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Mikä on kustannustuki?

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on 

pudonnut merkittävästi koronapandemian vuoksi ja joilla on sen 

vuoksi vaikeuksia selvitä vaikeasti sopeutettavista tukikauteen 

kohdistuvista palkka- ja muista kuluista. Kustannustuen 

maksaminen perustuu lakiin yritysten määräaikaisesta 

kustannustuesta.

Hallitus linjasi neuvottelussaan 29.9.2020, että yrityksille tulisi 

avata uudelleen mahdollisuus hakea toimialasta riippumatonta 

kustannustukea, sillä koronapandemian aiheuttama tilanne on 

edelleen syksyllä 2020 vaikea useille toimialoille



Kenelle kustannustuki on tarkoitettu? (1/2)

• Kustannustukea voivat hakea kaikki yritykset.

• Myös liiketoimintaa harjoittavat yhdistykset ja säätiöt voivat 

hakea kustannustukea.

• Tukea voidaan myöntää yrityksille, joiden päätoimiala kuuluu 

tukikauden ensimmäisenä päivänä (1.6.2020) toimialalle, jonka 

tukikauden liikevaihto vertailukauden liikevaihtoon verrattuna on 

vähintään 10 % pienempi.

• Toimialat nimetään valtioneuvoston asetuksella.



Kenelle kustannustuki on tarkoitettu? (2/2)

• Jos yrityksen päätoimialaa ei ole nimettynä valtioneuvoston 

asetuksessa, yritykselle voidaan tästä huolimatta myöntää 

kustannustukea, jos yritys osoittaa erityisen painavat COVID19-

pandemiaan liittyvät syyt liikevaihdon laskulle.

• Myös muiden tuen myöntämisen edellytysten (esim. yrityksen 

liikevaihto laskenut yli 30 %) täytyttävä kummassakin tilanteessa.

• Laki ei koske maatalouden alkutuotantoa, kalataloutta tai 

vesiviljelyalaa.

Em. aloilla sovelletaan erillisiä valtiontukisääntöjä, joista vastaa maa- ja 

metsätalousministeriö



Keskeiset tuen määräytymisperusteet (1/2)

1) Tukikauden liikevaihto: yrityksen keskimääräinen 

kuukausikohtainen liikevaihto tukikaudelta 1.6.-31.10.2020 

2) Vertailukauden liikevaihto: yrityksen keskimääräinen 

kuukausikohtainen liikevaihto vertailukaudella 1.6.-31.10.2019
Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai myöhemmin, vertailukauden liikevaihto 

on keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto ajalla 1.1.-29.2.2020

• Yrityksen Verohallinnolle tekemien alv-ilmoitusten mukaan tai 

niiden puuttuessa oman ilmoituksen mukaan



Keskeiset tuen määräytymisperusteet (2/2)

3) Tukikauden palkkakulut: Tukikaudelta (1.6.-31.10.2020) 

maksetut yrityksen työntekijöiden palkkakulut Tulorekisterin tietojen 

mukaan

• Toiminimiyrittäjien palkkakulut (yksityisnostot) hakemuksella ilmoitetun 

mukaisesti – myös Ay ja Ky, mikäli palkkatietoja ei tulorekisteristä saatavissa

4) Tukikauden muut kulut: Tukikauteen kohdistuvat joustamattomat 

liiketoiminnan kulut ja menetykset
• Joustamattomiin kuluihin voidaan lukea mm. vuokrakulut ja muut kulut liiketoiminnassa 

käytettävästä omaisuudesta, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset ja 

lisenssimaksut sekä välttämättömät vuokratyövoiman kulut

• Menetyksiä voivat olla esimerkiksi yrityksen suorittamat lopullisiksi osoittautuneet 

ennakkomaksut

• Hyväksyttävien kulujen sisältö voi yrityskohtaisesti olla hyvinkin erilainen



Kustannustuen määrän laskeminen (1/2)

• Laskelman osoittamasta määrästä vähennetään yrityksen 

mahdollisesti saamat COVID19-pandemiaan liittyvät 

vakuutuskorvaukset

• Tukea voidaan myöntää kuitenkin enintään 500 000 € yritystä 

kohti

• Yritykselle määräytyvän kustannustuen tulee olla vähintään

2000 € (= tuen alaraja)



Kustannustuen määrän laskeminen (2/2)

• Valtiokonttorin tulee huomioida, ettei yrityksille myönnetä EU 

valtiontukisääntelyn vastaisesti puitetukiohjelman mukaisia tukia yli 

800 000€.

• Sen sijaan aiempaa hakukierrosta vastaavaa muiden 

koronapandemiaan liittyvien tukien yhteensovittamista (esim. 

Business Finlandin ja ELY-keskuksen tukimuodot) ei toisella 

hakukierroksella tehdä → muita koronatukia ei vähennetä 

kustannustuen määrästä



Muutokset uuteen kustannustukeen

Tukikausi

1. hakukierros
7.7.–31.8.2020

2. hakukierros
Tulossa

Tukikausi

Muiden 

tukien 

vaikutus

Vain yrityksen saamat 

vakuutuskorvaukset 

vähennetään tuesta. 

Yritykselle myönnetään EU:n 

puitetukiohjelman mukaisia 

tukia yhteensä korkeintaan 

800 000€.

Liikevaihtoraja

Muiden 

tukien 

vaikutus

Liikevaihtoraja

Mihin? Mihin?

Vertailukauden 

liikevaihtovaatimus poistettu.
Vertailukauden liikevaihto 

vähintään 20 000€ 

Joustamattomat kulut ja 

menetykset sekä palkat 

Tulorekisterin tietojen mukaan. 

Myös toiminimiyrittäjien 

yksityisnostot. 

Viisi kuukautta ajalla 

1.6.–31.10.2020**

Muut koronatilanteessa saadut 

tuet ja vakuutuskorvaukset 

vähennetään tuesta. 

Yritykselle myönnetään EU:n 

puitetukiohjelman mukaisia 

tukia yhteensä korkeintaan 

800 000€.

Kiinteät kustannukset 

ja palkat Tulorekisterin 

tietojen mukaan.

Kaksi kuukautta ajalla 

1.4.–31.5.2020*

* Vertailukausi 1.3.-30.6.2019. Jos yritys aloittanut toimintansa 1.3.2019 tai 

myöhemmin, vertailukausi 1.1.-29.2.2020
**Vertailukausi 1.6.-31.10.2019. Jos yritys perustettu 1.5.2019 tai myöhemmin, 

vertailukausi 1.1.-29.2.2020



Kustannustuen 
sähköinen asiointipalvelu
Kustannustuen toinen hakukierros 21.12.2020-26.2.2021



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

• tuki- ja vertailukuukausien kuukausimyynnin tiedot, ellei tietoja ole ilmoitettu Verohallinnolle kuukausittaisella 

ALV-ilmoituksella

• toiminimiyrittäjän (elinkeinonharjoittajan), avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yksityisnostojen tiedot, jos 

ne vertautuvat yrittäjän palkkaan

• 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

• Kustannustuen asiakaspalvelu auttaa sinua puhelimessa ja live-chatissä arkisin klo 9-15



asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/kustannustuki

Tältä aloitussivulta löydät

o Ohjeet

o Linkin uuteen hakemukseen

o Linkin keskeneräiseen

hakemukseen

o 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 EU-

määritelmän 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

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

• Kirjoita tiivis perustelu asiaan liittyen (max 600 merkkiä).

Esimerkiksi: 

❑ Asiakkaiden kulutustarpeiden muutos pandemian aikana (esim. etätyöstä 

johtuen)

”Kukkakauppamme sijaitsee julkisen liikenteen solmukohdassa. 

Asiakkaamme ovat siirtyneet pääosin etätöihin ja he välttävät julkisella 

liikenteellä matkustamista. Myyntimme on romahtanut, sillä asiakkaat eivät 

tule myymäläämme pandemian muutettua sekä heidän liikkumistaan, että 

tarvetta viedä esimerkiksi juhliin tai kylävierailulle kukkatervehdyksiä.” (350 

merkkiä)



Liikevaihto (2/2)

Tieto kuukausittaisella 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. 

• Jos yritys on kuukausi-ilmoittaja ja kuukausi-ilmoitus on 

tekemättä, hakemusta ei voi jättää. Varmista siis, että olet tehnyt 

ilmoitukset verottajalle!

Jos teet ALV-ilmoituksen neljännesvuosittain tai kerran 

vuodessa

• Täytä tiedot myynnistä hakemukselle

Muu kuin ALV-ilmoituksella ilmoitettava myynti

• Täytä tiedot myynnistä hakemukselle

Puuttuva ilmoitus 

näkyisi näin! Hoida 

asia kuntoon ensin 

verottajalle.

Jos yrityksesi 

soveltaa myynnin 

marginaaliverotus-

menettelyä, valitse 

tämä ja syötä tiedot 

myynnistä.



Korvaushakemus (1/2)

Tilinumero tulee verottajalta

• Jos tilinumero on väärin, ilmoita uusi tilinumero 

verottajalle ja palaa hakemukselle muutaman 

arkipäivän kuluttua 

Palkkakulut

• Kustannustukea maksetaan tukikaudella syntyneisiin 

palkkakuluihin

• Palkkakulut saadaan tulorekisteristä

• Palkkasummassa ei huomioida palkan sivukuluja, 

lomarahoja eikä lomakorvauksia

• Jos yritysmuoto on toiminimi, kommandiittiyhtiö tai 

avoin yhtiö, hakemuksella voi ilmoittaa yrittäjän 

palkkakuluihin rinnastettavat yksityisnostot

Jos yritysmuotosi on Tmi, Ay tai Ky sinulle 

näkyy tämä kysymys ja voit merkitä yrittäjän 

palkkaan rinnastettavat kulut alle aukeavaan 

valikkoon!



Korvaushakemus (2/2)
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

• Kiinteistön vakuutusmaksut

• Omistuskiinteistön lainakorot

• Laite-, esine- tai ohjelmistovuokrat (myös leasing-maksut)

• Käyttöoikeuskorvaukset tai lisenssimaksut

• Taloushallinto, kirjanpito tai tilintarkastus

• Välttämätön vuokratyövoima

• Tietoliikenne

• Puhelinliittymät

• Liiketoiminnassa käytettyihin ajoneuvoihin liittyvät lakisääteisten 

vakuutusten maksut tai verot

• Liiketoiminnassa käytettyjen eläinten ylläpitokulut

• Muu joustamaton kulu liiketoiminnassa käytetystä omaisuudesta 

• Muu joustamaton menetys

Jos valitset ”Muu 

joustamaton kulu 

tai menetys” –

anna myös selite!



Muut tuet

Vakuutuskorvaukset vähennetään tuesta

• Kustannustuen määrästä vähennetään mahdolliset 

koronapandemiaan liittyvät vakuutuskorvaukset, jotka 

korvaavat tukikaudelle (kesä-lokakuu 2020) kohdistuneita 

vahinkoja. Muita korvauksia tai tukia ei vähennetä toisella 

hakukierroksella.

EU:n puitetukiohjelman mukaisten 

valtiontukien maksimisumma on 800 000 €

• Koronapandemiaan liittyvien EU:n 

puitetukiohjelmaan kuuluvien valtiontukien enimmäismäärä 

on kuitenkin 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)

• Ahvenanmaan maakunnan tilapäinen tuki

• ELY-keskusten myöntämä kehittämisavustus (vain jos tuki on poikkeuksellisesti 

myönnetty puitetukiohjelman mukaisena eikä de minimis -tukena)

Valtiokonttorilla on käytössä tiedot aiemmin myönnetystä kustannustuesta ja OKM:n

myöntämistä avustuksista.

•

Ilmoita tässä, jos yritys tai yrityskonserni on saanut 

• Ravitsemisalan uudelleentyöllistämisen tukea

• Valtionavustusta journalistisen sisällön edistämiseen

• Tilapäistä TKI-lainaa liiketoiminnan häiriötilanteessa

• Ahvenanmaan maakunnan tilapäistä likviditeettitukea

• Ely-keskusten myöntämää kehittäsmisavustusta

puitetukiohjelman kautta

• Muuta puitetukiohjelman mukaista tukea



Lähetä hakemus, toimita lisätietoja tai vaadi oikaisua 
sähköisessä asiointipalvelussa

• Tarkista tiedot viimeisellä sivulla ja lähetä hakemus. 

• Päätös tulee 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 etusivulta löytyvällä Kustannustuen 

lisätietoilmoitus tai oikaisuvaatimus -lomakkeella. 

• Jos olet saanut päätöksen, johon et ole tyytyväinen, voit 

vaatia siihen oikaisua yllä mainitulla lomakkeella.



Lisätietoa ja 
vastauksia kysymyksiin:

Haekustannustukea.fi 


