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KUSTANNUSTUKI 

• Yrityksille, joiden liikevaihto on 

koronapandemian vuoksi pudonnut 

yli 30 prosenttia 

tukikaudella 1.11.2020–28.2.2021, 

kun sitä verrataan vastaavaan 

ajankohtaan vuosina 2019–2020

• Tukea haetaan Valtiokonttorin 

sähköisessä asiointipalvelussa

• Käsittelyaika 21-45 vrk

• Hyväksymisprosentti on ollut 78%





Kustannustuen hakuaika
ke 23.6.2021 klo 16.15 saakka



Yksinyrittäjän 
kustannustuki

• Tukea maksetaan yksinyrittäjille vähintään 2000 
euroa, jos tukiehdot täyttyvät

• Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun 
ja toteutuneiden kustannusten mukaan

• Jotta yritys voi hakea kustannustukea, sillä 
täytyy olla Y-tunnus

• Yrityksellä täytyy olla tukikaudella hyväksyttäviä 
kustannuksia vähintään 2000 euroa





Toimiala

• Kaikkien toimialojen yritykset voivat hakea 
kustannustukea.

• Valtioneuvosto antoi huhtikuussa 2021 
asetuksen toimialoista, jotka voivat hakea 
tukea ilman lisäperusteluja. Asetuksessa ovat 
ne toimialat, joiden liikevaihto on laskenut 
vähintään 10 prosenttia tukikaudella.

• Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn 
toimialaan, sen on perusteltava erikseen 
tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronan 
takia.

• https://www.valtiokonttori.fi/kustannustuki-

toimialat/

https://www.valtiokonttori.fi/kustannustuki-toimialat/


Vertailu:
normaalikausi -
pandemiakausi

• Normaalikaudella tarkoitetaan tässä 

tapauksessa aikaa ennen pandemiaa.

• Pandemiakaudella tarkoitetaan korona-

pandemian aikaista ajanjaksoa. 

• Normaali- ja pandemiakausi määräytyvät 

yrityksen ALV-ilmoituskauden ja 

perustamisajankohdan mukaan.





Mitä ovat 
joustamattomat 
kulut?

• Kulujen kohdistuttava tukikauden 

kuukausille

• Sellaiset kulut, joita ei voida sopeuttaa 

toiminnan volyymia vastaavalla tavalla

• Ei hyväksytä: raaka-ainemenot, aine- ja 

tarvikemenot, investointimenot



Jos muutoksia 
liiketoiminnassa

• Yhtiömuodon muutos 

• Muutoksia vertailukausien 

aikana, esim. liiketoiminnan 

laajentuminen/supistuminen tai 

ei liikevaihtoa

→   Lisäselvitykset



Laskuri, jolla voi katsoa saako 
tukea 

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus
-ja-vahinkopalvelut/yritysten-
kustannustuki/#laskuri_kokeile-laskuria-
ennen-kuin-siirryt-hakulomakkeelle

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki/#laskuri_kokeile-laskuria-ennen-kuin-siirryt-hakulomakkeelle


SULKEMISKORVAUS

• Korvaus yrityksille, joiden toimitilat on 

suljettu lain nojalla määräajaksi 

• Tukea haetaan Valtiokonttorista

• Tukea on haettava neljän kuukauden 

kuluessa sen kuukauden päättymisestä, 

jona velvollisuus pitää toimitilat 

suljettuina päättyi

• Hakemuksista hyväksytty 91%



Kenelle sulkemiskorvaus 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 

• Tuen ehdot osoitteessa valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaus



Suljettu vs. rajoitettu



Sulkemiskausi, tukikausi ja vertailukausi

Sulkemiskausi: alkaa aikaisintaan 1.3.2021 

Tukikausi: korvausta voidaan maksaa siltä ajalta, jonka yritys on ollut suljettuna

Vertailukausi: Laskenta perustuu helmikuun 2021 tietoihin 





Sulkemiskorvauksen 
ehdot

• Korvaus maksetaan yrityksille sulkemisajalta

• Jos yritysten asiakasmäärää on rajoitettu, mutta 
niitä ei ole suljettu kokonaan, ne eivät ole tuen 
piirissä. Nämä yritykset voivat kuitenkin hakea 
kustannustukea

• 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

• Aiemmin myönnetyt koronatuet otetaan 
huomioon



Hakemuksella tulee ilmoittaa itse: 

- sulkemisen kohteena olevan liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 

- vertailukauden joustamattomat kulut 

- YEL-työtulo ja YEL-vakuutuksen tiedot (toiminimiyrittäjä sekä henkilöyhtiöiden 

vastuunalaiset yhtiömiehet)

Näin valmistaudut hakuun



TAPAHTUMATAKUU

• Takuu on ennakkoon sovittu maksusitoumus, 

joka annetaan tapahtumajärjestäjälle tämän 

ilmoittamista kustannuksista. 

• Jos tapahtuma perutaan tai sen laajuutta 

rajoitetaan lain tai viranomaisen määräyksestä, 

korvausta maksetaan toteutuneista 

kustannuksista.

• Haetaan Valtiokonttorista 

• Tapahtumatakuuta hakee tapahtumajärjestäjä 

• Koskee yli 200 hengen avoimia yleisötilaisuuksia 

ja vakiintuneita, ammattimaisia 

tapahtumajärjestäjiä, joilla on y-tunnus ja 

vähintään 150 000 € liikevaihto (2019) 

• Voidaan hakea tilaisuuksille, jotka järjestetään 

1.6.-7.12.2021 

• Ei koske säännöllisesti ympäri vuoden 

järjestettäviä tapahtumia



Tapahtumatakuuta 
haetaan kahdessa 
osassa

Haun 1. vaihe: Tapahtumajärjestäjä hakee 

ennakollisen maksusitoumuksen, 

tapahtumatakuun, joka ulottuu myös 

takuuhakemuksella ilmoitettuihin 

alihankkijoihin. 

Takuun hakuaika on 1.6.-31.8.21 

• Haun 2. vaihe: Tapahtuman järjestämisen 

toteutuneista kuluista voi hakea korvausta, jos 

tapahtuma peruuntuu tai toteutuu oleellisesti 

pienempänä viranomaismääräysten tai lain 

johdosta. Korvausta hakee tapahtumajärjestäjä 

ja alihankkijat. 

Korvauksen hakuaika on 15.9.-7.12.21.





Uusi tukia 
valmisteilla

• Kustannustuesta järjestetään neljäs 

hakukierros, jossa yritykset voisivat hakea 

tukea maalis-toukokuulta. Tuen ehdot 

säilyisivät ennallaan. 

• Lisäksi suurille yrityksille maksettaisiin 

erillistä korvausta, jos niiden toimitilat on 

suljettu lain tai viranomaisen määräyksestä 

koronaepidemian vuoksi.



Lisätietoa

Haekustannustukea.fi

Valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaus

Valtiokonttori.fi/tapahtumatakuu

https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-

yrityksille

Tilastoja:

valtiokonttori.fi/kustannustukilukuina

https://tem.fi/koronavirus/toimintaohjeita-yrityksille


Kiitos!

sari.soderlund@yritysvantaa.fi

https://yritysvantaa.fi/varaa-aika/

mailto:sari.soderlund@yritysvantaa.fi

