Kustannustuki on alunperin suunniteltu lyhytaikaiseksi
kriisiavuksi yrityksille, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin
covid-pandemian seurauksena.
Käynnistymässä on kuitenkin jo tuen kolmas hakukierros
ja suunnitteilla neljäs hakukierros.
Lisäksi yritykset voivat 12.5. alkaen hakea
sulkemiskorvausta, jos toimitilat on suljettu lain
määräyksen tai viranomaisen päätöksen mukaisesti.
Neljännen hakukierroksen yhteyteen on valmisteltu
tapahtuma-alalle suunnattua tukea.

Kustannustuen kolmas hakukierros
käynnistyy 27.4.2021

Saat vähintään 2000 € kustannustukea, jos
Yritykselläsi on

Y-tunnus
Yhtiömuodolla ei
ole merkitystä

Yritykselläsi on
vähintään

Yrityksesi
liikevaihto laski

2000 €

yli 30 %

kuluja tukikauden
aikana

koronasta johtuen

ja muut tuen ehdot täyttyvät

* Maatalouden alkutuotanto, kalatalous, vesiviljely eivät kuulu lain soveltamisalaan

Kustannustukea
voidaan myöntää
kaikille toimialoille* kaiken
kokoisille yrityksille sekä
liiketoimintaa harjoittaville
yhdistyksille ja
säätiöille

Muutokset uuteen kustannustukeen
2. hakukierros

3. hakukierros

Tukikausi

Viisi kuukautta ajalla
1.6.–31.10.2020

Neljä kuukautta ajalla
1.11. –28.2.2021

Minimituki

Pienin maksettava tuki 2 000 €

Tuki on vähintään 2000 €

Enimmäistuki

Kustannustuen enimmäismäärä
500 000 €

Kustannustuen enimmäismäärä
1 000 000 €

Palkat

Palkat tulorekisterin tietojen mukaan.
Myös toiminimiyrittäjien yksityisnostot.

Palkat tulorekisterin (Oy) tai YEL-maksun (muut)
mukaisesti. Myös laskennalliset sivukulut.

Puitetukiohjelman
mukaiset tuet

Puitetukiohjelman mukaisia tukia
korkeintaan 800 000 euroa.

Puitetukiohjelman mukaisia tukia
korkeintaan 1,8 miljoonaa euroa.

21.12.2020–26.2.2021

27.4.–23.6.2021

Sulkemiskorvausta
asiakastilojen sulkemisesta
Kenelle?
Yrityksille, joiden asiakastilat on aluehallintoviranomaisten
tai kuntien määräyksellä suljettu. Jos toimintaa on vain
rajoitettu, yritys ohjataan hakemaan kustannustukea.

Mihin?
Kiinteisiin kustannuksiin ja palkkoihin sulun aikana.
Tulojen menetyksiä ei korvata.

Kuinka paljon?
Päiväkohtainen korvaus lasketaan helmikuun 2021
palkkojen ja kiinteiden kulujen perusteella

Korona tuo huolen monelle pöydälle –
kustannustuki ja muut tuet avuksi

Korona vei myynnin, ei kuluja
Jos korona laski
yrityksesi liikevaihtoa
yli 30 % ja kustannuksia on
vähintään 2000 €
→ voit hakea kustannustukea
*tuen ehdot osoitteessa valtiokonttori.fi/kustannustuki

Tulot eivät riitä palkanmaksuun
Jos et ole saanut palkkaa, voidaan
toiminimi- ja henkilöyrittäjän
palkkakuluina huomioida YELmaksun mukainen laskennallinen
kuukausipalkka
→ voit hakea kustannustukea
*tuen ehdot osoitteessa valtiokonttori.fi/kustannustuki

Toimitilat suljettiin asiakkailta
Jos asiakastilasi
on määrätty suljettavaksi
→ voit hakea myös
sulkemiskorvausta*
*tuen ehdot osoitteessa
valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaus

Take-away toi osalle apua
Vaikka myyt ruoka-annoksia takeaway -annoksina ja asiakastilat on
suljettu valtion määräyksellä
→ voit hakea myös
sulkemiskorvausta*
*tuen ehdot osoitteessa
valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaus

Asiakasmäärää rajoitettiin
Jos toimintaasi on vain rajoitettu,
eikä asiakastiloja
ole määrätty suljetuiksi, et voi
hakea sulkemiskorvausta, mutta
→ voit hakea kustannustukea
*tuen ehdot osoitteessa valtiokonttori.fi/kustannustuki

Kustannustuen
sähköinen asiointipalvelu
Kustannustuen kolmas hakukierros 27.4.2021-23.6.2021

Kuka voi tehdä hakemuksen?
Palvelu vaatii suomi.fi tunnistautumisen
• Kustannustukihakemuksen voi täyttää henkilö, jolla on yrityksessä nimenkirjoitusoikeus. Lisäksi hakemuksen voi
täyttää henkilö, jolle on merkitty jokin seuraavista rooleista kaupparekisterissä tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä
(YTJ):
• Toimitusjohtaja (TJ)
• Toimitusjohtajan sijainen (TJS)
• Elinkeinonharjoittaja (ELI)
• Isännöitsijä (IS)
• Päävastuullinen isännöitsijä (PIS)
• tai Suomi.fi –Valtuudet palvelussa annettu Yritysrahoituksen hakeminen -valtuus
Yhdistyksen puolesta voi asioida henkilö, jolle on merkitty jokin seuraavista rooleista yhdistysrekisterissä:
• Puheenjohtaja (PJ) (varaudu todistamaan nimenkirjoitusoikeus)
• Muu nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edustaa yhdistystä yksin
• tai Suomi.fi –Valtuudet palvelussa annettu Yritysrahoituksen hakeminen -valtuus

Valmistaudu ja hanki tarvittavat tiedot
Varmista, että yrityksen tilinumero ja ALV-ilmoitukset on toimitettu verottajalle
• Kustannustuki maksetaan tilinumerolle, joka on ilmoitettu verottajalle

Hakemusta täyttäessäsi tarvitset
• Vertailukausien myyntitiedot, ellei vertailukausien myyntitietoja ole ilmoitettu Verohallinnolle ALV-ilmoituksella.
Vertailukaudet voit tarkistaa haekustannustukea.fi -sivustolta
• toiminimiyrittäjän YEL-vuosityötulon ja YEL-maksujen tiedot
• avoimen yhtiön yhtiömiesten tai kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten YEL-vakuutusten tiedot, ellei
yhtiömiesten palkkoja ole ilmoitettu tulorekisteriin
• joustamattomien kulujen ja menetysten tiedot (kulun tyyppi ja määrä, esim. vuokra) kuukausittain
• mahdollisten koronapandemiaan liittyvien vakuutuskorvausten tiedot
• koronapandemiaan liittyvien EU:n puitetukiohjelman mukaisten tukien tiedot (esim. ravitsemisalan
uudelleentyöllistämisen tuki)

Apua hakemiseen puhelimessa tai chatissä
• Palvelun avauduttua kustannustuen asiakaspalvelu auttaa sinua puhelimessa ja live-chatissä arkisin klo 9-15

asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/kustannustuki
Tältä aloitussivulta löydät
• Ohjeet
• Linkin uuteen hakemukseen
• Linkin keskeneräiseen
hakemukseen
• Linkin lisätietojen tai
oikaisuvaatimuksen tekemiseksi

Hakijan tiedot
– varmista myös, että konsernitieto on oikein
• Anna ensimmäisellä välilehdellä
yhteystiedot, joilla tavoitamme
hakemuksen täyttäjän
• Anna sähköpostiosoite / osoitteet,
jonne lähetämme päätöksen
• Varmista, että konsernitieto on
oikein
• Jos tiedossa on virheitä, ilmoita oikeat
tiedot

Yrityksen tila ennen pandemiaa
• Valitse, onko yrityksesi pieni,
keskisuuri vai suuri yritys
• Vastaa tämän jälkeen
kysymykseen, oliko yritys EUmääritelmän mukaan
talousvaikeuksissa jo ennen
pandemiaa
• Tukea ei voida myöntää yrityksille,
jotka olivat EU-määritelmän
mukaisissa taloudellisissa
vaikeuksissa jo 31.12.2019

Liikevaihto (1/2)
– johtuuko liikevaihdon
lasku koronapandemiasta?
Asetuksella määritellyt toimialat
• Jos yritys kuuluu toimialalle, jonka liikevaihdon lasku on
yli 10%, hakemuksella ei tarvita perusteluja
liikevaihdon laskun syystä
• Uudet yritykset, jotka on perustettu 1.1.2020 tai
myöhemmin, voivat saada tukea vain, jos yritys kuuluu
toimialalle, jonka liikevaihdon lasku on yli 10%

• Toimialalista vahvistetaan 22.4.2021

Harkinnanvaraisesti tukea saavat toimialat
• Muut tuen saannin ehdot täyttyvät, mutta yrityksesi
kuuluu niin sanotuille harkinnanvaraisille toimialoille:
• Jos koronapandemia on liikevaihdon laskun pääasiallinen
syy, valitse annetulta listalta 1-3 tärkeintä syytä, jotka ovat
vaikuttaneet liikevaihdon laskuun
Esimerkiksi: Asiakkaiden kulutustarpeiden muutos pandemian
aikana (esim. etätyöstä johtuen)

Liikevaihto (2/2)
Tieto ALV-ilmoituksella ilmoitettavasta myynnistä
tulee Valtiokonttorille verottajalta
• ALV-ilmoituksella ilmoitetaan kotimaan arvonlisäverollinen
myynti (kaikki verokannat), 0-verokannan alainen myynti
(esim. kansainvälinen kauppa ja veroton matkailijamyynti),
myynti EU-maihin sekä rakentamispalveluiden ja
metalliromun myynti.
• ALV-ilmoituksella ilmoitettu myynti näkyy hakemuksella
automaattisesti
• Jos yritys on kuukausi-ilmoittaja ja helmikuun kuukausiilmoitus on tekemättä, hakemusta ei voi jättää. Varmista
siis, että olet tehnyt ilmoitukset verottajalle!

Muu kuin ALV-ilmoituksella ilmoitettava myynti
• Täytä tiedot myynnistä hakemukselle.
• Tiettyjen toimialojen, mm. sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä rahoitus- ja vakuutuspalveluiden, myynti on
arvonlisäverotonta. Yrityksen myynti on arvonlisäverotonta
myös silloin, jos yritys ei ole arvonlisäverovelvollisten
rekisterissä.

Jos yrityksellä on
myyntiä, josta ei
ilmoiteta ALVilmoituksella
verottajalle, syötä
tiedot myynnistä.

Korvaushakemus (1/3)
Tilinumero tulee verottajalta
• Jos tilinumero on väärin, ilmoita uusi tilinumero
verottajalle
• Tieto päivittyy muutamassa arkipäivässä ja sen
jälkeen voit jatkaa hakemuksen täyttämistä

Palkkakulut tulorekisterin kautta
• Kustannustukea maksetaan tukikaudella
syntyneisiin palkkakuluihin
• Palkkakulut saadaan tulorekisteristä
• Palkkasumman päälle Valtiokonttori lisää
automaattisesti 20% sivukuluja

Korvaushakemus (2/3)
Toiminimiyrittäjän palkkakulut
•

Toiminimiyrittäjän palkkakulut huomioidaan 1.11.2020 voimassa
olleen YEL-vuosityötulon mukaan

•

Ilmoita hakemuksella 1.11.2020 voimassa olleen YELvuosityötulon arvo
•

•

Hakemus näyttää tämän jälkeen tukikauden
kuukausikohtaisen YEL-työtulon, käyttäen laskennassa
ilmoittamaasi vuosityötuloa

Kuluna huomioidaan myös YEL-maksut. Ilmoita tätä varten YELmaksuprosentti vuonna 2020
•

Ilmoita myös 1.1.2021 voimassa ollut vuosityötulo ja tällöin
voimassa ollut maksuprosentti. Tammi-helmikuun YELmaksut lasketaan tällä perusteella

•

Ilmoita, jos YEL-maksussa on ollut uuden yrittäjän alennus,
tai jos lasketut YEL-maksut eivät vastaa toteutuneita maksuja

•

Sairasvakuutusmaksu lasketaan automaattisesti 2,5% mukaan

•

Jos yritysmuoto on kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö,
vastuunalaisten yhtiömiesten palkat korvataan ensisijaisesti
tulorekisterin tietojen perusteella. Jos AY:n tai KY:n palkkoja ei
ole ilmoitettu tulorekisteriin, ne korvataan YEL-vakuutuksen
perusteella. Ilmoita YEL-työtulot tässä tapauksessa samoin kuin
toiminimiyrittäjällä.

Korvaushakemus (3/3)
Joustamattomat kulut ja menetykset
• Syötä kulut jokaisella kuukaudelle
• Jaa koontilaskujen kulut niin, että ilmoitat kullekin tukikuukaudelle
kyseisen kuukauden osuuden kuluista

Kulutyypit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilavuokrat tai hoitovastikkeet
Varastovuokrat
Sähkö, vesi tai kaasu
Jätehuolto
Vartiointi, aulapalvelu tai turvallisuusjärjestelmät
Isännöinti, kiinteistöhuolto tai siivous
Kiinteistöverot
Liiketoiminnassa käytettyjen liikennevälineiden ajoneuvoverot
Laite-, esine- tai ohjelmistovuokrat (myös leasing-maksut)
Käyttöoikeuskorvaukset tai lisenssimaksut
Pitkäaikaisten markkinointisopimusten kulut
Välttämätön vuokratyövoima
Taloushallinto, kirjanpito tai tilintarkastus
Konsernin hallinnointipalkkiot
Lupa- ja muut viranomaismaksut
Jäsenmaksut
Puhelinliittymät
Tietoliikenne
Lakisääteisten ja muiden välttämättömien vakuutusten maksut
Omistuskiinteistön ja liiketoimintaa varten hankitun omaisuuden lainakorot
Lopulliset ennakkomaksut
Muut joustamattomat kulut

Muut tuet
Vakuutuskorvaukset vähennetään tuesta
• Kustannustuen määrästä vähennetään mahdolliset
koronapandemiaan liittyvät vakuutuskorvaukset,
jotka korvaavat tukikaudelle (11/2020-02/2021)
kohdistuneita vahinkoja. Muita korvauksia tai tukia
ei vähennetä kolmannella hakukierroksella.

EU:n puitetukiohjelman mukaisten
valtiontukien maksimisumma on 1 800 000 €
• Koronapandemiaan liittyvien EU:n
puitetukiohjelmaan kuuluvien valtiontukien
enimmäismäärä on 1 800 000 € per yritys tai
yrityskonserni, jos yritys kuuluu konserniin.
Valtiokonttorin tulee varmistaa, ettei määrä ylity.
EU:n puitetukiohjelmaan kuuluu seuraavat tuet:
•
Kustannustuki (Valtiokonttori)
•
Avustus koronapandemian vuoksi peruuntuville tai ennakoitua pienempinä
toteutuville kulttuuritapahtumille sekä avustus urheilun ylimmän divisioonatason
keskeytyneille kilpasarjoille ja sarjoja organisoiville lajiliitoille (Opetus- ja
kulttuurinimisteriö OKM)
•
Ravitsemisalan uudelleentyöllistämisen tuki (KEHA-keskus)
•
Valtionavustus journalistisen sisällön edistämiseen (Traficom)
•
Tilapäinen TKI-laina liiketoiminnan häiriötilanteessa (Business Finland), jos tuki on
myönnetty puitetukiohjelman mukaisena eikä ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena
•
Ahvenanmaan maakunnan tilapäinen tuki
•
ELY-keskusten myöntämä kehittämisavustus (vain jos tuki on poikkeuksellisesti
myönnetty puitetukiohjelman mukaisena eikä de minimis -tukena)

Ilmoita tässä, jos hakemuksella näkyvistä tiedoista
puuttuu jotain yrityskonsernille myönnettyjä EU:n
puitetukiohjelman mukaisia COVID-19 tukia.

Lähetä hakemus, toimita lisätietoja tai vaadi oikaisua
sähköisessä asiointipalvelussa
• Tarkista tiedot viimeisellä sivulla ja lähetä hakemus.
• Päätös lähetetään sähköpostilla.
• Voit tallentaa hakemuksen keskeneräisenä. Toiminto löytyy
kaikkien sivujen alalaidasta.
• Tallennettu luonnos näkyy kaikilla henkilöillä, joilla on oikeus
tehdä hakemus kyseiselle yritykselle.
• Kukin yritys voi lähettää vain yhden hakemuksen.
• Voit lähettää tarvittaessa lisätietoja avoinna olevaan
hakemukseesi liittyen palvelun etusivulta löytyvällä
Kustannustuen lisätietoilmoitus tai oikaisuvaatimus lomakkeella.
• Jos olet saanut päätöksen, johon et ole tyytyväinen, voit
selvittää syitä hylkäykseen oman alueesi yritysneuvojan
kanssa. Voit tehdä Valtiokonttorille oikaisuvaatimuksen yllä
mainitulla lomakkeella.

Lisätietoa ja
vastauksia kysymyksiin:
haekustannustukea.fi

