
 
 

Lausunto 21.10.2020 Määräaikaisen kustannustuen jatkamisesta 

 
Työ- ja elinkeinoministeriö 
Lausuntopalvelu 
 

Tukijakson ajankohta: 

Kustannustuki I tukikausi oli 1.4.2020-31.5.2020. 

Ehdotus: Kustannustuki II tukikausi olisi jatkoa edelliselle tukikaudelle ja se pyritään ajoittamaan 
aikakaudelle, jolloin yritysten tuen tarve on suurin COVID19-pandemian aiheuttaman liikevaihdon 
laskun vuoksi ja tuen määrityksessä tarvittavat yritysten liikevaihtotiedot ovat käytettävissä. 

Ehdotuksen perustelu: Koronakriisiin liittyvät rajoitustoimet ja viranomaissuositukset ovat 
vaikuttaneet eri yrityksiin COVID19-pandemian eri vaiheissa. Kesän aikana toimet ovat 
vaikuttaneet erityisesti tapahtuma-alan toimintaedellytyksiin. Syyskuun jälkeen voimakkaasti 
noussut koronavirustartuntojen määrä ja niihin liittyvät viranomaisten toimet sekä kuluttajien 
muuttunut toiminta ovat vaikuttaneet yritysten normaaleihin toimintaedellytyksiin negatiivisesti. 
Syksyn rajoitustoimet vaikuttavat erityisesti matkailu- ja ravintoalan sekä tapahtumatuotannon 
aloilla toimivien yritysten ansaintamahdollisuuksiin. 

1.Tukijakson ajankohta: Minkä kuukausien aikana edustamanne alan liiketoiminta on 
kärsinyt eniten 1.6.2020 jälkeen ja kuinka paljon verrattuna vastaavaan ajankohtaan 2019? 

 Taksialan liikevaihto on kärsinyt eniten elo-, syys- ja lokakuussa. Nordean korttimaksutilaston 
mukaan liikevaihto on pudonnut yli 40 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. 

Liikevaihdon vertailuajanjakso 

Kustannustuki I vertailujakso oli 1.3.2020-30.6.2019. Uusien yritysten osalta (1.3.2019 ja sen 
jälkeen perustetut yritykset) liikevaihdon vertailujakso oli 1.1.2020-28.2.2020. 

Ehdotus: kustannustuki II vertailujakso olisi tukikautta vastaava ajankohta 2019, ja 1.5.2019 tai sen 
jälkeen perustetuille yrityksille vertailujakso olisi 1.1.-28.2.2020. 

Ehdotuksen perustelu: Kustannustuki II tukikausi alkaisi aikaisintaan 1.6.2020 ja vastaavasti 
liikevaihdon vertailukausi alkaisi vastaavasti aikaisintaan 1.6.2019. Uusien yritysten määritelmää 
säädettäisiin kustannustuki II:n osalta tuki- ja vertailukausien ajankohdan mukaan 2 kuukautta 
kustannustuen I vaiheessa määriteltyä myöhemmäksi. 

2. Liikevaihdon vertailuajanjakso 

Vertailuajanjaksoksi esitämme edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa. 

Kustannustuen myöntämisen liikevaihtoraja 

Kustannustuki I:ssä tukea voitiin myöntää yritykselle, jonka liikevaihto 4 kuukauden vertailujaksolla 
oli vähintään 20 000 €. 

Ehdotus: liikevaihdon minimiraja poistettaisiin. 

Ehdotuksen perustelu: Tuki pyritään kohdentamaan aiempaa paremmin myös pienille yrityksille 

 



 
 

3. Kustannustuen myöntämisen liikevaihtoraja 

Useimmat pienyritykset ovat elinkeinonharjoittajia, joten liikevaihtorajan alentamisella on merkitystä 
vain, mikäli elinkeinonharjoittajien palkkakulut huomioidaan kustannustuen laskennassa. 

Kustannustuen kohdentaminen toimialan mukaan eniten koronaepidemiasta kärsineille aloille 

Kustannustuki I:ssä tukea voitiin myöntää yritykselle, jonka päätoimiala 1.4.2020 kuului 
kustannustuen piiriin. Päätoimiala määritettiin yrityksen TOL luokituksen mukaisesti. Toimiala 
kuului kustannustuen piiriin, jos toimialan liikevaihto oli huhtikuussa 2020 vähintään 10% pienempi 
kuin vertailuajanjaksolla 1.3.2019-30.6.2019. Toimialoihin tehtiin rajaus maatalouden 
alkutuotannon, kalatalouden sekä vesiviljelyalan osalta, jotka eivät kuuluneet lainkaan 
kustannustuen piiriin. Toimialat määriteltiin edellä mainitun mukaisesti valtioneuvoston 
asetuksessa (509/2020, 552/2020). Valtiokonttorilla oli 2 § toisen momentin mukaan mahdollisuus 
poiketa toimialarajauksesta yrityksen esittämistä erityisen painavista COVID-19 pandemiaan 
liittyvistä syistä (ts. myöntää tukea yritykselle, jonka päätoimiala ei ollut mainittuna asetuksessa, 
jos yrityksellä oli osoittaa siihen painavia syitä). 

Ehdotus: toimialarajausta käytettäisiin myös kustannustuki II:ssa, mutta sääntelyä tarkennettaisiin 
siltä osin, kun yritys osoittaa erityisen painavia syitä sille, miksi sen liikevaihto on laskenut 
tukikaudella nimenomaan Covid-19 pandemiasta johtuvista syistä. 

Ehdotuksen perustelu: Tuen rajaaminen toimialoille, joilla liikevaihto on pienentynyt vähintään 10% 
parantaa tuen kohdentumista koronakriisistä kärsineisiin yrityksiin huomattavasti. Ilman 
toimialarajaa kustannustuesta vain noin 35-55% kohdistuu koronakriisin aiheuttamaan liikevaihdon 
pudotukseen. Kohdistumisen tehokkuuteen vaikuttaa se, miten paljon koronakriisi vähentää 
yritysten liikevaihtoa. 

4. Kustannustuen kohdentaminen toimialan mukaan eniten koronaepidemiasta kärsineille 
aloille 

Esitys on kannatettava. 

Tuen määrityksessä huomioitavien kiinteiden kustannusten rajaus 

Kustannustuki I:ssä 4 § ensimmäisen momentin 4) kohdan mukaisesti tukikauden kiinteisiin 
kustannuksiin luettiin vuokrakulut ja muut kulut omassa käytössä olevasta kiinteistö-omaisuudesta, 
laite- ja esinevuokrat sekä käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut. 

Ehdotus: laajennetaan kiinteisiin kustannuksiin luettavia vaikeasti sopeutettavia kustannuksia 

Ehdotuksen perustelu: Kustannustuki I:n kokemusten perusteella edellä mainittu kustannusten 
rajaus on sulkenut osan yrityksiä (mm. tapahtuma-alan yrityksiä, matkatoimistoja ja taksiyrittäjiä) 
kustannustuen ulkopuolelle. Muutoslain tavoitteena on jatkohaussa kohdentaa kustannustuki 
kattavammin koronasta eniten kärsineille yrityksille. 

Tukea ei voi hakea kustannuksiin, joihin on aikaisemmin myönnetty kustannustukea. 

Kysymys: mitä muita yrityksen liiketoiminnan jatkamisen kannalta välttämättömiä kustannuksia 
tuen piiriin tulisi näkemyksenne mukaan hyväksyä? 

 

 

 



 
5. Tuen määrityksessä huomioitavien kiinteiden kustannusten rajaus 

Tuotantovälineistä tulisi huomioida myös yrityksen omistamien tuotantovälineiden kustannukset, 
kuten vakuutus- ja poistokustannukset. Taksiyrityksen toimipaikka on auto, joten sen kustannukset 
tulisi huomioida laskennassa. Esitämme, että ammattimaiseen liikenteeseen rekisteröityjen 
ajoneuvojen kiinteät kustannukset huomioidaan tuen määrää laskettaessa. Palkkakustannuksia 
määriteltäessä tulisi huomioida ammatinharjoittajien palkkakustannus viimeisimmän valmistuneen 
verotuksen mukaisena.  

Kustannustuen enimmäismäärä ja yhteensovittaminen 

Kustannustuki I:ssä tuen enimmäismäärä yritystä kohden oli 500 000 euroa. Lisäksi huomioidaan 
EU:n tilapäisten valtiontukisääntöjen mukainen COVID19-tukien enimmäismäärä, joka on yhteensä 
800 000 euroa yritystä kohden ko. tukiohjelmassa. Tuen enimmäismäärää laskettaessa on otettava 
huomioon kaikkien Suomen viranomaisten puitetukiohjelman nojalla kyseiselle yritykselle 
myöntämät tuet. 

Ehdotus: 500 000 euron enimmäismäärä yritystä ja tukikautta kohden säilytettäisiin, kuitenkin niin, 
että EU:n tilapäisten valtiontukisääntöjen mukaisten COVID19-tukien yhteismäärä ei ylitä 800 000 
euron enimmäismäärää yritystä kohden.  

6. Kustannustuen enimmäismäärä ja yhteensovittaminen 

Esitys on kannatettava 

7. Muita näkemyksiä kustannustukeen ehdotetuista muutoksista? 

Taksiyrittäjistä 68% on ammatinharjoittajia, jotka kaikki jäivät kustannustuen ulkopuolelle edellisellä 
kerralla. Jotta tällä kerralla ei kävisi samoin, tulisi heidän palkkakustannuksensa, sekä 
toimipaikkakustannukset huomioida tuen määrittelyssä. 


