
 

Tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin 

 

Ohje yrityksille ja 

tilintarkastajalle 

 

Pohjautuen lakiin yritysten määräaikaisesta kustannustuesta (336/2022 5 d §) 

Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain 5 d 

§:n muuttamisesta (HE 39/2022 vp) esitetään jatkettavaksi kustannustukilain 5 d §:n mukaista 

kattamattomien kiinteiden kustannusten tukea, joka on tarkoitettu ensisijaisesti keskisuurille ja suurille 

yrityksille. Suurin mahdollinen tukisumma olisi 6 miljoonaa euroa ja konsernikohtainen tukikatto 12 

miljoonaa euroa. Nyt ehdotettava laki rajaisi tuettavien yritysten joukkoa siten, että tuki kohdistuisi 

vain lain tai viranomaisen määräyksen johdosta tapahtuneisiin liiketoiminnan estymisiin tai rajoituksiin. 

Kattamattomien kiinteiden kustannusten korvausta maksetaan yrityksille, joilla EU:n määrittelemä 

aiempi koronatukien enimmäismäärä 2,3 miljoonaa euroa on jo täynnä tai täyttymässä, ja joille ei siksi 

voida myöntää enempää kustannustukea. 

Kattamattomien kiinteiden kustannusten tuen hakuaika on 30.5.–3.6.2022. Hakemuksen liitteet on 

toimitettava hakemuksen yhteydessä 3.6.2022 mennessä. EU:n valtiontukipoikkeusten 

voimassaoloaika päättyy 30.6.2022 mikä on myös kustannustukilain voimassaolon päättymispäivä. 

Yrityksen olisi toimitettava hakemuksensa yhteydessä Valtiokonttorille ulkopuolisen tilintarkastajan 

tarkastusraportti. Tilintarkastuksen tarkastustoimeksianto suoritettaisiin Kansainvälisen 

liitännäispalvelustandardin ISRS 4400 (uudistettu) Erikseen sovittavia toimenpiteitä koskevat 

toimeksiannot mukaisesti. 

Mikä on muuttunut? 

Kesän ja syksyn 2021 aikana Valtiokonttorissa myönnettiin yrityksille suurten ja keskisuurten yritysten 

sulkemiskorvausta sekä kattamattomien kiinteiden kustannusten tukea. Keväällä 2022 haettava 

kattamattomien kiinteiden kustannusten tuki on osittain näiden kahden aikaisemman tuen yhdistelmä. 

• Tukikausi on ajanjakso 1.12.2021-28.2.2022 

• Tuen edellytyksenä on, että yrityksen koko liikevaihto on laskenut tukikaudella yli 30 % verrattuna 

kolmen kuukauden ajanjaksoihin 1.1.-28.2.2019 ja 1.12.-31.12.2019 

• Tuen edellytyksenä on myös, että yrityksen liiketoimintaan on kohdistunut pandemianhallintaan 

liittyvä julkisoikeudellinen rajoitustoimi 

• Tuen perusteena on tukikauden 1.12.2021-28.2.2022 koko liiketoiminnan tappio 



• Tuen enimmäismäärä on 70 % tukikauden tappiosta, joka voisi olla korkeintaan rajoitetun 

liiketoiminnan mukaisten palkka- ja muiden kulujen summa tukikaudella 1.12.2021-28.2.2022 

• Tuki-intensiteetti lasketaan rajoitetun liiketoiminnan liikevaihdon aleneman perusteella 

• Tuen enimmäismäärä on 6 miljoonaa euroa 

• Tuesta vähennetään yritykselle tai konserniin kuuluvalle yritykselle myönnetyt samoihin 

kustannuksiin kohdistuvat muut valtiontuet, kuten sulkemiskorvaus taikka kustannustuki 6 

• Tukea voivat hakea myös pienet yritykset. 

 

Kattamattomien kiinteiden kustannusten tuen hakemukseen (jäljempänä kustannustukihakemukseen) 

vaadittavat liitteet ovat: 

Liite 1 – Kustannustukihakemuksen tietolomake 

Liite 2 – Jos yritys kuuluu konserniin, tiedot konserniin kuuluvista suomalaisista tytäryhtiöistä 

(nimi, y-tunnus ja kotipaikka) 

Liite 3 – Tilintarkastajan tarkastusraportti 

  



 

Tukea hakevan yrityksen/konsernin vastuut 

Hakuaika on 30.5.–3.6.2022 

Yritys/konserni ilmoittaa kustannustukihakemuksen 

tietolomakkeella tiedot: 

- vertailu- ja tukikauden koko liikevaihdosta 

- tukikauden tappiosta 

- vertailu- ja tukikauden rajoitustoimien kohteena 

olevan liiketoiminnan liikevaihdosta 

- kustannustukilain (336/2022) 4 §:n 3 ja 4 kohdan 

mukaisista rajoitustoimien kohteena olevan 

liiketoiminnan palkka- ja muista kustannuksista 

tukikaudelta 

- tukikaudella saaduista vakuutuskorvauksista ja 

- samoihin kustannuksiin kohdistuvasta muusta 

valtiontuesta.  

Vertailu- ja tukikauden liikevaihdot ilmoitetaan ajalta 

1.1.-28.2.2019 ja 1.12-31.12.2019 (vertailukaudet) ja 

1.12.2021-28.2.2022 (tukikausi), yrityksen Verohallinnolle 

toimittamien kuukausittaisten arvonlisäveroilmoitusten 

mukaisesti. Mikäli yrityksellä on ollut myös sellaista 

liikevaihtoa, jota ei ilmoiteta arvonlisäveroilmoituksilla, 

on myös nämä liikevaihtotiedot ilmoitettava hakemuksen 

tiedoissa. 

Yritys/konserni laatii yrityksen/konsernin tuloslaskelman 

tukikaudelta 1.12.2021-28.2.2022, jotta voidaan 

määrittää tukikauden tappio. 

Vertailukausien 1.1.-28.2.2019 ja 1.12-31.12.2019 osalta 

kokonaisen yrityksen/konsernin tuloslaskelman 

laatiminen ei ole välttämätöntä, riittää että selvitetään 

yrityksen/konsernin vertailukauden liikevaihto.  

Konsernin tuloslaskelmaan yhdistetään kaikki konsernin 

suomalaiset yhtiöt. Tiedot konserniin kuuluvista 

suomalaisista yhtiöistä (nimi, y-tunnus, ja kotipaikka) voi 

toimittaa Valtiokonttorille vapaamuotoisella lomakkeella 

varsinaisen hakemuslomakkeen toimittamisen 

yhteydessä (liite 2). 

Tuki-intensiteetin määrittämiseksi yrityksen on myös 

laadittava laskelmat rajoitustoimien kohteena olevan 

liiketoiminnan liikevaihdosta sekä vertailukausilta 1.1.-

28.2.2019 ja 1.12-31.12.2019 että tukikaudelta 

1.12.2021-28.2.2022. 

 

Koska tukikauden tappio on rajattu rajoitustoimien 

kohteena olevan liiketoiminnan palkka- ja muiden kulujen 

yhteissummaan tukikaudelta 1.12.2021-28.2.2022, on 

yrityksen laadittava laskelmat myös näistä kuluista. 

Mikäli yrityksellä on ollut sekä rajoitustoimien kohteena 

olevaa että sellaista liiketoimintaa, johon ei ole 

kohdistunut mitään rajoituksia, voidaan rajoitustoimien 

kohteena olevan liiketoiminnan liikevaihto, palkkakulut ja 

muut kulut esittää esimerkiksi yrityksen sisäisen 

laskennan avulla. 

Yrityksen on toimitettava tilintarkastajalle allekirjoitettu 

kustannustukihakemuksen tietolomake (liite 1) sekä 

tarvittavat laskelmat siitä, kuinka tuloslaskelman 

mukaiset tiedot on johdettu lomakkeelle. 

 

Yrityksen on toimitettava Valtiokonttorille tilintarkastajan 

tarkastusraportti kustannustukihakemuksen liitteenä 

(liite 3). 

 

Tuen myöntämisen jälkeen yrityksellä olisi velvollisuus 

toimittaa Valtiokonttorille tilintarkastettu tilinpäätös siltä 

tilikaudelta, jonka aikana tuki on myönnetty, sekä 

tilintarkastajan raportoimat tarvittavat tiedot tuen 

määrään vaikuttavista seikoista. Tällöin yritys toimittaisi 

tarvittaessa esimerkiksi laskelmat, kuinka hakemuksella 

tai sen liitteenä ilmoitetut tiedot on johdettu yrityksen 

kirjanpidosta. Valtiokonttori tarkistaisi tuen lopullisen 

määrän näiden tietojen perusteella ja suorittaisi 

tarvittaessa takaisinperinnän. 

 

  

 



 

Tilintarkastajan tarkastuksen kohteena on yrityksen/konsernin tuloslaskelman pohjalta laatima 

kustannustukihakemuksen tietolomake (liite 1), joka liitetään kustannustukihakemukseen. Tilintarkastajan on 

mainittava lomakkeen mukaiset luvut raportillaan. 

Tilintarkastajan tarkastustoimenpiteet kohdistuvat seuraaviin lukuihin: 

- koko yrityksen/konsernin liikevaihto sekä vertailukausilta 1.1.-28.2.2019 ja 1.12-31.12.2019 että tukikaudelta 

1.12.2021-28.2.2022 

- yrityksen/konsernin liikevaihto rajoitetun liiketoiminnan osalta sekä vertailukausilta 1.1.-28.2.2019 ja 1.12-

31.12.2019 että tukikaudelta 1.12.2021-28.2.2022 

- koko yrityksen/konsernin tappio tukikaudelta 1.12.2021-28.2.2022 

- rajoitustoimien kohteena olevan liiketoiminnan ja kustannustukilain (336/2022) 4 §:n 3 ja 4 kohdan mukaiset 

tukikauden 1.12.2021-28.2.2022 palkka- ja muut kulut 

- tukikaudella saadut vakuutuskorvaukset ja 

- samoihin kustannuksiin kohdistuvat mahdolliset muut valtiontuet. 

 

Kustannustukihakemukseen on liitettävä tilintarkastajan tarkastusraportti seuraavista asioista: 

koko liikevaihto (vertailu- ja tukikaudelta) 

• tilintarkastaja vertaa kustannustukihakemuksen tietolomakkeen mukaista yrityksen/konsernin liikevaihtoa 

Verohallinnolle annettuihin alv-ilmoituksiin kunkin yhtiön osalta 

• mikäli alv-ilmoitukset eivät täsmää yrityksen/konsernin liikevaihtoon, tilintarkastaja tiedustelee hakemuksen 

laatijalta perusteita liikevaihdon oikaisuista (esim. veroton liikevaihto, käyttöomaisuusmyynti, jaksotukset) ja toteaa 

haastattelun perusteella oikaisujen asianmukaisuuden 

rajoitustoimien kohteena olevan liiketoiminnan liikevaihto (vertailu- ja tukikaudelta) 

• tilintarkastaja toteaa, että kustannustukihakemuksen tietolomakkeella ilmoitettu rajoitustoimien kohteena olevan 

liiketoiminnan liikevaihto sekä vertailukausilta 1.1.-28.2.2019 ja 1.12-31.12.2019 että tukikaudelta 1.12.2021-

28.2.2022 täsmäävät yrityksen/konsernin laatimaan laskelmaan, jolla on selvitetty rajoitustoimien kohteena olevan 

liiketoiminnan liikevaihdon määrä 

tappio (tukikaudelta) 

• tilintarkastaja toteaa, että kustannustukihakemuksen tietolomakkeella ilmoitettu yrityksen/konsernin tappio 

tukikaudelta 1.12.2021-28.2.2022 täsmää laadittuun tuloslaskelmaan 

palkkakulut (tukikaudelta) 

• tilintarkastaja täsmäyttää kustannustukihakemuksen tietolomakkeella ilmoitetut rajoitetun liiketoiminnan 

palkkakulut tukikauden 1.12.2021-28.2.2022 tulorekisteri-ilmoituksiin 

• mikäli tulorekisteri-ilmoitukset eivät täsmää palkkakuluihin, tilintarkastaja tiedustelee hakemuksen laatijalta 

oikaisusta ja toteaa oikaisujen asianmukaisuuden haastattelun perusteella. Oikaisuja voivat olla mm. lomapalkkojen 

tai tulospalkkioiden jaksotukset ja lomarahat ja lomakorvaukset. 

• tilintarkastaja tarkastaa, että kustannustuki-hakemuksen tietolomakkeella mukaiset sivukulut ovat 4 § 3 kohdassa 

määritellyllä tavalla 20 % palkkakuluista 

 
 

Tilintarkastajan vastuut 

Hakemus liitteineen on jätettävä 3.6.2022 klo 16.15 mennessä 



 

muut kulut (tukikaudelta) 

• tilintarkastaja tarkastaa, että kustannustukihakemuksen tietolomakkeella esitetyt 4 § 4 kohdan mukaiset rajoitetun 

liiketoiminnan kustannukset ovat tukikaudella 1.12.2021-28.2.2022 suoriteperusteisesti syntyneitä 

• tilintarkastajan tarkastus kattaa 5 % hakemuksella ilmoitetuista rajoitetun liiketoiminnan joustamattomista kuluista 

tukikaudella saadut vakuutuskorvaukset 

• tilintarkastaja tiedustelee hakemuksen laatijalta, onko tämä saanut vakuutuskorvauksia kohdistuen tukikauden 

1.12.2021-28.2.2022 kuluihin 

• tilintarkastaja raportoi asian tilan 

samoihin kustannuksiin kohdistuva muu valtion tuki 

• tilintarkastaja tiedustelee hakemuksen laatijalta, onko tämä saanut samoihin kustannuksiin kohdistuvaa muuta 

valtion tukea, kuten kustannustukilain nojalla myönnettyä valtiontukea, tai opetus- ja kulttuuriministeriön 

myöntämää tukea, ja raportoi asian tilan. 
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Ohjeita hakemuksen täyttäjälle 
 
Lue ohjeet tarkasti läpi ennen hakemuksen aloittamista. 
 
Tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin on tarkoitettu yrityksille ja konserneille, joille on 01.12.2021 – 
28.02.2022 välisenä aikana syntynyt sellaisia kiinteitä kustannuksia, joita ei ole pystytty kattamaan yrityksen tu-
loilla. Tuki edellyttää, että yrityksen/konsernin liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia 1.12.2021 – 28.02.2022 vä-
lisenä aikana, verrattuna ajanjaksoon tammi-, helmi- ja joulukuu 2019, yrityksen Verohallinnolle toimittamien kuu-
kausittaisten arvonlisäveroilmoitusten mukaisesti. Jos yritys kuuluu konserniin, hakijana on konserni. Tukea 
myönnettäessä otetaan huomioon, ettei Euroopan komission päätöksen SA.102463 mukainen tukien konserni-
kohtainen enimmäismäärä 12 miljoonaa euroa ylity. 
 
Tuki lasketaan tuki-intensiteetin mukaisena osuutena yrityksen tukikauden tappiosta, jotka on määritelty yrityksen 
tai konsernin tukikaudelta laaditun tuloslaskelman perusteella, ja jonka ulkopuolinen tilintarkastaja on varmistanut 
erillisellä tarkastusraportilla. Jos yritys kuuluu konserniin, tappiota tarkastellaan konsernitasolla. Tukikauden tap-
pio voi olla kuitenkin korkeintaan 4 §:n 3 ja 4 kohdan mukaisten kustannusten, eli yrityksen palkkakulujen ja nii-
den laskennallisten sivukulujen sekä muiden kustannusten yhteissumma rajoitetun liiketoiminnan osalta. Ker-
taluonteisia arvonalentumistappioita ei oteta huomioon tappioiden laskennassa.  
 
Tuki-intensiteetti lasketaan seuraavasti:  
 

[
(liikevaihto 1.1. −28.2.2019 ja 1.12. −31.12.2019)  – (liikevaihto 1.12.2021 −  28.02.2022)

liikevaihto 1.1. −28.2.2019 ja 1.12. −31.12.2019
] − 0,3 

 
Kaavassa yrityksen liikevaihdolla tarkoitetaan tukikaudella rajoitustoimien kohteena olevan liiketoiminnan lii-
kevaihtoa. Tukena maksetaan enintään 70 prosenttia yrityksen tai konsernin tappiosta ja tuen enimmäismäärä on 
6 000 000 euroa. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon, ettei Euroopan komission päätöksen SA.102463 mu-
kainen tukien konsernikohtainen enimmäismäärä, 12 miljoonaa euroa, ylity. 
 
Tukea ei voida maksaa luotto- tai rahoituslaitoksille eikä alkutuotannon, kalatalouden eikä vesiviljelyalan yritystoi-
mintaan. Nämä toimialat eivät voi saada tukea edes erityisen painavista syistä. 
 
Yrityksen on toimitettava hakemuksessaan Valtiokonttorille ulkopuolisen tilintarkastajan tarkastusraportti 1 ja 2 
momentissa tarkoitetusta tukikauden ja vertailukauden koko liikevaihdosta sekä rajoitetun osan liikevaihdosta, 
tukikauden tappiosta, rajoitustoimien kohteena olevan liiketoiminnan kustannuksista tukikaudelta, saaduista va-
kuutuskorvauksista ja samoihin kustannuksiin kohdistuvasta muusta valtiontuesta.  
 
Tuen maksamisen jälkeen yrityksellä on velvollisuus toimittaa valtiokonttorille tilintarkastettu tilinpäätös sekä tilin-
tarkastajan vahvistamat tarvittavat tiedot tuen määrään vaikuttavista seikoista. Valtiokonttori tarkistaa tuen lopulli-
sen määrän näiden tietojen perusteella ja suorittaa tarvittaessa takaisinperinnän. 
 
Valmistaudu hakemiseen 
 
Voit jättää hakemuksen 30.05.2022 kello 9.00 ja 03.06.2022 kello 16.15 välisenä aikana. Hakemuksen käsittelyä 
varten tarvitsemme myös tiedot konserniin kuuluvista suomalaisista tytäryhtiöistä (nimi, y-tunnus, kotipaikka), tilin-
tarkastajan tarkastusraportin sekä erillisen tietolomakkeen yrityksen/konsernin sekä rajoitustoimien kohteena ole-
van liiketoiminnan vertailukauden ja tukikauden liikevaihdosta, tukikauden rajoitetun liiketoiminnan palkka- ja jous-
tamattomista liiketoiminnan kuluista, tukikauden tappioista koko yrityksen/konsernin osalta sekä muista samoihin 
kustannuksiin saaduista valtiontuista ja samalle ajanjaksolle myönnetyistä vakuutuskorvauksista. Hakemuksen 
liitteet olisi toimitettava hakemuksen yhteydessä 03.06.2022 mennessä. Tilintarkastajan tarkastusraportin tulee 
noudattaa liitteenä olevaa ohjeistusta. Konsernin tytäryhtiöiden tiedot voi toimittaa vapaamuotoisella lomakkeella 
varsinaisen hakemuslomakkeen toimittamisen yhteydessä.  
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Yrityksellä on velvollisuus toimittaa valtiokonttorille tilintarkastettu tilinpäätös sekä tilintarkastajan vahvistamat tar-
vittavat tiedot tuen määrään vaikuttavista seikoista. Valtiokonttori tarkistaa tuen lopullisen määrän näiden tietojen 
perusteella ja suorittaa tarvittaessa takaisinperinnän. 
 
Hakemuksen voi täyttää henkilö, jolla on yrityksessä nimenkirjoitusoikeus. Lisäksi hakemuksen voi täyttää hen-
kilö, jolle on merkitty jokin seuraavista rooleista kaupparekisterissä tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä 
(YTJ):  

• toimitusjohtaja (TJ),  

• toimitusjohtajan sijainen (TJS),  

• elinkeinonharjoittaja (ELI),  

• isännöitsijä (IS) tai  

• päävastuullinen isännöitsijä (PIS).  

Yhdistyksen puolesta voi asioida henkilö, jolle on merkitty yhdistysrekisteriin rooliksi  

• puheenjohtaja (PJ) tai muu nimenkirjoittaja, jolla on oikeus edustaa yhdistystä yksin. 

Tukea ei myönnetä seuraavissa tilanteissa ja mikäli yhdelläkin konsernin yrityksistä on joku seuraavista tuen 
myöntämisen esteistä:  

• Yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin. 

• Yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden. 

• Yrityksellä on verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja. 

• Ulosotto perii yritykseltä maksamattomia veroja. 

• Yritys on asetettu konkurssiin tai sillä on tuomioistuimessa vireillä asia, joka koskee konkurssiin asettamista. 

• Pieni tai mikroyritys on yrityssaneerauksessa tai sille on myönnetty pelastamis- tai rakenneuudistustukea. 

Tuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys tai konsernin emoyhtiö on ilmoittanut Verohallinnolle. Tarkista 
ja ilmoita tarvittaessa uusi tilinumero OmaVero-sivullasi. Jos ilmoitat uuden tilinumeron, se päivittyy Valtio-
konttorille 3–7 päivän kuluessa.  

 
Valtiokonttori saa osan tarvittavista tiedoista Verohallinnolta, tulorekisteristä, Tilastokeskukselta ja muilta valtion-
tukia myöntäneiltä viranomaisilta. Kulutositteet tulee säilyttää kirjanpitolain mukaan. 
 
Täytä ja lähetä hakemus 

Toimita hakemus sähköisesti Turvaviesti-palvelun kautta: https://turvaviesti.valtiokonttori.fi  
Emme suosittele henkilötietojen lähettämistä salaamattoman sähköpostiyhteyden kautta. 
Hakemuksen voi toimittaa myös postitse: Valtiokonttori, PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI 

Odota päätöstä 
 
Saat vahvistusviestin, kun olemme vastaanottaneet hakemuksesi. Olemme sinuun yhteydessä, jos tarvitsemme 
lisätietoa hakemuksesi käsittelyn aikana. Tiedot tukea hakeneista yrityksistä ja tukipäätöksistä julkaistaan Valtio-
konttorin verkkosivuilla. 
 

Lisätietoja: 
https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/tuki-kattamattomiin-kiinteisiin-kustannuksiin/ 
https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/tuki-kattamattomiin-kiinteisiin-kustannuksiin/#ohjeet-tuen-hakemi-
seen 
 

  

https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/
https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/tuki-kattamattomiin-kiinteisiin-kustannuksiin/
https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/tuki-kattamattomiin-kiinteisiin-kustannuksiin/#ohjeet-tuen-hakemiseen
https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/tuki-kattamattomiin-kiinteisiin-kustannuksiin/#ohjeet-tuen-hakemiseen
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Hakijan tiedot 

HAKEMUKSEN LAATIJAN TIEDOT 

 Hakemuksen laatija vastaa hakemuksen tietojen oikeellisuudesta. Olemme yhteydessä hakemuksen laati-
jaan, jos tarvitsemme lisätietoja hakemuksen käsittelyn aikana. 

Etunimi Sukunimi Suomalainen  
henkilötunnus 

   

Syntymäaika ja kansalaisuus, jos ei suomalaista henkilötunnusta 

 

Sähköposti (prosessiosoite) Muu sähköposti (kopio päätöksestä) 

  

Puhelin Korvauspäätöksen kieli (valitse vain toinen) 

  ☐ suomi ☐ ruotsi 

 
YRITYKSEN TIEDOT 
 

Yrityksen tai organisaation nimi Suomalainen Y-tunnus 

  

Konsernin nimi 

 

Postiosoite korvauspäätöksen postittamista varten 

 

Postinumero Postitoimipaikka Maa 
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Yrityksen tila ennen koronapandemiaa 

 Valtiokonttori voi myöntää tukea vain, jos yritys tai yksikään konserniin kuuluvista yrityksistä ei ollut Euroopan 
unionin (EU) määritelmän mukaan vaikeuksissa ennen koronapandemiaa (31.12.2019).  
 

 Keskisuuret yritykset ovat yrityksiä, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 250 työntekijää, ja joiden vuo-
siliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa, tai taseen loppusumma on enintään 43 miljoonaa euroa. Suuret 
yritykset ovat tätä suurempia.  
 

 Pienet yritykset ovat yrityksiä, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 50 työntekijää ja joiden vuosiliike-

vaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. 

 

 
Yrityksen tyyppi 

☐ Pieni yritys 

☐ Keskisuuri yritys 

☐ Suuri yritys 

Täyttyykö jokin alla luetelluista ehdoista  
tarkastelupäivänä 31.12.2019? 

☐ Ei 

☐ Kyllä 

Yrityksen katsotaan olleen vaikeuksissa, jos vähintään yksi seuraavista ehdoista täyttyy: 

1. On kyse osakeyhtiöstä, joka on menettänyt yli puolet merkitystä osakepääomastaan kertyneiden tappioi-
den vuoksi. 

2. On kyse avoimesta yhtiöstä tai kommandiittiyhtiöstä, joka on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukai-
sista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi. 

3. Yritys on asetettu konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyyn maksukyvyttömyyden vuoksi. 
4. Yritys on saanut Finnveran myöntämää pelastamistukea eikä ole vielä maksanut sitä takaisin, tai yritys on 

saanut Finnveran myöntämää rakenneuudistustukea ja on rakenneuudistussuunnitelman kohteena.  
5. Suurten yritysten katsotaan olevan vaikeuksissa edellä esitettyjen ehtojen lisäksi myös tapauksissa, joissa 

kahden edellisen vahvistetun vuositilinpäätöksen perusteella molemmat seuraavista ehdoista toteutuvat: 
̶ yrityksen velkaantumisaste on ollut yli 7,5 ja 
̶ yrityksen käyttökatteen (EBITDA) suhde nettorahoituskuluihin on ollut alle 1,0.  

Jos pieni- tai keskisuuri yritys on alle 3-vuotias, katsotaan sen olevan vaikeuksissa ainoastaan kohdan 3 perusteella. 

Muut samoihin kustannuksiin myönnetyt valtiontuet 

Tuesta vähennetään tukikaudelle kohdistuvat vakuutuskorvaukset ja muut tämän lain nojalla myönnetyt valtion-
tuet samoin kuin opetus- ja kulttuuriministeriön samoihin kustannuksiin myöntämä tuki  
 

☐ Yritys tai samaan yrityskonserniin kuuluva yhtiö on hakenut/saanut yritysten kustannustukea (kuudes kierros) 

ja /tai sulkemiskorvausta (toinen kierros) 

 

☐ Yritys tai samaan yrityskonserniin kuuluva yhtiö on saanut tapahtumatakuukorvausta 

 

☐ Yritys tai samaan yrityskonserniin kuuluva yhtiö on saanut samoihin kustannuksiin kohdistuvaa OKM tukea 

 

☐ Yritys tai samaan yrityskonserniin kuuluva yhtiö on saanut tukikaudelle kohdistuvaa koronapandemiaan liitty-

vää vakuutuskorvausta 

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki/
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Yrityksen päätoimiala  

 Ilmoita 5-numeroisella koodilla yrityksen tai konsernin emoyhtiön päätoimiala, joka on ollut verottajan tiedossa 
1.5.2022. Voit tarkistaa tiedon Verottajalta Omavero.fi palvelusta.  

Päätoimialan nimi ja 

5-numeroinen koodi:  
  

 
 
 
 

 Kustannustukilakia ei sovelleta luotto- tai rahoituslaitoksiin eikä alkutuotannon, kalatalouden eikä vesiviljely-

alan yritystoimintaan. Nämä toimialat eivät voi saada tukea edes erityisen painavista syistä. 
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Hakemuksen vahvistaminen ja lähettäminen 

 Valtiokonttorilla on oikeus tarkistaa hakemuksen tietojen ja kulujen oikeellisuus jälkikäteen.  
Avustusrikoksista säädetään rikoslain (39/1889) 29 luvun 5-6, 7a ja 8 §:ssa. 
 

HAKEMUKSEN JULKISUUS 

 

☐  Hakemuksella on salassa pidettäviä liike- tai ammattisalaisuuksia.  

Ilmoita, mitkä hakemuksen tiedot koskevat salassa pidettäviä liike- tai ammattisalaisuuksia. Huomaa, 
että päätökset ovat aina kuitenkin julkisia. 

 

 

 Jättämällä hakemuksen vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja hyväksyn, että tietojani käsitellään ja säilytetään 

tietosuojaselosteen mukaisesti palvelun tuottamiseen vaaditulla tavalla. 

☐  Annan suostumukseni siihen, että selvityspyynnöt ja muut asiakirjat voidaan toimittaa sähkö-

postitse ilmoittamaani prosessiosoitteeseen. Annan suostumukseni hakemusta koskevien  
päätösten sähköiseen tiedoksiantoon. 

 

Paikka ja aika Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 
 
 

Toimita hakemus sähköisesti Turvaviesti-palvelun kautta: https://turvaviesti.valtiokonttori.fi  
Emme suosittele henkilötietojen lähettämistä salaamattoman sähköpostiyhteyden kautta. 
Hakemuksen voi toimittaa myös postitse: Valtiokonttori, PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI 
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Yrityksen tai konsernin nimi Suomalainen Y-tunnus 

    

  

Hakemuksen liitteeksi tarvittavat tiedot Summa euroina 

Yrityksen/konsernin vertailukauden liikevaihto ajalta 
tammi-, helmi- ja joulukuu 2019 

  

Yrityksen/konsernin tukikauden liikevaihto ajalta 
1.12.2021 - 28.02.2022 

  

Yrityksen/konsernin tukikauden tappio ajalta 1.12.2021 - 
28.02.2022 

  

Rajoitetun liiketoiminnan vertailukauden liikevaihto ajalta 
tammi-, helmi- ja joulukuu 2019 

  

Rajoitetun liiketoiminnan tukikauden liikevaihto ajalta 
1.12.2021 - 28.02.2022 

  

Rajoitetun liiketoiminnan tukikauden palkkakulut (4 § 3) 
ajalta 1.12.2021 - 28.02.2022 

  

Rajoitetut liiketoiminnan tukikauden palkkakulujen sivuku-
lut, jotka ovat 20% palkkakuluista (4 § 3 kohdan mukaan) 

  

Rajoitetun liiketoiminnan tukikauden joustamattomat liike-
toiminnan kulut (4 § 4) ajalta 1.12.2021 - 28.02.2022 

  

Muut samoihin kustannuksiin kohdistuneet valtiontuet   

Tukikaudelle 1.12.2021 - 28.02.2022 kohdistuneet vakuu-
tuskorvaukset 

  

  

  

Hakijan allekirjoitus Päiväys 
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Konsernin emoyhtiön nimi Suomalainen Y-tunnus 

Tytäryhtiön nimi

Suomalainen Y-tunnus Kotipaikka 

Tytäryhtiön nimi

Suomalainen Y-tunnus Kotipaikka 

Tytäryhtiön nimi

Suomalainen Y-tunnus Kotipaikka 

Tytäryhtiön nimi

Suomalainen Y-tunnus Kotipaikka 

Tytäryhtiön nimi

Suomalainen Y-tunnus Kotipaikka 
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