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Laki
yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yritysten määräaikaisesta kustannustuesta (508/2020) annetun lain 1 §:n 1 ja

2 momentti, 2 §, 3 §:n 1 momentti sekä 4, 5 ja 7 §,
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 1 ja 2 momentti laissa 963/2020 ja 2 §, 3 §:n 1 momentti

sekä 4, 5 ja 7 § laissa 280/2021, sekä
lisätään lakiin uusi 5 c ja 5 d § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään sellaisesta Suomessa toimiville yrityksille COVID-19-pande-
mian aiheuttamasta liiketoiminnan yleisten vaikeuksien helpottamiseksi myönnettävästä
määräaikaisesta valtiontuesta, jonka Euroopan komissio on päätöksillään SA.56995 ja
SA.63205 hyväksynyt sisämarkkinoille soveltuvaksi (kustannustuki).

Lakia ei sovelleta luotto- ja rahoituslaitoksiin eikä maatalouden alkutuotannon, kalata-
louden eikä vesiviljelyalan yritystoimintaan. Lakia sovelletaan kuitenkin sellaiseen maa-
taloustuotteiden jalostuksen ja kaupan pitämisen alalla toimiville yrityksille myönnettä-
vään tukeen, jota ei siirretä osittain tai kokonaan alkutuottajille ja jonka määrää ei vahvis-
teta alkutuottajilta ostettujen tuotteiden tai asianomaisten yritysten markkinoille saatta-
mien tuotteiden hinnan tai määrän perusteella.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

2 §

Kustannustuen myöntämisen yleiset edellytykset

Valtiokonttori voi myöntää valtion talousarvion rajoissa yritykselle hakemuksesta kus-
tannustukea 1 päivän maaliskuuta 2021 ja 31 päivän toukokuuta 2021 väliseltä ajalta,
nämä päivät mukaan lukien (tukikausi), kertyneisiin yrityksen kustannuksiin, jos:

1) yrityksen Verohallinnolle ilmoittama päätoimiala tukikauden ensimmäisenä päivä-
nä kuuluu tuen piiriin 3 §:ssä säädetyn mukaisesti;

2) yrityksen 4 §:n 1 kohdassa tarkoitettu keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaih-
to on yli 30 prosenttia pienempi kuin 4 §:n 2 kohdassa tarkoitettu keskimääräinen kuukau-
sikohtainen liikevaihto;

3) yrityksen 5 §:ssä säädetyn mukaisesti laskettu kustannustuki on vähintään 2 000 eu-
roa;

4) yritystä ei koske mikään 6 §:ssä säädetyistä kustannustuen myöntämisen esteistä; ja
5) yrityksellä on yritys- ja yhteisötunnus.
HE 97/2021
TaVM 18/2021
EV 110/2021
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3 §

Kustannustuen piiriin kuuluvat toimialat ja yritykset

Kustannustuen piiriin kuuluvat ne toimialat, joilla toimivien yritysten tukikauden liike-
vaihto on vähintään 10 prosenttia pienempi kuin toimialan liikevaihto 1 päivän maaliskuu-
ta 2019 ja 31 päivän toukokuuta 2019 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien. Ver-
tailussa käytetään toimialan yritysten liikevaihdon muutoksen mediaania.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

4 §

Kustannustuen määräytymisperusteet

Yritykselle voidaan myöntää kustannustuki tukikaudelta 5 §:ssä säädetyn kaavan mu-
kaisesti seuraavien tekijöiden perusteella:

1) yrityksen pandemiakauden liikevaihto, joksi määritellään:
a) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän maaliskuuta 2021

ja 31 päivän toukokuuta 2021 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen te-
kemien arvonlisäveroilmoitusten mukaan, jos yritys ilmoittaa arvonlisäverot Verohallin-
nolle kuukausittain;

b) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän tammikuuta 2021
ja 31 päivän maaliskuuta 2021 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen te-
kemien arvonlisäveroilmoitusten mukaan, jos yritys ilmoittaa arvonlisäveronsa Verohal-
linnolle neljännesvuosittain;

c) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän tammikuuta 2020
ja 31 päivän joulukuuta 2020 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen teke-
mien arvonlisäveroilmoitusten mukaan, jos yritys ilmoittaa arvonlisäveronsa Verohallin-
nolle kalenterivuosittain;

d) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän maaliskuuta 2021
ja 31 päivän toukokuuta 2021 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen
oman ilmoituksen mukaan, jos yritys ei ole tehnyt arvonlisäveroilmoituksia;

2) yrityksen normaalikauden liikevaihto, joksi määritellään:
a) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän maaliskuuta 2019

ja 31 päivän toukokuuta 2019 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen te-
kemien arvonlisäveroilmoitusten mukaan, jos yritys ilmoittaa arvonlisäverot Verohallin-
nolle kuukausittain;

b) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän tammikuuta 2019
ja 31 päivän maaliskuuta 2019 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen te-
kemien arvonlisäveroilmoitusten mukaan, jos yritys ilmoittaa arvonlisäveronsa Verohal-
linnolle neljännesvuosittain;

c) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän tammikuuta 2019
ja 31 päivän joulukuuta 2019 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen teke-
mien arvonlisäveroilmoitusten mukaan, jos yritys ilmoittaa arvonlisäveronsa Verohallin-
nolle kalenterivuosittain;

d) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto 1 päivän maaliskuuta 2019
ja 31 päivän toukokuuta 2019 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien, yrityksen
oman ilmoituksen mukaan, jos yritys ei ole tehnyt arvonlisäveroilmoituksia;

3) yrityksen tukikaudelta maksetut yrityksen työntekijöiden palkkakulut tulorekisterin
tietojen mukaan, prosenttimääräisinä korvattavat työnantajan sivukulut, joiden määräksi
hyväksytään 20 prosenttia tulorekisterin mukaisista palkkakuluista, toiminimiyrittäjän ja
henkilöyhtiön vastuullisen yhtiömiehen tukikauden palkkakulut yrittäjän eläkelain
(1272/2006) 112 ja 113 §:n mukaisesti vahvistetun tukikauden ensimmäisenä päivänä voi-
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massa olleen työtulon mukaan ja yrittäjän eläkevakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu
tukikaudelta yrityksen oman ilmoituksen mukaan (tukikauden palkkakulut);

4) yrityksen sellaiset tukikauteen kohdistuvat hakemuksessaan ilmoittamat joustamat-
tomat liiketoiminnan kulut, joihin luetaan vuokrakulut ja muut kulut liiketoiminnassa käy-
tössä olevasta omaisuudesta, liiketoiminnan harjoittamiselle välttämättömät lupa-, jäsen-
ja vakuutusmaksut ja pitkäaikaiset sopimukset, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorva-
ukset ja lisenssimaksut, välttämättömät vuokratyövoimakustannukset ja ennakkomaksut,
jotka ovat lopullisia ja joihin ei ole aiemmin myönnetty kustannustukea (tukikauden muut
kulut); sekä

5) yritykselle myönnetyt muut Euroopan komission päätöksen SA.56995 mukaiset tuet
ja COVID-19-pandemiaan liittyvät vakuutuskorvaukset.

5 §

Kustannustuen määrä

Kustannustukea myönnettäessä yrityksille tuen määrä lasketaan tukikaudelta 2 momen-
tissa säädetyn kaavan mukaisesti. Myönnettävä kustannustuki tukikaudelta voi olla enin-
tään 1 000 000 euroa yritystä kohti. Kustannustukea myönnettäessä otetaan 4 §:n 3 ja 4
kohdan mukaisista kuluista huomioon enintään kolme kertaa yrityksen 4 §:n 2 kohdassa
tarkoitetun normaalikauden keskimääräistä kuukausikohtaista liikevaihtoa vastaava sum-
ma.

Kustannustuen määrä ennen 1 momentissa säädetyn enimmäismäärän huomioon otta-
mista lasketaan seuraavalla kaavalla:

Jos 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla toimialalla toimiva yritys on perustettu 1 tammi-
kuuta 2019 tai sen jälkeen, sille voidaan 2 §:n 2 kohdasta poiketen myöntää kustannustu-
kea siten, että kustannustuen määrä lasketaan seuraavalla kaavalla: kustannustuen määrä
= (yrityksen 2 §:n 1 kohdan mukaisen päätoimialan 3 §:n 1 momentin mukaisesti määri-
telty mediaaniliikevaihdon muutos – 0.3) * (tukikauden palkkakulut + tukikauden muut
kulut). Kaavasta saatava kerroin on aina kuitenkin vähintään 0,1.

Jos 2 momentin mukaisesti lasketun tuen määrä on pienempi kuin 2 000 euroa, yrityk-
sen kustannustuen määräksi hyväksytään 2 000 euroa edellyttäen, että yrityksen tukikau-
den palkkakulujen ja muiden kulujen määrä on vähintään 2 000 euroa.

Tukea myönnettäessä otetaan huomioon, ettei Euroopan komission päätöksen
SA.56995 mukainen tukien konsernikohtainen enimmäismäärä 1 800 000 euroa ylity.
Kustannustukea myönnettäessä vähennetään samoihin kustannuksiin kohdistuva 5 a, 5 b
ja 5 c §:n mukainen korvaus. Lisäksi kustannustukea myönnettäessä vähennetään tämän
pykälän perusteella määräytyvästä kustannustuesta tukikaudelle kohdistuvat 4 §:n 5 koh-
dassa tarkoitetut COVID-19-pandemiaan liittyvät vakuutuskorvaukset.

5 c §

Suurten ja keskisuurten yritysten toimitilojen sulkemisesta johtuva korvaus

Suurille ja keskisuurille yrityksille, jonka toimitiloja on tartuntatautilain (1227/2016)
58 g §:n tai majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 3 a §:n nojalla
maalis- ja huhtikuun aikana 2021 pidetty suljettuina asiakkailta, maksetaan sulkemisajalta
korvaus 70 prosenttia sulkemisajan tappioista, jotka on määritelty siten, kuin kirjanpitola-
ki (1336/1997) tilinpäätökseltä edellyttää ja jotka ulkopuolinen tilintarkastaja on varmis-
3



609/2021  
tanut. Jos yritys kuuluu konserniin, tappiota tarkastellaan konsernitasolla. Kertaluonteisia
arvonalentumistappioita ei oteta huomioon tappioiden laskennassa. Sulkemisajan tappio
voi olla kuitenkin korkeintaan 4 §:n 3 ja 4 kohdan mukaisten kustannusten yhteissumma
sulkemisen kohteena olevan liiketoiminnan sulkemisajalta. Tuen enimmäismäärä on
1 800 000 euroa.

Jos konserni on hakenut sulkemiskorvausta, se voi hakea kustannustukea vain konser-
nina.

Tuen edellytyksenä on, että yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia sen ka-
lenterikuukauden tai niiden kuukausien aikana, joina yrityksen toimitiloja 1 momentin
mukaisesti on pidetty suljettuina, verrattuna vastaavaan kalenterikuukauteen tai kalenteri-
kuukausiin vuonna 2019. Jos yritys kuuluu konserniin, liikevaihdon muutosta tarkastel-
laan konsernitasolla.

Tukea myönnettäessä otetaan huomioon, ettei Euroopan komission päätöksen
SA.63205 mukainen tukien konsernikohtainen enimmäismäärä 10 000 000 euroa ylity.
Tuesta vähennetään sulkemiskaudelle kohdistuvat vakuutuskorvaukset sekä muut samoi-
hin kustannuksiin kohdistuvat valtiontuet.

Hakemus sulkemiskorvauksesta on tehtävä Valtiokonttorille viimeistään 13 päivänä
elokuuta 2021. Yrityksen on hakemuksessaan toimitettava ulkopuolisen tilintarkastajan
tarkastusraportti 3 momentissa tarkoitetun sulkemiskauden ja vertailukauden liikevaih-
dosta, sulkemiskauden tappioista ja 4 §:n 3 ja 4 kohdan mukaisista kustannuksista, sulke-
miskaudella saaduista vakuutuskorvauksista ja samoihin kustannuksiin kohdistuvasta
muusta valtiontuesta.

Sulkemiskorvaukseen ei sovelleta 2–5 §:ää, 4 §:n 3 ja 4 kohtaa lukuun ottamatta, eikä
7 §:ää.

5 d §

Tuki kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin

Yritys voi saada tukea 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän toukokuuta 2021 välisenä ai-
kana, nämä päivät mukaan lukien, syntyneisiin kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin
komission päätöksen SA.63205 mukaisen tukiohjelman nojalla, jolloin tuki lasketaan
tuki-intensiteetin mukaisena osuutena yrityksen tukikauden tappiosta, jotka on määritelty
siten kuin kirjanpitolaissa tilinpäätökseltä edellytetään ja jotka ulkopuolinen tilintarkasta-
ja on varmistanut. Jos yritys kuuluu konserniin, hakijana on konserni. Tappiota tarkastel-
laan konsernitasolla. Kertaluonteisia arvonalentumistappioita ei oteta huomioon tappioi-
den laskennassa. Tukikauden tappio voi olla kuitenkin korkeintaan 4 §:n 3 ja 4 kohdan
mukaisten kustannusten yhteissumma.

Tuen edellytyksenä on, että yrityksen liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia 1 päivän
maaliskuuta ja 31 päivän toukokuuta 2021 välisenä aikana, nämä päivät mukaan lukien,
verrattuna 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän toukokuuta 2019 väliseen aikaan, nämä päi-
vät mukaan lukien, yrityksen Verohallinnolle toimittamien kuukausittaisten arvonlisäve-
roilmoitusten mukaisesti. Jos yritys kuuluu konserniin, liikevaihdon muutosta tarkastel-
laan konsernitasolla.

Tuki-intensiteetti lasketaan seuraavasti: [(yrityksen liikevaihto 1 päivän maaliskuuta ja
31 päivän toukokuuta 2019, nämä päivät mukaan lukien – yrityksen liikevaihto 1 päivänä
maaliskuuta ja 31 päivänä toukokuuta 2021, nämä päivät mukaan lukien): yrityksen liike-
vaihto 1 päivänä maaliskuuta ja 31 päivänä toukokuuta 2019, nämä päivät mukaan lukien]
– 0,3. Tukien intensiteetin enimmäismäärä on 70 prosenttia, tuen määrä enintään
1 000 000 euroa. Tuesta vähennetään tukikaudelle kohdistuvat vakuutuskorvaukset ja
muut samoihin kustannuksiin saadut valtiontuet. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon,
ettei Euroopan komission päätöksen SA.63205 mukainen tukien konsernikohtainen enim-
mäismäärä, 10 000 000 euroa, ylity.
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Yrityksen on toimitettava hakemuksessaan Valtiokonttorille ulkopuolisen tilintarkasta-
jan tarkastusraportti 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta tukikauden ja vertailukauden liike-
vaihdosta, tukikauden tappiosta ja 4 §:n 3 ja 4 kohdan mukaisista kustannuksista, tukikau-
della saaduista vakuutuskorvauksista ja samoihin kustannuksiin kohdistuvasta muusta
valtiontuesta.

Tukeen ei sovelleta 4 §:ää, sen 3 ja 4 kohtaa lukuun ottamatta, 5 §:ää eikä 7 §:n 2 mo-
menttia.

7 §

Kustannustuen hakeminen

Hakemus tuen saamiseksi tulee tehdä Valtiokonttorille viimeistään 30 päivänä syys-
kuuta 2021.

Yrityksen on hakemuksessaan annettava tuen myöntämiseksi ja maksamiseksi välttä-
mättömät tiedot ja selvitykset:

1) 4 ja 5 a §:ssä tarkoitetuista kuluista;
2) yritykselle tukikaudelle myönnetyistä Euroopan komission päätösten SA.56995 ja

SA.63205 mukaisista valtion tuista;
3) yrityksen tukikaudella mahdollisesti saamista korvauksista, jotka perustuvat yksityi-

siin vakuutuksiin; sekä
4) siitä, että yrityksellä ei ole 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja taloudellisia vaikeuksia.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021.

Naantalissa 29.6.2021

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Elinkeinoministeri Mika Lintilä
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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