
 

1. Onko yksinyrittäjän mahdollista saada hallituksen eduskunnalle 

5.6.2020 esittämää kustannustukea ja jos, millä ehdoilla? 

Yksinyrittäjän on mahdollista saada kustannustukea tämän hetkisten tietojen valosa. 
Huom! Laki ja siihen liittyvä asetus ei ole kuitenkaan vielä voimassa, jolloin tuen 
yksityiskohdat saattavat vielä muuttua.  

Jos yritys on saanut yksinyrittäjätukea, se vähennetään kustannustuesta. Myös muut 
mahdolliset tuet kuten Business Finlandin tai Ely-keskuksen tuet tulee ilmoittaa 
hakemuksessa ja niiden mahdolliset vähennykset käsitellään erikseen. 

Kustannustuki on tarkoitettu Suomessa toimiville yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut 
merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Se 
kohdentuu kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin. 

Tukea maksetaan toimialoille, joiden liikevaihto on huhtikuussa 2020 laskenut vähintään 
10 prosenttia verrattuna maalis-kesäkuuhun 2019. Jos yritys kuuluu tällaiseen toimialaan, 
on ehtona lisäksi, että yrityksen liikevaihto huhti-toukokuussa 2020 on laskenut yli 30 
prosenttia verrattuna maalis-kesäkuuhun 2019. Toimialojen määrittely on vielä käynnissä. 
Jos yritys ei kuulu määriteltyihin toimialoihin, voi yritys hakea kustannustukea painavien 
syihin vedoten.  

Yrityksen liikevaihdon on oltava yli 20 000 euroa edellisellä tilikaudella. 

Tuki on kertakorvaus kahden kuukauden ajalta huhti- toukokuulta 2020 ja määräytyy 
verottajalle ilmoitetusta alv- veronalaisesta tuloista. Jos yrityksellä on alv-vapaita tuloja 
tänä ajankohtana, ne tulee ilmoittaa erikseen. 

Tuen määrä on 2000 – 500 000 euroa, alle 2000 euron tukia ei makseta. 

Tukea eivät kuitenkaan voisi saada yritykset, jotka ovat olleet EU:n valtiotukisääntelyn 
tarkoittamissa taloudellisissa vaikeuksissa 31.12.2019. 

Tukea eivät voisi myöskään saada ne yritykset, jotka ovat laiminlyöneet verovelvoitteet tai 
ne, jotka ovat konkurssissa. Myös vireillä oleva konkurssimenettely estäisi tuen 
myöntämisen. 

Tuki ei koskisi maatalouden alkutuotantoa eikä kalastus- ja vesiviljelyalaa. Kyseiset tuet on 
rajattu komission puitetukiohjelmaa koskevan päätöksen soveltamisalan ulkopuolelle. 
Lisäksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla myönnetään soveltuvin osin 
vastaavan tyyppistä kustannustukea maatalouden alkutuotannon ja kalatalouden 
yritystoimintaan, joten on tarkoituksenmukaista tehdä rajaus soveltamisalaan. 
Maatalouden alkutuotantoon ja kalatalouteen sovelletaan erillisiä valtiontukisääntöjä. Maa- 
ja metsätalousministeriö vastaa tältä osin komissiolle tehtävistä valtiontuki-ilmoituksista ja 
tukijärjestelmien valmistelusta. 

Kustannustukea haetaan Valtionkonttorista. 



2. Onko kustannustuelle kaavailtu jatkoa? Mikäli esimerkiksi 
kustunnustukeen vaadittava liikevaihdon lasku näkyy vasta syksyllä. 

Työkalut mahdollistavat tuen käyttöönoton tarpeen vaatiessa uudelle kierrokselle, mutta 
tässä vaiheessa ei ole tietoa toisesta kierroksesta. 

 

 

3. Onko tietoa hallituksen eduskunnalle 5.6.2020 esittämästä yrittäjien 

työttymyysturvaoikeuden jatkamisen käsittelyajasta? Jos eduskunta 

hyväksyy hallituksen esityksen, missä vaiheessa tieto säännösten 

voimassaolon jatkosta siirtyy käytäntöön? Miten yrittäjien tulee tuolloin 

menetellä työttömyysturvan jatkon haun suhteen? 

 

Tarkkaa päivämäärää ei ole tiedossa, mutta asiaa käsitellään mahdollisimman pian. 

Suunnitelmissa on mahdollistaa yrittäjille mahdollisimman automaattinen työttömyysturvan 

jatkuminen. Pyrkimys on, että yrittäjien ei itse tarvitse tehdä uutta ilmoitusta vaan tuki 

jatkuisi automaattisesti, ellei yrittäjä itse ilmoita työllisyystilanteen muutoksesta. Mikäli 

automaatiota ei tule, tulee TE-palveluilta kuitenkin aktiivinen viestintä kaikille jo tukea 

saaville yrittäjille, kuinka tuen jatkuminen varmistetaan keskeytyksettä. 

 

 

 


