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Kustannustuki II - Yleiskuva
Haku on käynnistynyt 
vilkkaammin kuin 
kustannustuen ensimmäisellä 
hakukierroksella

Hakemuksista suurin osa 
(78%) on jo käsitelty, ja 
kolmasosa hakijoista on 
saanut myönteisen päätöksen

Suurin hylkäyssyy on se että 
hakijan liikevaihto on laskenut 
alle 30%

Tilastot 29.1.2021
valtiokonttori.fi/kustannustukilukuina



Kustannustuki II – Tukea saaneet toimialat
Eniten tukea on 
maksettu 
ravitsemistoiminnan, 
matkatoimistojen, 
majoituksen, 
maaliikenteen ja 
urheilutoiminnan sekä 
huvi- ja 
virkistyspalveluiden 
toimialoille



Kustannustuki II – Tukea hakeneet toimialat
Tukea hakeneiden 
osuus on korkea 
vain muutamilla 
toimialoilla –
monilla aloilla ei 
ole vielä 
aktivoiduttu 
hakemaan



Kustannustuki II – Tuki kohdistuu PK-yrityksille



Yleistietoa kustannustuesta ja sen hakemisesta

Kustannustuki





Pyrimme 
tavoittamaan kaikki 
kustannustukeen 
oikeutetut yritykset.

Kannustamme hakemaan kustannustukea

Haekustannustukea.fi
Maatalouden alkutuotanto, kalatalous, 
vesiviljely eivät kuulu lain soveltamisalaan

*

*

Haekustannustukea.fi

Liikevaihdon on 
pitänyt laskea yli 
30 % koronan 
vuoksi.

Lasku yli 30 %

Kustannustukea 
maksetaan 
toteutuneisiin 
joustamattomiin 
kuluihin.

Vähintään 2000 €





Tilastoja myös alueittain ja toimialoittain: 
valtiokonttori.fi/kustannustukilukuina

Tilastot ja data osoitteessa: 
valtiokonttori.fi/kustannustukilukuina

Ensimmäisen kierroksen tilastot:
valtiokonttori.fi/kustannustukilukuinakierros1



Kustannustuki pähkinänkuoressa
Perustiedot hakemisesta

Hakuaika 21.12.–26.2.2021.
Myönteisen päätöksen jälkeen rahat ovat tilillä 
muutamassa pankkipäivässä.
Tilastotietoa osoitteessa:
valtiokonttori.fi/kustannustukilukuina

vertailutietoa: 
valtiokonttori.fi/kustannustukilukuinakierros1

Tuen ehdot
Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, jotka 
täyttävät seuraavat ehdot:
• Yrityksen toimiala kuuluu tuen piiriin TAI yritys, jonka päätoimialaa 

ei ole mainittu valtioneuvoston asetuksessa, mutta joka esittää 
liikevaihtonsa laskulle erityisen painavat koronapandemiaan liittyvät 
syyt.

• Yrityksen oma tukikauden liikevaihto on pudonnut yli 30 % 
vertailukauteen nähden koronasta johtuen.

• Yrityksellä on tukikauteen (1.6.-31.10.2020) kohdistuvia 
palkkakuluja ja/tai joustamattomia kuluja ja menetyksiä, joita on 
vaikea sopeuttaa. Kulujen tulee olla lopullisia.

• Yritykselle lain mukaan määräytyvä kustannustuki on vähintään 
2000 euroa.

• Yritystä ei koske mikään kustannustukea koskevassa laissa 
tarkoitettu kustannustuen myöntämisen este.

• Yritykselle voidaan myöntää korkeintaan 800 000 euroa EU:n 
puitetukiohjelman mukaisia tukia.

Yritysten lisäksi liiketoimintaa harjoittavat 
yhdistykset ja säätiöt voivat hakea kustannustukea.

Apua hakemiseen?

Haekustannustukea.fi

Puhelinpalvelu arkisin klo 9-15
0295 50 3050

Chat palvelee kirjautuneita asiakkaita



Toimialakohtaisia 
tapausesimerkkejä



Toimialarajauksesta voidaan poiketa
Yrityksen toimintaedellytyksiin on vaikuttanut julkisoikeudelliset rajoitukset tai viranomaismääräykset 
(esim. ravintolatoimintaan kohdistetut rajoitukset, matkustamista koskevat rajoitukset, 
kokoontumiseen liittyvät rajoitukset) 
• Esim. yrityksen liikevaihto perustuu messuille ym. tapahtumiin myytävistä messuosastoista, 

markkinointituotteista tai yleisötapahtumissa jaettaviin tuotteisiin 

Rajoitustoimet ovat välillisesti vaikuttaneet yrityksen toimintaedellytyksiin. Tällainen tilanne voi tulla 
kyseeseen esimerkiksi tapahtumien tai ravintoloiden toimittajaketjussa olevilla yrityksillä. 
• Yrityksen toiminta perustuu ravintoloille, hotelleille, kouluille ja päiväkodeille toimitettaviin 

kuljetuksiin. 
• Yrityksen toiminta perustuu ravintoloille tuotettaviin ohjelmapalveluihin ja artistien 

myyntiin/välitykseen 

Myös erilaisille toimintaa koskeville suosituksille voidaan harkinnan mukaan antaa painoarvoa. 
• Esim. Lapin matkailusta elävien yritysten toimintaedellytykset ovat hankaloituneet 

tarpeettoman matkustamisen välttämistä koskevista suosituksista 



Toimialarajauksesta voidaan poiketa
Toimiala: Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen
Perustelut: Yrityksen pääasiallinen tuote on taloyhtiöille tehtävät erilaiset saneeraukset. Korjaushankkeita on siirretty, 
eikä uusia hankkeita ole voitu aloittaa, sillä saneeraukset kohdistuvat ennen kaikkea taloyhtiön asuintiloihin, eivätkä 
ihmiset turhia lähikontakteja välttääkseen halua ylimääräisiä henkilöitä asuntoihinsa.
Toimiala: Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta
Perustelut: Asiakkaiden viennin supistuminen matkustusrajoitusten vuoksi ja siten vara- ja kulutusosakaupan 
tyrehtyminen. Messujen, tuote-esittelyiden ja neuvottelujen peruuntuminen on hankaloittanut uuslaite-esittelyä, eivätkä 
asiakkaiden päämiehet ulkomailta pääse paikan päälle tutustumaan uusiin laitteisiin. Tämä on vaikuttanut myyntiimme 
myös huomattavasti.
Toimiala: Tieliikenteen tavarakuljetus
Yrityksemme toimittaa juomia ravintoloihin ja kauppoihin. Ravintolatoiminnan rajoitukset ovat vähentäneet juomien 
tilausta merkittävästi.
Toimiala: Muiden metallituotteiden valmistus
Olemme alihankintayritys ja merkittävä osuus liikevaihdostamme tulee meriteollisuudesta. Koronan vaikutus 
meriteollisuuteen on ollut erittäin raskas ja liikevaihtomme on tämän seurauksena laskenut yli 50 % tarkastelujaksolla.
Toimiala: Muu liikkeenjohdon konsultointi
Yrityksemme on tarjonnut koulutus- ja valmennuspalveluita yrityksille ja esimerkiksi julkishallinnon toimijoille jo useita 
vuosia. Toimintamallimme perustuu lähivalmennuksiin ja koulutuksissa hyödynnetään pienryhmätyöskentelyä. 
Koronapandemian johdosta yritykset ovat siirtäneet sovittuja koulutuksia, eikä uusia koulutuksia ole saatu sovittua 
entiseen malliin. Olemme kehittäneet edelleen verkkokoulutuksiamme, mutta ne eivät ole korvanneet aiempaa 
toimintaamme.



Välttämättömän vuokratyövoiman kulut

Välttämätön vuokratyövoima on tukikelpoisena joustamattomana 
liiketoiminnan kuluna otettu huomioon lainsäädännössä kustannustuen toisella 
hakukierroksella. Lain perusteluissa esimerkkinä välttämättömistä vuokratyövoiman 
kuluista mainitaan sellaiset kulut, jotka vastaavat oman henkilökunnan suorittamia 
sellaisia toimia, jotka ovat välttämättömiä liiketoiminnan taikka liiketoimintavalmiuden 
ylläpitämiseksi.
Tukihakemusten perusteella on tunnistettu useampia toimialoja, joilla toimivat yritykset 
tyypillisesti ilmoittavat tukihakemuksilla myös välttämättömän vuokratyövoiman kuluja ja 
joiden osalta esimerkiksi yrityksen liikevaihtoon ja oman henkilökunnan 
määrään suhteutetut kohtuulliset vuokratyövoiman kulut on hyväksyttävissä osaksi 
tukiperustetta. 



Palvelut 
yksityisille 
kansalaisille 
ja yrityksille:

• sotilasvamma- ja rikosvahinko-
korvaukset, asuntolainojen takaukset ja 
korkotuet, maksuvapautuspäätökset, 
perillisittä kuolleiden perintöasiat

• valtion viranomaisten aiheuttamien 
vahinkojen korvaaminen

Perustietoa Valtiokonttorista

• taloushallinnon, maksuliikkeen ja 
hankintatoimen prosessit

• valtion virastojen ja laitosten lakisääteiset 
tapaturma- ja vahinkovakuutuspalvelut sekä 
työelämän kehittämiseen liittyvä tuki

• valtion myöntämien lainojen hallinnointi
• valtion tiedolla johtamisen edistäminen

275 
työntekijää toimipaikka Helsingissä 

toimii valtiovarain-
ministeriön 
hallinnonalalla

valtion 
lainanotto 
ja kassa

valtion 
keskus-
kirjanpito

valtion 
tilinpäätös

valtion henkilöstö-, 
talous- ja tulostietojen 
kerääminen ja raportointi

Keskitetyt 
valtion 
toiminnot

Valtionhallinnon sisäisten 
konsernipalveluiden 
kehittäjä ja tuottaja valtion 
virastojen kumppanina: 


