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Tiedoksi: 
Suomen Taksiliitto ry:n lausunto, joka on toimitettu 23.2.2021 lausuntopalvelut.fi -sivuston 
kautta Työ- ja elinkeinoministeriölle. Kysymykset olivat lausuntopalvelussa 

  

 
Asia: VN/2629/2021 
 
Lausuntopyyntö yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) 
muuttamisesta 
 
 
 
1. Tukikaudeksi esitetään 1.11.2020-28.2.2021. Pidättekö neljän kuukauden tukikautta 

sopivana ajanjaksona, ottaen huomioon, että vertailukausi on 1.11.2019-29.2.2020? 
 
Kannatamme esitystä ja pidämme sitä loogisena liittyen aiempiin kustannustukia koskeviin 
ajanjaksoihin.  
 

2. Toimialarajaus esitetään pidettäväksi ennallaan, mutta valtiokonttori voi myöntää tukea 
harkinnanvaraisesti yritykselle, jonka liikevaihto on laskenut Covid-pandemiaan 
liittyvistä syistä. Pidättekö toimialarajauksen säilyttämistä hyvänä, ottaen huomioon, 
että asetuksessa määriteltyjen toimialojen ulkopuoliset yritykset voivat hakea tukea 
myös? 
 
Kannatamme esitystä, koska näin tuki kohdistuu Covid-pandemiasta eniten kärsineille 
toimialoille.  
 

3. Tuen saamisen edellytyksenä on, että yrityksen liikevaihto on laskenut 30 % 
vertailukauteen verrattuna. Onko 30 prosenttia sopiva tuen määräytymisen 
edellytyksenä? 
 
Vaatimus 30 prosentin alenemavaatimukselle on liian suuri, joten esitämme tuen 
määräytymisen edellytykseksi 20 prosenttia. Palvelualojen toiminimiyrityksillä kate on usein 
pieni, jolloin 30 prosentin liikevaihdon alenema tarkoittaa käytännössä, että yrittäjä on joutunut 
työskentelemään palkatta.  
 

4. Tuen enimmäismääräksi ehdotetaan 1 000 000 euroa. Onko enimmäismäärän taso 
mielestänne riittävä? 
 
Kustannustuen enimmäisrajaa voidaan mielestämme pitää riittävänä.  
 

5. Joustamattomat kustannukset 
Valtiokonttori voi hyväksyä joustamattomat kulut yrityksen ilmoituksen mukaan ja 
joustamattomien kulujen määritelmää tarkennettaisiin esityksessä ja perusteluissa. 
Onko joustamattomien kulujen määritelmä riittävä ja kattaako se riittävässä määrin 
yrityksille syntyneitä joustamattomia kustannuksia? 
 
Joustamattomien kulujen määritelmä jää edelleen epätarkaksi 
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Joustamattomien kulujen määritelmä jää edelleen tulkinnanvaraiseksi, koska tarkemmalla 
tasolla ei ole erikseen määritelty niitä kustannuksia, joita ei katsota joustamattomiksi 
kustannuksiksi. Kustannustuen edellisellä kierroksella (ns. Kustannustuki II) määritelmän 
epätarkkuus johti siihen, että Valtiokonttori tulkitsi lainsäädäntöä mielestämme virheellisesti. 
 
Laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta (963/2020) toteaa 
4 §:ssä kustannustuen määräytymisperusteiden osalta seuraavaa: 
 
 

3) yrityksen tukikaudelta maksetut yrityksen työntekijöiden palkkakulut tulorekisterin 
tietojen mukaan, ja toiminimiyrittäjän palkkakulut oman ilmoituksen mukaan 
(tukikauden palkkakulut); 

4) yrityksen sellaiset tukikauteen kohdistuvat yrityksen perustellusti osoittamat 
joustamattomat liiketoiminnan kulut ja menetykset (tukikauden muut kulut), jotka 
ovat lopullisia ja joihin ei ole aiemmin myönnetty kustannustukea. 

 
Valtiokonttori on kuitenkin kustannustukea koskevassa ohjeistuksessaan todennut, että palkan 
sivukulut, kuten esimerkiksi eläkevakuutusmaksut, eivät olisi kustannustukeen oikeutettuja 
joustamattomia liiketoiminnan kuluja. Mielestämme asiaan liittyvä lainsäädäntö tai hallituksen 
esitykset eivät kuitenkaan anna tukea Valtiokonttorin tulkinnalle. Tämän kaltaisilta tulkintaan 
liittyviltä epäselvyyksiltä vältytään vain, jos lainsäädäntö kirjataan nyt tehtävän muutoksen 
yhteydessä riittävän tarkkarajaiseksi. Mielestämme on erittäin tärkeää, että kustannustuen 
määräytymisperusteet ovat yksiselitteiset ja selkeät, jotta tulkinnanvaraisuus ei johda 
epätarkoituksenmukaiseen lopputulokseen.   
 
Palkan sivukulut otettava huomioon 
 
Esitämme, että palkan sivukulut otetaan huomioon kustannustuen määräytymisperusteissa, 
jotta lakiesitys johtaa tosiasiallisesti tasapuoliseen ja oikeudenmukaiseen lopputulokseen. 
Lakiesityksessä mainitaan, että välttämättömän vuokratyövoiman kustannukset ovat 
kustannustukeen oikeutettavia kuluja. Vuokratyövoiman kuluerä sisältää aina vuokratyöntekijän 
osalta palkan lisäksi kaikki palkan sivukulut ja jopa vuokratyövoimaan välittävän yrityksen 
liikevoiton. On käsittämätöntä, että kustannustuella korvataan vuokratyövoimaa välittävän 
yrityksen liikevoittoa, mutta samanaikaisesti kustannustukea hakevan yrityksen omien 
työntekijöiden tai yrittäjän oman palkan / ansion sivukulut eivät kuulu kustannustuen piiriin.  
 
Yritysten omaan omaisuuteen liittyvät kustannukset 
 
Lisäksi esitämme, että yrityksen omaan omaisuuteen liittyvät kustannukset sisällytettäisiin 
kustannustuen perusteisiin vuokrakustannuksia vastaavasti. Nyt esillä oleva kirjaus vääristää 
kilpailuasetelmaan niiden yritysten ja yrittäjien osalta, jotka ovat hankkineet yrityksen 
taseeseen omaisuutta. Poistokustannukset on otettava tasapuolisesti huomioon vuokrien 
kanssa. Ei ole oikeudenmukaista, että yritystensä tasetta vahvistaneet yrittäjät joutuvat nyt 
huonompaan asemaan kuin ne, joiden toiminta on perustunut tarvittavan omaisuuden 
vuokraamiseen. Esimerkiksi taksiajoneuvonsa vuokraamalla hankkinut taksiyrittäjä on 
kustannustuen osalta merkittävästi paremmassa asemassa kuin yrittäjä, joka on hankkinut 
ajoneuvonsa yrityksen omistukseen taseeseen. Mikäli lakiesityksen puutteita ei korjata, niin 
tämä kannustaa yrityksiä jatkossa hankkimaan työvoimansa vuokratyönä ja yrityksen 
hankkimaan tarvitsemansa kaluston vuokralle, jolloin puolestaan yritysten taseet ja 
suhdannepuskurit jäävät vaatimattomalle tasolle. Tämän kaltainen kehityskulku ei ole 
yhteiskuntamme näkökulmasta tavoiteltava tila, eikä myöskään vahvista yritystoimintaamme.  
 
Lainsäädännön 4 §:n muuttaminen epätarkoituksenmukaista 
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Pidämme lain 4 §:n 4 kohdan kirjauksen muuttamista perusteettomana. Lakiesitys poistaa 
yritysten lähes kaikki joustamattomat kulut pois kustannustuen perusteista useilla toimialoilla. 
Näin ollen kirjaus palauttaa ongelmat tukien vääristymiseen liittyen, jotka korjattiin jo monilta 
osiltaan ns. kustannustuki II vaiheessa (963/2020). 
 
Toiminimiyrittäjien palkka 
 
Samalla tuomme esille, että kustannustuki vääristää tilannetta erityisesti niiden 
ammatinharjoittajien osalta, jotka ovat jättäneet oman palkkansa nostamatta tässä 
taloudellisessa tilanteessa.  
 
Yrityksen toiminnan kustannusten osalta ensimmäinen jousto tapahtuu yrittäjän omissa 
tuloissa. Vaille kustannustukea jäävät nyt ne yritykset, joiden yrittäjät eivät ole voineet heikossa 
taloustilanteessa nostaa palkkaa. Asia olisi ratkaistavissa niin, että vertailuna näiden 
toiminimiyrittäjien osalta voitaisiin käyttää vuoden 2019 vahvistetun verotuksen mukaista 
yritystoiminnan tuloa. Näin toimien myös yrittäjät, jotka ovat jääneet käytännössä vaille 
minkäänlaista tuloa yrityksestään koronakriisin aikana, voisivat saada jonkinlaista tukea myös 
oman työnsä osalta.  
 

6. Kustannustuen laskentakaava 
Kustannustuki lasketaan laissa määritellyllä laskentakaavalla. Jos laskentakaavalla 
määritelty tuen määrä jää alle 2000 euron, esitetään, että kustannustukena maksetaan 
2000 euroa, edellyttäen että yrityksen kulut tukikaudella ovat yli 2000 euroa ja että yritys 
täyttää muut tuen edellytykset. Muutoksen tavoitteena on kohdentaa tukea entistä 
paremmin pieniin yrityksiin, ml. yksinyrittäjät, jotka aiemmilla tukikausilla ovat jääneet 
tuen ulkopuolelle, koska tuen määrä on jäänyt alle määritellyn alarajan. Ministeriö 
pyytää näkemystänne erityisesti siitä, näettekö tuen tällä tavalla kohdentuvan paremmin 
pienille yrityksille ja yksinyrittäjille. 
 
Suomen Taksiliitto pitää esitystä erittäin kannatettavana. Kustannustuen edellytyksenä on ollut 
merkittävä liikevaihdon alenema, mutta sen lisäksi maksettavalle minimituelle on ollut alaraja, 
joten käytännössä kustannustuessa on ollut kaksinkertainen omavastuu. Tämä kaksinkertainen 
omavastuu on kohdentunut nimenomaa pienyrityksiin, joille vähäinenkin euromääräinen tuki 
olisi ollut tarpeen.     
 
Lausunnonantajan lausunto 
 
Kustannustuki III on erittäin tarpeellinen ja pidämme onnistuneena kirjauksia, jotka huomioivat 
myös pienyritykset paremmin. Valitettavasti esityksessä on kuitenkin merkittäviä puutteita ja 
yrittäjiä eriarvoiseen asemaan asettavia tekijöitä, kuten edellä olemme kirjanneet.  

 
 


