonna perustettu yritys ei voi lainkaan hakea tukea?

Kustannustuen 5. hakukierroksella 1.3.2020 jälkeen perustetut yritykset eivät ole tuen piirissä vertailuarvon
puuttumisen vuoksi.
Mikä on vertailukausi tuelle?
Vertailukaudet perustuvat yrityksen ALV-verokauteen. ALV-verokausi on ajanjakso, jolta yritys ilmoittaa ja
mak-saa ALV:n. Vertailukaudet määräytyvät seuraavasti:
Yrityksen ALV-verokausi on kuukausi ja yritys on perustettu ennen 1.6.2019: vertailukaudet ovat 1.6.–
30.9.2019 ja 1.6.–30.9.2021.
Yrityksen ALV-verokausi on neljännesvuosi ja yritys on perustettu ennen 1.7.2019: vertailukaudet ovat 1.7.–
30.9.2019 ja 1.7.–30.9.2021.
Yrityksen ALV-verokausi on vuosi ja yritys on perustettu ennen 1.1.2019: vertailukaudet ovat vuodet 2019
ja 2021.
Yritys on perustettu ensimmäisen vertailukauden ensimmäisenä päivänä tai sen jälkeen (kuukausi-ilmoittaja
1.6.2019, neljännesvuosi-ilmoittaja 1.7.2019 ja vuosi-ilmoittaja 1.1.2019 tai sen jälkeen) tai yrityksen ALVverokausi on vaihtunut: vertailukaudet ovat 1.1.–29.2.2020 ja 1.1.–28.2.2021.
Yrityksellä ei ole ollut ALV-verollista myyntiä: vertailukaudet ovat 1.6.–30.9.2019 ja 1.6.–30.9.2021.
Jos yrityksellä on sekä kuntosali- että vuokraustoimintaa, voiko yritys saada kuntosalin osalta tukea?
Liikevaihto on pudonnut kuntosalitoiminnasta, mutta ei vuokraustoiminnasta.
Myynnin laskua tarkastellaan yrityksen koko liiketoiminnan osalta. Ei siis ole mahdollista myöntää tukea
vain osalle liiketoiminnasta.
Jos lentoja on rajoitettu, saako tukea, kun asiakkaat ovat ulkomailla?
Rajoitustoimien vaikuttavuutta yrityksen toimintaan tarkastellaan aina tapauskohtaisesti.
Riittääkö jos sivutoimiala on toimialalistalla?
Ei, valitettavasti tarkastelemme ainoastaan yrityksen päätoimialaa.
Entä jos yritykseen on kohdistunut jokin ajallinen rajoitus tuon tukikauden aikana. Saako tukea kuitenkin
koko tukikaudelta vai vaan siltä ajalta, kun rajoitus on ollut voimassa?
Rajoituksen ei ole tarvinnut olla voimassa koko tukikautta, että yritys olisi rajoitusten puolesta oikeutettu
kustannustukeen. Tukea myönnetään aina koko tukikaudelta.
Millaisessa tapauksessa tuosta liikevaihdon lasku 30 % on joustettu, kun mainittiin että vain harvoissa
tapauksissa. Mikä siis voisi olla tällainen tilanne esimerkiksi?
Mikäli arvonlisäveroilmoituksissa on mukana esimerkiksi käyttöomaisuuden myyntiä, miinustetaan se pois
myynnin alenemaa laskettaessa. Myös esimerkiksi yritysfuusiot tai muut vertailussa käytettäviä
liikevaihtotietoja vääristävät syyt voidaan ottaa huomioon.
Miten voi saada tukea, jos alle 30 % liikevaihdon vähennys?
30 % liikevaihdon alenema on ehdoton tuen myöntämisen edellytys.
Voiko tuon hakemuksen täyttää jo valmiiksi odottamaan hakuajan alkua? Ts. onko sähköisesti täytettävä
hakulomake auki vaikkei lähetystoiminto olekaan heti käytössä?

Sähköinen hakulomake aukeaa 21.12.2021. Lomaketta ei siis voi täyttää etukäteen.
Hakemuksessa ei ole mielestäni mitään kohtaa, kenttää johon perustelut ja selvitykset liikevaihdon
laskuun voisi kirjoittaa - mitään vapaamuotoista kenttäkään ei ole ollut, onko siis nyt?
Vapaamuotoisia kenttiä ei ole tähän mennessä ollut lainkaan, paitsi toimialarajaukseen liittyen. Mikäli yritys
ei ole kuulunut tuen piiriin, on osalla kustannustukikierroksista pystynyt perustelemaan koronapandemiaan
liittyviä syitä liikevaihdon laskuun sanallisesti vapaamuotoisessa kentässä.
Yleistä lisätietokenttää ei ole tulossa tälläkään kierroksella. Hakemuksen vapaamuotoiset kentät on varattu
yritykseen kohdistuvien rajoitusten selvittämiselle.
Missä kentässä voin kertoa, että käyttöomaisuutta on myyty ja vaikuttaa vertailuliikevaihtoon?
Tämän kaltaiset tiedot tulee jatkossakin ilmoittaa lisätietoilmoituksella.
Ilmoitetaanko saatu tapahtumatakuu vai näkyykö sekin teillä suoraan järjestelmässä?
Myönnetty tapahtumatakuu näkyy suoraan järjestelmässä.
Onko tuen myöntämiseksi täytettävä molemmat ehdot 30 % lv-alenema sekä toimiala?
Kyllä. Toimialan osalta tukea on mahdollista myöntää harkinnanvaraisena.
Osa liikevaihdostamme on marginaaliverotuksen alaista. Onko hakulomakkeessa huomioitu
marginaaliveron alaisen liikevaihdon ilmoittamista vai joudutaanko tekemään hakemuksen lähettämisen
jälkeen erillinen lisäselvitys, kuten aiemmilla kierroksilla?
Hakulomakkeessa on tällä kierroksella huomioitu marginaaliverotuksen alaisen myynnin ilmoittaminen.
Erillistä lisätietoselvitystä ei siis tarvitse lähettää.
Lehdissä on kirjoitettu, että rahat ovat loppumassa. Voiko kuitenkin luottaa siihen että tuen saa jos
siihen on oikeutettu - vaikka jättäisi hakemuksen viimeisenä päivänä?
Siihen voi luottaa, että tukea saa, jos siihen on oikeutettu.
Jos on saanut tapahtumatakuukorvausta. Niin vähennetäänkö maksetut tuet kokonaisuudessaan
kustannustuesta pois. Vai riittääkö että jättää kustannustukihakemuksesta pois ne kulut mihin tukea on
jo saanut.
Maksettu tapahtumatakuu vähennetään kokonaisuudessaan kustannustuesta.
Jos yrityksellä ei ole suoranaisia palkollisia vaan työ teetetään alihankintana toiselta
yrittäjältä/yritykseltä ja yritys maksaa siis työstä ainoastaan laskutuksen kautta toiselle yritykselle.
Hyväksytäänkö nämä henkilöstökulut palkkakuluina?
Vuokratyövoimakulut voidaan hyväksyä joustamattomiin kuluihin. Muussa tapauksessa alihankintaa ei
voida hyväksyä kuluksi.
Onko tuelle minimimäärää?
Tuen minimimäärä on 2000 euroa.
Käykö perusteeksi toisen valtion määräämä matkustusrajoitus?

Kustannustukilainsäädännössä lähdetään siitä, että merkityksellisiä ovat nimenomaa Suomessa annetut
rajoitukset. Hakemuksessa voi esittää selvitystä myös muista, asiaan olennaisesti liittyvistä rajoitustoimista
ja niiden vaikutuksesta yrityksen liiketoimintaan
Tuleeko vielä tämän jälkeen kustannustuki 6 vai onko tämä viimeinen kierros?
Valtiokonttorilla ei ole sellaista tietoa, että kustannustuesta olisi tulossa enempää hakukierroksia.
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