Kustannustuen
uudelleen käyttöönotto
Esitys perustuu eduskunnalle 29.10
annettuun hallituksen esitykseen.

Kustannustuen uudelleen käyttöönotto
• Hallitus linjasi neuvottelussaan 29.9.2020, että yrityksille tulisi avata uudelleen
mahdollisuus hakea toimialasta riippumatonta kustannustukea, sillä koronapandemian
aiheuttama tilanne on edelleen syksyllä 2020 vaikea useille toimialoille
• Valmistelu yhteistyössä ministeriöiden (TEM ja VM) ja tukiviranomaisen (Valtiokonttori)
kanssa
• Hallitus antoi kustannustuen jatkoa koskevan esityksen 29.10.2020. Eduskunnasta
päätös 27.11.2020.
• Kustannustuen tavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamassa
vaikeassa taloustilanteessa
• Kustannustukeen ehdotetaan nyt muutoksia, joiden ansiosta se vastaisi paremmin eniten
kärsineiden yritysten tarpeeseen.
• Tuen perusperiaatteet säilyvät kuitenkin ennallaan.
• Lakimuutokset pyritään saamaan voimaan joulukuussa 2020 ja kustannustuen haku
pyritään avaamaan joulukuun lopussa.
• Yritykset hakevat tukea edelleen Valtiokonttorista.
TEM
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta
Kysymyksiä ja vastauksia hallituksen esityksestä kustannustuen uudelleen käyttöönottamisesta
Valtiokonttori
Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin kustannustuen toisesta hakukierroksesta >
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Kustannustuen perusperiaatteet
(laki ei vielä voimassa)

• Tuen pääperiaatteet säilyy ennallaan
• 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, mutta sen suuruus määräytyy
liikevaihdon laskun perusteella

• Kustannustuki on yleinen tuki, 10% toimialarajaus
• Toimialarajaus (vähintään 10% liikevaihdon lasku) säilyy, mutta Valtiokonttorilla
mahdollisuus poiketa toimialaehdosta.
• Yritykset, joiden päätoimiala kuuluisi tukikauden ensimmäisenä päivänä toimialalle,
jonka tukikauden liikevaihto vertailukauden liikevaihtoon verrattuna on vähintään 10
prosenttia pienempi, täyttäisivät kustannustuen myöntämisen ensimmäisen yleisen
edellytyksen.
• Selkeytetään ohjeistuksessa ja hakemusprosessissa, millä perusteilla (erityisen
painavat syyt liikevaihdon laskulle COVID-19 –pandemian johdosta) toimialarajasta
voi poiketa
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Muutokset tuen ehtoihin (1/2)
(laki ei vielä voimassa)
• Tukikautta esitetään pidennettäväksi 2 kk -> 5 kk (kesäkuulokakuu)
• Vertailukaudeksi esitetään tukikautta vastaavaa ajankohtaa 2019
• Yrityksen liikevaihto on laskenut vähintään 30 prosenttia. (ei
muutosta)
• Laskentamalli esitetään säilytettäväksi pääpiirteissään
•

𝐋𝐢𝐢𝐤𝐞𝐯𝐚𝐢𝐡𝐝𝐨𝐧 𝐥𝐚𝐬𝐤𝐮% − 𝟑𝟎% ∗ (𝐭𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐮𝐝𝐞𝐧 𝐦𝐮𝐮𝐭 𝐤𝐮𝐥𝐮𝐭 + 𝐭𝐮𝐤𝐢𝐤𝐚𝐮𝐝𝐞𝐧 𝐩𝐚𝐥𝐤𝐤𝐚𝐤𝐮𝐥𝐮𝐭)

• Tuen ala- ja ylärajaan ei esitetä muutoksia (2 000 – 500 000
euroa)
• Liikevaihdon minimiraja esitetään poistettavaksi (20 000 euroa)

• Lisäksi yritysten tulee täyttää muut laissa säädetyt tuen
myöntämisen edellytykset
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Muutokset tuen ehtoihin (2/2)
(laki ei vielä voimassa)

• 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

• Palkkakuluihin lisäksi toiminimiyrittäjien palkkakulut (hakemus),
muuten palkkakulut tulevat suoraan tulorekisteristä (ei sivukuluja)
• Kuluja hyväksytään yhteensä enintään kuukausitasolla
keskimääräisen liikevaihdon verran
• Yhteensovittaminen muiden koronatukien kanssa poistetaan
• EU tilapäisten valtiontukisääntöjen mukaisen tukiohjelman enimmäismäärä
edelleen 800 000 euroa/yritys/tukiohjelma
• Jo myönnetyt tuet huomioidaan kuitenkin kustannustuen määrässä siten, että
tuet yhteenlaskettuina eivät ylitä 800 000 euroa. Tukien enimmäismäärä yritystä
kohden on säädetty Euroopan komission tilapäisissä valtiontukisäännöissä.
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Milloin hakemuksia voi jättää
• Valtiokonttori tiedottaa tarkemmat ajat, mutta arvio on, että hakemusten
käsittely voidaan aloittaa heti, kun valtioneuvoston asetus toimialoista on
annettu ja tullut voimaan vuoden 2020 lopulla.
• Heti, kun laki tulee hyväksytyksi eduskunnassa, sähköinen
hakemuslomake voidaan viimeistellä ja järjestelmämuutokset toteuttaa.
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