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Laki
yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) 1–5, 7 ja

14 § 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 päätöksellään SA.56995 hy-
väksynyt sisämarkkinoille soveltuvaksi (kustannustuki).

Lakia ei sovelleta maatalouden alkutuotannon, kalatalouden eikä vesiviljelyalan yritys-
toimintaan. Lakia sovelletaan kuitenkin sellaiseen maataloustuotteiden jalostuksen ja kau-
pan pitämisen alalla toimiville yrityksille myönnettävään tukeen, jota ei siirretä osittain tai
kokonaan alkutuottajille ja jonka määrää ei vahvisteta alkutuottajilta ostettujen tuotteiden
tai asianomaisten yritysten markkinoille saattamien tuotteiden hinnan tai määrän perus-
teella.

Kustannustukeen ja Valtiokonttorin toimintaan sovelletaan lisäksi valtionavustuslakia
(688/2001).

2 §

Kustannustuen myöntämisen yleiset edellytykset

Valtiokonttori voi myöntää valtion talousarvion rajoissa yritykselle hakemuksesta kus-
tannustukea 1 päivän kesäkuuta 2020 ja 31 päivän lokakuuta 2020 väliseltä ajalta (tuki-
kausi), jos:

1) yrityksen päätoimiala tukikauden ensimmäisenä päivänä kuuluu tuen piiriin 3 §:ssä
säädetyn mukaisesti;

2) yrityksen tukikauden keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto on yli 30 pro-
senttia pienempi kuin 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun vertailukauden keskimää-
räinen kuukausikohtainen liikevaihto;

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

4) yritystä ei koske mikään 6 §:ssä säädetyistä kustannustuen myöntämisen esteistä.
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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 vertailukauden liikevaihto. Vertailussa
käytetään toimialan yritysten liikevaihdon muutoksen mediaania. Vertailukausi on tuki-
kautta vastaava ajanjakso 2019.

Valtioneuvoston asetuksella nimetään toimialat, jotka 1 momentin mukaan kuuluvat
kustannustuen piiriin.

Kustannustukea voidaan myöntää myös yritykselle, joka täyttää tässä laissa säädetyt
edellytykset, mutta jonka toimialaa ei ole nimetty 2 momentin nojalla annetussa valtioneu-
voston asetuksessa, jos yritys hakemuksessaan osoittaa, että sen liikevaihto on laskenut
2 §:n 2 kohdassa säädetyn mukaisesti ja liikevaihdon lasku johtuu erityisen painavista
COVID-19-pandemiaan liittyvistä syistä.

4 §

Kustannustuen määräytymisperusteet

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

1) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto tukikaudelta yrityksen te-
kemien arvonlisäveroilmoitusten tai näiden puuttuessa oman ilmoituksen mukaan (tuki-
kauden liikevaihto);

2) yrityksen vertailukauden keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto yrityksen
tekemien arvonlisäveroilmoitusten mukaan tai näiden puuttuessa oman ilmoituksen mu-
kaan (vertailukauden liikevaihto);

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 jousta-
mattomat liiketoiminnan kulut ja menetykset (tukikauden muut kulut), jotka ovat lopullisia
ja joihin ei ole aiemmin myönnetty kustannustukea; ja

5) yritykselle myönnetyt muut 1 §:ssä mainitun Euroopan komission päätöksen
SA.56995 mukaiset tuet ja COVID-19-pandemiaan liittyvät vakuutuskorvaukset.

Jos yritys on perustettu 1 päivänä toukokuuta 2019 tai sen jälkeen, vertailukauden lii-
kevaihtona pidetään yrityksen keskimääräistä kuukausikohtaista liikevaihtoa 1 päivästä
tammikuuta 2020 29 päivään helmikuuta 2020 yrityksen tekemien arvonlisäveroilmoitus-
ten mukaan.

5 §

Kustannustuen määrä

Kustannustukea myönnettäessä tuen määrä lasketaan tukikaudelta 2 momentissa sääde-
tyn kaavan mukaisesti. Myönnettävä kustannustuki tukikaudelta voi olla enintään 500 000
euroa yritystä kohti. Kustannustukea myönnettäessä kuluja otetaan huomioon kuukausita-
solla yhteensä enintään yrityksen vertailukauden keskimääräistä kuukausikohtaista liike-
vaihtoa vastaava summa.

Kustannustuen määrä ennen 1 momentissa säädetyn enimmäismäärän huomioon otta-
mista lasketaan seuraavalla kaavalla:
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Tukea myönnettäessä otetaan huomioon ettei 1 §:ssä mainitun Euroopan komission
päätöksen SA.56995 mukainen tukien yrityskohtainen enimmäismäärä ylity. Lisäksi kus-
tannustukea myönnettäessä vähennetään 2 momentin perusteella määräytyvästä kustan-
nustuesta 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetut COVID-19-pandemiaan liittyvät va-
kuutuskorvaukset.

7 §

Kustannustuen hakeminen

Hakemus tuen saamiseksi tulee tehdä Valtiokonttorille viimeistään 26 päivänä helmi-
kuuta 2021.

Yrityksen on hakemuksessaan annettava tuen myöntämiseksi ja maksamiseksi välttä-
mättömät tiedot ja selvitykset tukikaudelta. Yrityksen on esitettävä hakemuksessaan tuen
käsittelemiseksi riittävät tiedot:

1) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kuluista;
2) yritykselle jo myönnetyistä valtion tuista;
3) mahdollisista korvauksista, jotka perustuvat yksityisiin vakuutuksiin; sekä
4) siitä, että yrityksellä ei ole 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuja taloudellisia vaikeuksia.

14 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020 ja on voimassa 30 päivään kesä-
kuuta 2021.

————
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2020.

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2020

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Elinkeinoministeri Mika Lintilä
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