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Vaivaako häiriötilanne liiketoimintaasi? Yritysasiantuntijamme auttavat, 
kun on tarve selvitellä, miten edetä yli koronaviruspandemian 
aiheuttaman haastavan tilanteen. He hallitsevat myös hakemusten 
täyttämisen niin, että prosessi etenee jouhevasti viranomaisportaissa.
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Valtiokonttori

KUSTANNUSTUKI 3
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-
vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki/

SULKEMISKORVAUS
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-
vahinkopalvelut/sulkemiskorvaus/
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Kustannustuki 3

- Tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut 
koronapandemian vuoksi ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia 
selvitä joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista. 

- Yritys voi hakea kustannustukea, jos sillä on Y-tunnus. 

- Vaatimuksena on, että yrityksellä on tukikaudella hyväksyttäviä 
kustannuksia vähintään 2 000 euroa, ja että sen liikevaihto on 
laskenut yli 30 prosenttia vertailukauteen nähden.

- Hakuaika päättyy 23.6. klo 16.15

- Haettavissa olevan tuen tukikausi on 1.11.2020–28.2.2021

- Tukea haetaan Valtiokonttorin sähköisen asiointipalvelun 
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Kustannustuki 3

Joustamattomat kulut

- Kustannustuen määräytymiseen vaikuttavat yrityksen 
hakemuksella ilmoittamat tukikauden muut kulut. 

- Näihin kuluihin lasketaan yrityksen joustamattomat kulut ja 
menetykset liiketoiminnassa tukikaudella.

- Tarkoitetaan sellaisia kuluja, joita ei voida sopeuttaa toiminnan 
volyymia vastaavalla tavalla. 

- Yrityksen on siis huolehdittava näistä kuluista, vaikka yrityksellä 
ei olisi myyntiä lainkaan, eikä joustamattomia kuluja ole 
mahdollista sopeuttaa toiminnan supistumista vastaavasti, toisin 
kuin esimerkiksi aine- ja tarvikemenoja tai uusia investointeja.
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Esimerkkejä Joustamattomista kuluista

- Tilavuokrat ja hoitovastikkeet     - Varastovuokrat      - Sähkö, vesi ja kaasu

- Jätehuolto  - Vartiointi ja turvallisuusjärjestelmät      

- Isännöinti, kiinteistönhuolto ja siivous        - Kiinteistöverot 
- - Liiketoiminnassa käytettyjen liikennevälineiden ajoneuvoverot

- Laite-, esine- ja ohjelmistovuokrat (myös leasing-maksut)

- Käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut

- Taloushallinto, kirjanpito ja tilintarkastus - Lupa- ja muut viranomaismaksut

- Jäsenmaksut          - Puhelinliittymät             - Tietoliikenne

- Lakisääteisten ja muiden välttämättömien vakuutusten maksut

- Omistuskiinteistön ja liiketoimintaa varten hankitun käyttöomaisuuden 
lainakorot
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Palkkakulut

- Palkkakuluihin lasketaan tulorekisteristä Valtiokonttorin 
poimimat tiedot yrityksen maksamista suorista palkoista. 

- Toiminimiyrittäjien ja henkilöyhtiön vastuunalaisten 
yhtiömiesten osalta palkkakuluiksi hyväksytään yrittäjän 
eläkevakuutusta varten vahvistettu työtulo. Lisäksi hyväksytään 
YEL-vakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu yrityksen 
ilmoituksen mukaan.

- Osakeyhtiömuotoisten yrittäjien palkat ja palkan sivukulut 
voidaan hyväksyä vain tulorekisterin tietojen mukaan. 
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Yksinyrittäjät

- Kustannustuen kolmannella kierroksella tukea voidaan myöntää 
entistä joustavammin erityisesti yksinyrittäjille ja pienyrityksille. 

- Tukea myönnetään yritysten liikevaihdon laskun ja 
toteutuneiden kustannusten mukaan. 

- Tällä kierroksella tukea maksetaan vähintään 2 000 €, vaikka 
yrityksen tuki olisi laskennallisesti jäänyt alle kyseisen summan. 

- Näin tukea voivat saada aiempaa useammat pienyritykset ja 
yksinyrittäjät, jos muut tukiehdot täyttyvät.
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SULKEMISKORVAUS

- Korvausta voivat hakea yritykset, joilla on korkeintaan 49 
työntekijää ja joiden toimitilat on suljettu lain määräyksen tai 
viranomaisen päätöksen mukaisesti. 

- Sulkemispäätös perustuu valtioneuvoston asetukseen tai 
Aluehallintoviraston tartuntatautilain pykälään 58 g.

- Sulkeminen koskee ravintoloita ja muita ravitsemisliikkeitä sekä 
esimerkiksi kuntosaleja, liikuntapaikkoja ja sisäleikkipuistoja.

- Korvausta on haettava 4 kk kuluessa sen kuukauden 
päättymisestä, jona velvollisuus pitää toimitilat suljettuina 
päättyi.
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SULKEMISKORVAUS

- Korvaus lasketaan sen toiminnan osalta, jota sulkeminen 
koskee.

- Laskenta perustuu helmikuun 2021 (vertailukausi) 
palkkakuluihin ja muihin joustamattomiin kuluihin, jotka 
otetaan huomioon 70-prosenttisesti.

- Korvaus suhteutetaan suljetun liiketoiminnan osuuteen 
koko liiketoiminnasta ja sulkemiskauden päivien 
lukumäärään.
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SULKEMISKORVAUS

PALKKAKULUT:

- Tulorekisteri tietojen mukaan

- Toiminimiyrittäjän YEL-työtulon mukaan

JOUSTAMATTOMAT MUUT KULUT: Esim.

- Vuokrakulut

- Lupa-, jäsen- ja vakuutusmaksut

- Laite- ja esinevuokrat

- Käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut

- Välttämättömät vuokratyövoimakustannukset, 
ennakkomaksut
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1. Yritysneuvonta

2. Kärkölän ja Sysmän kunnan yritysneuvonta -
yhteyshenkilö

3. Hymy Häme II -hanketyö

4. NEUVO kilpailukyky ja nykyaikaistaminen

5. Yritysten Kehittämispalvelut: Konsultointi osa-alue 
Markkinointi ja asiakkuudet

Yritysasiantuntija

Karita Alén
puh. 0400 461 708, karita.alen@proagria.fi
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KIITOS MIELENKIINNOSTA

Ollaan yhteydessä!
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