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Mikä on kustannustuki?

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on 
pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on 
vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Tukeen vaikuttavat 
yrityksen kiinteät kustannukset sekä palkkakustannukset 
tukikaudelta 1.4.-31.5.2020.
Kustannustuen tarkoitus on tukea yritysten maksuvalmiutta ja 

näin pienentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää 
koronavirustilanteessa.



Soveltamisala

Laki koskee Suomessa toimiville yrityksille myönnettävää 
määräaikaista kustannustukea
• Yrityksen käsite on laaja – yrityksiä ovat kaikki taloudellista toimintaa 

harjoittavat yksiköt riippumatta niiden oikeudellisesta muodosta tai 
rahoitustavasta

• Myös voittoa tavoittelemattomat yksiköt, kuten yhdistykset ja säätiöt
sekä luonnolliset henkilöt, voivat harjoittaa taloudellista toimintaa

Laki ei koske maatalouden alkutuotantoa, kalataloutta tai 
vesiviljelyalaa



Toimialarajaus (1/2)

Tukea voidaan myöntää niille yrityksille, joiden päätoimiala 
1.4.2020 kuuluu tuen piiriin
Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihto on laskenut vähintään 10 % 

vertailuajankohdan (1.3.-30.6.2019) keskimääräiseen 
kuukausikohtaiseen liikevaihtoon nähden
Tuen piiriin kuuluvat toimialat nimetään valtioneuvoston 

asetuksella
Jos yrityksen toimiala ei kuulu tuen piiriin, yritys voi hakea tukea 

erityisen painavista COVID19-pandemiaan liittyvistä syistä



Toimialarajaus (2/2)
Yrityksen osoitettava syyt, joiden vuoksi yrityksen tilanne 

poikkeaa toimialan yleisestä tilanteesta sekä liikevaihdon laskun 
syy-yhteys COVID19-pandemiaan
Erityisen painavan syyn harkinnassa olennaisena pidetään 

sellaista julkisoikeudellista rajoitusta (esim. lain tai asetuksen 
kohta) tai kirjallista määräystä, jonka johdosta elinkeinon 
harjoittaminen on vaikeutunut ja rajoitus on kohdannut tukea 
hakevaa yritystä esimerkiksi alueellisten tai muiden vastaavien 
useita yrityksiä koskevien syiden vuoksi raskaammin kuin muita 
toimialan yrityksiä
Kaikkien muiden laissa säädettyjen tuen myöntämisen ehtojen 

tulee tällöinkin täyttyä



Yrityskohtaiset tuen määräytymisperusteet (1/3)

1) Tukikauden liikevaihto: yrityksen huhtikuun 2020 liikevaihto tai 
yrityksen niin vaatiessa keskimääräinen kuukausikohtainen 
liikevaihto tukikaudelta (1.4.-31.5.2020)
2) Vertailuajankohdan liikevaihto: yrityksen keskimääräinen 
kuukausikohtainen liikevaihto ajalla 1.3.-30.6.2019

• Jos yritys aloittanut toimintansa 1.3.2019 tai myöhemmin, 
vertailuajankohdan liikevaihto on keskimääräinen kuukausikohtainen 
liikevaihto ajalla 1.1.-29.2.2020

Yrityksen Verohallinnolle tekemien alv-ilmoitusten mukaan tai 
niiden puuttuessa oman ilmoituksen mukaan



Yrityskohtaiset tuen määräytymisperusteet (2/3)

3) Tukikauden palkkauskulut: Tukikaudelta (1.4.-31.5.2020) 
maksetut yrityksen työntekijöiden palkkauskulut tulorekisterin tietojen 
mukaan
4) Tukikauden kiinteät kustannukset: Yrityksen ilmoittamat kiinteät 
kulut tukikaudelta

• Vuokrakulut ja muut kulut omassa käytössä olevasta kiinteistö-omaisuudesta
• Laite- ja esinevuokrat
• Käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut

• Korvaukseen oikeuttavat kiinteät kustannukset eivät saa ylittää 
kuukausitasolla puolta yrityksen vertailukuukausien 
keskimääräisestä liikevaihdosta



Yrityskohtaiset tuen määräytymisperusteet (3/3)

5) Yrityksen ilmoittamat muut myönnetyt valtiontuet ja 
COVID19-pandemiaan liittyvät vakuutuskorvaukset

• Kunnan myöntämä yksinyrittäjätuki, ja muu COVID19-pandemian vaikutuksia lievittämään 
tarkoitettu tuki

• ELY-keskuksen myöntämä, COVID19-pandemian aiheuttamasta markkina- ja 
tuotantohäiriötilanteen tilanneanalyysiin ja kehittämistoimenpiteisiin tarkoitettu tuki, 
huomioidaan 70 %.

• Business Finlandin myöntämä, COVID19-pandemian aiheuttamasta markkina- ja 
tuotantohäiriötilanteen esiselvityksiin ja kehittämistoimenpiteisiin tarkoitettu tuki, 
huomioidaan 70 %.

• ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten 
hyvittämisestä annetun lain mukaan myönnetty tuki

• muu COVID19-pandemian vaikutuksia lievittämään säädetty tai valtion talousarviossa 
osoitettu tuki ja COVID19-pandemiaan liittyvä vakuutuskorvaus



Kustannustuen määrän laskeminen

 Laskelman osoittamasta määrästä vähennetään ensin muut 
yrityksen saamat COVID19-pandemian vaikutuksia 
lieventämään tarkoitetut valtiontuet ja/tai vakuutuskorvaukset

 Tukea voidaan myöntää kuitenkin enintään 500 000 € yritystä 
kohti

 Yritykselle määräytyvän kustannustuen tulee olla vähintään
2000 € (= tuen alaraja)



Kustannustuen myöntämisen yleisistä 
edellytyksistä sekä esteistä
Jotta yritykselle voidaan myöntää tukea 1.4.-31.5.2020 välisenä 

aikana syntyneisiin kiinteisiin kustannuksiin ja palkkausmenoihin, 
on myös seuraavien edellytysten täytyttävä:
Tukikauden liikevaihto on yli 30 % pienempi kuin 

vertailuajankohdan keskimääräinen liikevaihto
Yrityksen vertailuajankohdan liikevaihto on vähintään 20 000 €
Yritystä ei koske mikään kustannustuen myöntämisen esteistä

• Kustannustukea ei myönnetä yritykselle, joka on ollut 31.12.2019 EU:n valtiontukisääntelyn 
tarkoittamissa taloudellisissa vaikeuksissa

• Lisäksi laissa säädetty eräistä muista tuen myöntämisen esteistä, kuten verotukseen 
liittyvien velvoitteiden laiminlyönnit sekä konkurssi tai vireillä oleva konkurssimenettely



Ennen 
hakemista



Tarkista, onko yrityksen 
toimiala tuen piirissä

• Kustannustukea voidaan maksaa 
yrityksille, joiden tukikaudella (1.4.-31.5.) 
verohallinnolle ilmoitettu päätoimiala on 
tuen piirissä (verohallinnolle ilmoitettu 
päätoimiala 1.4.2020 kuuluu tuen 
piiriin)

• Voit tarkistaa oman toimialasi tilanteen 
Valtiokonttorin www-sivuilta osoitteesta 
https://www.valtiokonttori.fi/kustannustuki
-toimialat/



Laske, oikeuttaako liikevaihdon lasku 
tuen saantiin

• Tarkista laskurilla, millaisen tukisumman 
yritys voisi olla saamassa

• Syötä laskuriin
• Vertailujakson liikevaihdon keskiarvo / kk 

(1.3.-30.6.2019 tai 1.1.-29.2.2020)
• Tukikauden liikevaihdon keskiarvo / kk  

(1.4.-31.5.2020)
• Tukikauden palkka- ja kiinteät 

kustannukset yhteensä
• Muualta saadut koronatuet

https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-
kustannustuki/#laskuri



Ilmoita tilinumerosi verottajalle

• Kustannustuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on 
ilmoittanut Verohallinnolle. Ellei yritys ole ilmoittanut 
Verohallinnolle tilinumeroa, ilmoita se ennen hakemuksen 
jättämistä. Tarkista ilmoittamasi tilinumero ja ilmoita uusi 
numero tarvittaessa OmaVero-sivuillasi

Huom! Jos ilmoitat uuden tilinumeron, lähetä hakemus 
aikaisintaan 7 päivää uuden tilinumeron ilmoittamisen 
jälkeen. 



Hanki hakemukselle tarvittavat tiedot

Varmista, että sinulla on tarvittavat tiedot hakemuksen täyttämistä varten. 

Tarvitset ainakin 
• tuki- ja vertailukuukausien myynnin tiedot kuukausitasolla, ellei tietoja ole ilmoitettu 

Verohallinnolle kuukausittaisella ALV-ilmoituksella
• kiinteiden kulujen tiedot (kulun määrä ja tyyppi, esim. vuokra) tukikuukausilta kuukausittain
• tiedot muualta saaduista (myönnetyistä) koronapandemiaan liittyvistä korvauksista ja tuista 

(tuista sekä mahdollisista koronapandemiaan liittyvistä vakuutuskorvauksista)
• Valtiokonttori saa yrityksen muut talous- ja palkkatiedot Verohallinnolta ja tulorekisteristä.

Hakemuksella ei voi toimittaa liitteitä. Valtiokonttori saattaa kuitenkin pyytää yritystä toimittamaan 
liitteitä erikseen. Säilytä kulutositteet kirjanpitolain mukaan.



Varmista, hakemuksen täyttäjällä on 
sähköinen tunnistautumismahdollisuus ja 
asiointivaltuudet

• Kustannustukihakemuksen voi täyttää henkilö, jolla on yrityksessä 
nimenkirjoitusoikeus. 

• Hakemuksen täyttäminen edellyttää myös, että yrityksen nimenkirjoitussääntö 
mahdollistaa yksin edustamisen. 

• Hakemuksen laatijan asiointivaltuus tarkistetaan kirjautumisen yhteydessä. Jos 
yrityksen kaupparekisteritiedoissa on puutteita, ota yhteys Patentti- ja 
rekisterihallitukseen.

• Yritys voi myös valtuuttaa muun henkilön edustamaan yritystä Suomi.fi Valtuudet -
palvelun kautta. Valitse valtuus "Yritysrahoituksen hakeminen".

• Hakemuksen täyttämistä varten käyttäjän tulee tunnistautua Suomi.fi-palvelussa. 
Suomi.fi-tunnistautuminen on julkishallinnon yhteinen tunnistautumispalvelu. 
Tunnistautuminen onnistuu pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.



Hakemus
https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/kustannustuki/

PALVELU AUKEAA 7.7.2020



Hakijan tiedot 
Tarkista sähköpostiosoitteet jonne päätös lähetetään



Yrityksen tila 
ennen 
koronapandemiaa 

Tukea ei voida maksaa 
yritykselle joka oli EU-
määritelmän mukaan 
vaikeuksissa jo 31.12.2019 



Liikevaihdon muutos 
Valitaan tuen peruste (huhtikuu tai huhti-toukokuu) 
ja liikevaihdon vertailukausi 
sekä tarvittaessa ilmoitetaan liikevaihto vertailukaudella



Korvaushakemus
Palkkatiedot Valtiokonttori saa Tulorekisteristä
Kiinteät kulut ilmoitetaan hakemukselle kuukausittain



Muualta saadut 
korvaukset ja tuet

Ilmoita hakemuksen jättämishetkellä 
tiedossa olevat tuet

Myöhemmin tietoon tulleet 
tukipäätökset yhteensovitetaan 
loppuvuodesta 2020



Vahvista ja lähetä
Tarkista tiedot ennen lähettämistä

Tallenna kopio 
Jos haluat kopion 
hakemuksesta, tallenna se 
hakemuksen lähettämisen 
jälkeen (Tulosta-nappi, 
tallenna pdf)



Lisätietojen toimittaminen

• Sähköinen palvelu lisätietojen toimittamiseksi 
kustannustukihakemukseen liittyen julkaistaan heinäkuun 
puolivälissä

• Linkki tulee Valtiokonttorin Kustannustuen www-sivuille



Lisätietoa ja 
vastauksia kysymyksiin:

Lisätietoa kustannustuesta Valtiokonttorin verkkosivuilla: 
https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin:
https://www.valtiokonttori.fi/yleinen/

usein-kysyttya-yritysten-kustannustuesta

Laskuri Valtiokonttorin verkkosivuilla
Puhelinpalvelu avautuu 1.7. 

Hakemus ja chat avautuvat 7.7.


