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Lakiehdotus

Laki
yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yritysten määräaikaisesta kustannustuesta (508/2020) annetun lain 2–5, 7 ja 14 §, sellaisina kuin
ne ovat laissa x/2020 seuraavasti:
2 § Kustannustuen myöntämisen yleiset edellytykset
Valtiokonttori voi myöntää valtion talousarvion rajoissa yritykselle hakemuksesta kustannustukea 1 päivän
marraskuuta 2020 ja 28 päivän helmikuuta 2021 väliseltä ajalta kertyneisiin yrityksen kustannuksiin
(tukikausi), jos
1) yrityksen verohallinnolle ilmoittama päätoimiala tukikauden ensimmäisenä päivänä kuuluu tuen piiriin 3
§:ssä säädetyn mukaisesti;
2) yrityksen 4 § momentin 1 kohdassa tarkoitettu tukikauden keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto
on yli 30 prosenttia pienempi kuin 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu vertailukauden keskimääräinen
kuukausikohtainen liikevaihto;
3) yrityksen 5 §:ssä säädetyn mukaisesti laskettu kustannustuki on vähintään 2000 euroa; ja
4) yritystä ei koske mikään 6 §:ssä säädetyistä kustannustuen myöntämisen esteistä.
5) yrityksellä on y-tunnus
3 § Kustannustuen piiriin kuuluvat toimialat ja yritykset
Kustannustuen piiriin kuuluvat ne toimialat, joilla toimivien yritysten tukikauden liikevaihto on vähintään 10
prosenttia pienempi kuin vertailukauden liikevaihto. Vertailussa käytetään toimialan yritysten liikevaihdon
muutoksen mediaania. Vertailukausi on tukikautta vastaava ajanjakso 1 päivän marraskuuta 2019 ja 29
päivän helmikuuta 2020 välisenä aikana.
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 valtioneuvoston asetuksessa, jos yrityksen
liikevaihto on laskenut 2 §:n 1 momentin 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 mukaisesti seuraavien
tekijöiden perusteella:
1) yrityksen keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto tukikaudelta yrityksen tekemien
arvonlisäveroilmoitusten tai näiden puuttuessa oman ilmoituksen mukaan (tukikauden liikevaihto);
2) yrityksen vertailukauden keskimääräinen kuukausikohtainen liikevaihto yrityksen tekemien
arvonlisäveroilmoitusten mukaan tai näiden puuttuessa oman ilmoituksen mukaan (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 hakemuksessa ilmoittamat joustamattomat
liiketoiminnan kulut ja menetykset (tukikauden muut kulut), joihin luetaan vuokrakulut ja muut kulut
liiketoiminnassa käytössä olevasta omaisuudesta, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset ja
lisenssimaksut, välttämättömät vuokratyövoimakustannukset sekä ennakkomaksut, 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 -pandemian liittyvät vakuutuskorvaukset.
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Toisin kuin 1 momentin 2 kohdassa säädetään, jos yritys on perustettu 1 päivänä toukokuuta 2019 tai sen
jälkeen, vertailukauden liikevaihtona pidetään yrityksen keskimääräistä kuukausikohtaista liikevaihtoa 1
päivä tammikuuta 2020 ja 29 päivä helmikuuta 2020 välisenä aikana yrityksen tekemien
arvonlisäveroilmoitusten tai niiden puuttuessa yrityksen oman ilmoituksen mukaan.
Toisin kuin 1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetään, jos yritys tekee arvonlisäveroilmoitukset
kalenterivuosittain, 1 momentin 1) kohdassa tarkoitettu tukikauden liikevaihto lasketaan yrityksen vuonna
2020 tekemän arvonlisäveroilmoituksen perusteella ja 1 momentin 2) kohdassa tarkoitettu vertailukauden
liikevaihto yrityksen vuonna 2019 tekemän arvonlisäveroilmoituksen perusteella, tai jos yritys tekee
arvonlisäveroilmoitukset neljännesvuosittain, lasketaan 1) momentin 1) kohdassa tarkoitettu tukikauden
liikevaihto yrityksen vuoden 2020 viimeisen vuosineljänneksen arvonlisäveroilmoituksen perusteella ja 1
momentin 2) kohdassa tarkoitettu vertailukauden liikevaihto yrityksen vuoden 2019 viimeisen
vuosineljänneksen arvonlisäveroilmoituksen perusteella.
5 § Kustannustuen määrä
Kustannustukea myönnettäessä yrityksille, tuen määrä lasketaan tukikaudelta 2 momentissa säädetyn kaavan
mukaisesti. Myönnettävä kustannustuki tukikaudelta voi olla enintään 1 000 000 euroa yritystä kohti.
Kustannustukea myönnettäessä otetaan 4 § 1 momentin 3) ja 4) kohdan mukaisista kuluista huomioon
enintään neljä kertaa yrityksen 4 § 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun 2. vertailukauden keskimääräistä
kuukausikohtaista liikevaihtoa vastaava summa.
Kustannustuen määrä ennen 1 momentissa säädetyn enimmäismäärän huomioon ottamista lasketaan
seuraavalla kaavalla:
𝑣𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑙𝑢𝑘𝑎𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜 − 𝑡𝑢𝑘𝑖𝑘𝑎𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜
𝑚ää𝑟ä = (
− 0,3) × (𝑡𝑢𝑘𝑖𝑘𝑎𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑚𝑢𝑢𝑡 𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡 + 𝑡𝑢𝑘𝑖𝑘𝑎𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑙𝑘𝑘𝑎𝑘𝑢𝑙𝑢𝑡)
𝑣𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑙𝑢𝑘𝑎𝑢𝑑𝑒𝑛 𝑙𝑖𝑖𝑘𝑒𝑣𝑎𝑖ℎ𝑡𝑜

Jos 2 momentin mukaisesti lasketun tuen määrä on pienempi kuin 2000 euroa, yrityksen kustannustuen
määräksi hyväksytään 2000 euroa edellyttäen, että yrityksen hakemuksessaan ilmoittamien kustannusten
määrä tukikaudella on vähintään 2000 euroa.
Tukea myönnettäessä otetaan huomioon ettei 1 §:ssä mainitun Euroopan komission päätöksen SA.56995
mukainen tukien yrityskohtainen enimmäismäärä ylity. Lisäksi kustannustukea myönnettäessä vähennetään 2
momentin perusteella määräytyvästä kustannustuesta tukikaudelle kohdistuvat 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa
tarkoitetut COVID-19 –pandemiaan liittyvät vakuutuskorvaukset.
7 § Kustannustuen hakeminen
Hakemus tuen saamiseksi tulee tehdä Valtiokonttorille viimeistään 24 päivänä kesäkuuta 2021.
Yrityksen on hakemuksessaan annettava tuen myöntämiseksi ja maksamiseksi välttämättömät tiedot ja
selvitykset tukikaudelta:
1) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kuluista;
2) yritykselle myönnetyistä muista 1 §:ssä mainitun Euroopan komission päätöksen SA.56995 mukaisista
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 31 päivään joulukuuta 2021.
———
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .

