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SULKEMISKORVAUS on tarkoitettu kohtuulliseksi korvaukseksi
yrityksille, joiden liiketoiminnalle on aiheutunut vahinkoja
koronapandemian hallintaan liittyvistä sulkemismääräyksistä sekä
yleisötilaisuuden kieltämisestä tai merkittävästä rajoittamisesta.
•

Korvaus koskee aikavälille 21.12.2021-28.2.2022 määrättyjä sulkuja
tai yleisötilaisuuksien järjestämisen kieltoja.

KUSTANNUSTUEN kuudes tukikierros on tarkoitettu yrityksille, jotka
ovat kärsineet pandemiaan liittyneistä (mutta varsinaisia
sulkemismääräyksiä lievemmistä) rajoitustoimista, joiden liikevaihto
on pudonnut merkittävästi COVID-19 -pandemian vuoksi ja joilla on
vaikeasti sopeutettavia tukikauteen kohdistuvia palkka- ja muita
kuluja.
•
•

Kustannustuen tukikausi on 1.12.2021-28.2.2022
Kumpikin tukimuoto perustuu lakiin yritysten määräaikaisesta
kustannustuesta
Yrityksen saama sulkemiskorvaus vähennetään
täysimääräisesti mahdollisen kustannustuen määrästä.

Sulkemiskorvaus II
Tuen haku auki 22.3. – 20.4.2022

Sulkemiskorvaus on tarkoitettu yritykselle, jonka
tilat on COVID-19-pandemian hallintaan liittyvän
säädöksen tai viranomaisen määräyksen nojalla
pidetty suljettuina asiakkailta 21.12.2021 –
28.2.2022 välisenä aikana kokonaan, osittain tai
on yleisötilaisuus, jonka järjestäminen on
kielletty.

A) Kokonaan

Tartuntatautilain 58 g §:n mukaan kunta
tai aluehallintovirasto voi alueellisesti
kohdennetulla päätöksellään määrätä
suljettavaksi seuraavat asiakastilat:
•
•
•
•
•
•

Liikunta- ja urheilutilat sekä
kuntosalit
Yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät
Tanssipaikat ja kuorolaulu- ja
harrastajateatteritilat
Huvi- ja teemapuistot
Sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
Kauppakeskusten yleiset
oleskelutilat, pois lukien
vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen
tarjoamiseen käytettävät tilat sekä
kulku”

B) Osittain

Koskee käytännössä ravintolatoimintaa
harjoittavia yrityksiä, jotka eivät ole
aukiolorajoituksista johtuen voineet
harjoittaa liiketoimintaansa.
•

•
•

•

Suljetuksi osaksi katsotaan se osa
päivästä, jonka tila on pidettävä
kokonaan suljettuna asiakkailta
verrattuna normaaliin aukioloaikaan.
Esim. illallisravintolat, yökerhot.
Toisaalta lounasravintola, joka ei ole
normaalioloissakaan auki klo 18
jälkeen, ei ole oikeutettu
sulkemiskorvaukseen
Huom. Jos yrityksellä on esimerkiksi
”take away –myyntiä”, huomioidaan
tämä suljetun liiketoiminnan
osuudessa. Sulkemismääräyksillä ei
ole rajoitettu ”take away –myyntiä”.

C) Yleisötilaisuus, jonka
järjestäminen on kielletty
21.12.2021 – 28.2.2022
Kiellosta on aiheutunut yrityksen
järjestämän yleisötilaisuuden
peruuntuminen.

Yleisötilaisuuden kieltämiseen
rinnastetaan myös yleisötilaisuuden
osallistujamäärän rajoittaminen niin
pieneksi, että tilaisuuden järjestäminen
olisi ilmeisen mahdotonta
Aluehallintovirastojen
kokoontumisrajoitukset, esim. 6hlö,
10hlö, jne.

Yleisötilaisuudesta
Sulkemiskorvauksen piiriin kuuluvaan yleisötilaisuuteen tulee
olla avoin pääsy yleisöllä
• Esim. konsertti, urheilutapahtuma, messutilaisuus,
elokuvateatteriesitys
• ”Voinko minä osallistua tilaisuuteen vapaasti/hankkimalla lipun”,
esim. yritysten sisäiset tapahtumat eivät ole
sulkemiskorvauksen piirissä

Yleisötilaisuus voi olla kertaluonteinen tai toistuvasti
järjestettävä (huom. ero korvauksen määräytymisperusteissa)
Yleisötilaisuus on tilaisuus, johon osallistuisi vähintään 50 hlö

Korvausta voi hakea vain yleisötilaisuuden pääjärjestäjä
Sulkemiskorvausta ei myönnetä siirretyn tapahtuman
kustannuksiin

Sulkemiskausi, tukikausi ja vertailukausi
Sulkemiskausi
Aika, jolloin on ollut voimassa
lakiin tai viranomaisen
määräykseen perustuvia
sulkemismääräyksiä.
Sulkemiskausi alkaa
aikaisintaan 21.12.2021 ja
päättyy viimeistään 28.2.2022.

Tukikausi
Aika, jolta sulkemiskorvausta
maksetaan.
Korvausta voidaan maksaa
niiltä päiviltä, jonka yritys on
ollut suljettuna kokonaan tai
osittain.

Myös peruuntuneet
yleisötilaisuudet voivat saada
sulkemiskorvausta.

Vertailukausi
Ajanjakso, jolta korvauksen
määrittämiseksi tarvittavat
tiedot huomioidaan.
Laskenta perustuu yrityksen
palkka- ja muihin kuluihin, jotka
huomioidaan tammihelmikuulta 2022 sekä
sulkemisen kohteena olevaan
liiketoiminnan osuuteen, joka
huomioidaan marraskuulta
2021.

Sulkemiskorvauksen laskenta
perustuu:
1. yrityksen sulkemiskorvauksen vertailukauden
palkkakuluihin, nämä tiedot huomioidaan tammihelmikuulta 2022
2. yrityksen ilmoittamiin sulkemiskorvauksen
vertailukauden muihin kuluihin, nämä tiedot yritys
ilmoittaa tammi-helmikuulta 2022
3. yrityksen ilmoitukseen siitä, kuinka suurta osaa
liiketoiminnasta sulkeminen välittömästi koskee
• Yritys ilmoittaa hakemuksessaan sulkemisen
kohteena olevan liiketoiminnan osuuden
määrittämiseksi tarvittavat liikevaihtotiedot
marraskuulta 2021
4.4.2022

Sulkemiskorvauksen laskenta
• Yrityksen palkkakulut huomioidaan kerrottuna sulkemisen
kohteena olevan liiketoiminnan osuudella.
• Muut kulut huomioidaan kerrottuna sulkemisen kohteena
olevan liiketoiminnan osuudella ja luvulla 0,7.

• Palkkakulujen ja muiden kulujen yhteissumma jaetaan
vertailukauden kalenteripäivien määrällä (59) ja kerrotaan
sulkemiskauden kalenteripäivien määrällä.
• Korvauksesta vähennetään mahdolliset samoihin
kustannuksiin kohdistuvat OKM:n myöntämät tuet sekä
vakuutuskorvaukset.
• Jos korvauksen määrä vähennyksen jälkeen on alle
2000€, korvausta ei makseta.

4.4.2022

Sulkemiskorvauksen laskenta
peruuntuneille tapahtumille
• Kielletyn yleisötilaisuuden johdosta myönnettävä
korvaus määritetään huomioiden hakijan (pääjärjestäjän)
hakemuksessaan ilmoittamat yleisötilaisuuden
järjestämisestä 1.10.2021 alkaen aiheutuneet suorat,
toteutuneet ja lopulliset kulut

• Yleisötilaisuuden järjestämisestä aiheutuneet
palkkakulut huomioitaisiin täysimääräisesti ja muut kulut
kerrottuna luvulla 0,7
• Huom. Toistuvien yleisötilaisuuksien korvaus lasketaan
kuitenkin edellisellä dialla kuvatun pääsäännön
mukaisesti
• Esim. sarjamuotoiset urheilutapahtumat,
elokuvateatteriesitykset
4.4.2022

Sulkemiskorvauksen vertailukauden
palkkakulut
Palkkakulut
tulorekisterin tietojen
mukaan tammihelmikuulta 2022

Toiminimiyrittäjän
palkkakulut YELtyötulon mukaan
(laskennallinen palkka
tammi-helmikuulta 2022)

Työnantajan
sivukulut (20 %
tulorekisterin
mukaisista
palkkakuluista)

Henkilöyhtiön
vastuullisen
yhtiömiehen
palkkakulut YEL-työtulon
mukaan, jos heille
maksettuja palkkoja ei ole
ilmoitettu tulorekisteriin

Henkilöyhtiön
eläkevakuutusmaksu
lasketaan yrittäjän
ilmoittaman YELmaksuprosentin mukaan.
Sairausvakuutusmaksu
n Valtiokonttori laskee
työtulosta.

Sulkemiskorvauksen vertailukauden
muut kulut
Liiketoiminnan joustamattomat muut kulut, esim.

• Vuokrakulut
• Muut kulut liiketoiminnassa käytettävästä omaisuudesta
• Lupa-, jäsen- ja vakuutusmaksut

• Laite- ja esinevuokrat
• Käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut
• Välttämättömät vuokratyövoimakustannukset,
lopulliset ennakkomaksut

Muita tuen myöntämisen
reunaehtoja
Sulkemiskorvauksen myöntämisen edellytyksenä on, että
rajoituksesta ei ole mahdollista poiketa edellyttämällä
tartuntatautilain 58 i §:ssä tarkoitettua EU:n digitaalista
koronatodistusta (koronapassi).
Sulkemiskorvauksen enimmäismäärä on 2,3 milj. euroa.
Enimmäismäärä vastaa kustannustukilain mukaan
maksettavien korvausten yritys/konsernikohtaista
enimmäismäärää 2,3 milj. euroa (tukikiintiö).
• Myös sulkemiskorvaus perustuu Euroopan
komission hyväksymiin tilapäisiin valtiontukipuitteisiin
(jakso 3.1) ja Suomea koskevaan päätökseen
SA.56995.
4.4.2022

Kustannustuki 6
Tuen haku auki 26.4. – 31.5.2022

Kustannustuen kuudes hakukierros

Tukikausi

1.12.2021 – 28.2.2022
Hakuaika

26.4.2022 – 31.5.2022

Tuki kohdennetaan
koronapandemiasta ja
pandemiaan liittyvistä
rajoitustoimenpiteistä erityisesti
kärsineisiin toimialoihin ja
yrityksiin yrityksen koosta ja
yhtiömuodosta riippumatta.

Kustannustuen tukikriteerit vastaavat
pitkälti tuen viidettä kierrosta
Merkittävimpinä muutoksina laissa on säädetty:
• Yrityksen tukikauden liikevaihdon on tullut laskea yli 25 %
vertailukauden liikevaihdosta (aiemman 30 % sijaan)
• Mikäli yrityksellä ei ole siihen lain mukaan sovellettavan
liikevaihdon vertailukauden aikaista liikevaihtoa (yritys on
perustettu vertailukauden alussa tai sen jälkeen), yrityksen
vertailukautena pidetään marraskuuta 2021
→ Myös pandemian aikana perustetut yritykset
voivat olla kustannustuen piirissä

Tukea
myönnetään
lähtökohtaisesti
kustannustukilain liitteessä
mainituille
matkailu-,
ravintola- ja
tapahtuma-alan
toimialoille.

Toimialarajauksen ulkopuolisille yrityksille
voidaan myöntää kustannustukea, jos
niitä on koskettanut jokin tukikaudelle
ajoittuva julkisoikeudellinen,
pandemian hallintaan liittyvä rajoitus.
Yrityksen Verohallinnolle ilmoitettu
päätoimiala tukikauden ensimmäisenä
päivänä (1.12.2021) kuuluu
kustannustukilain liitteessä lueteltuihin
toimialoihin

Toimialat,
joille
kustannustukea
voidaan
myöntää

49310 Paikallisliikenne
49320 Taksiliikenne
49391 Säännöllisten linja-autojen
kaukoliikenne
49392 Linja-autojen tilausliikenne
55101 Hotellit
55109 Motellit, matkustajakodit ja
vastaavat majoitusliikkeet
55201 Retkeilymajat
55209 Lomakylät yms. majoitus
55300 Leirintäalueet, asuntovaunu- ja
matkailuvaunualueet
55901 Asuntolat ja täysihoitolat yms.
55902 Maatilamatkailu, bed & breakfast
55903 Lomamökkien vuokraus
55909 Muualla luokittelematon
majoitustoiminta
56101 Ravintolat
56102 Kahvila-ravintolat
56103 Ruokakioskit
56210 Pitopalvelu
56290 Henkilöstö- ja laitosruokalat
56301 Olut- ja drinkkibaarit
56302 Kahvilat ja kahvibaarit
59140 Elokuvien esittäminen
74901 Ohjelmatoimistot ja
manageripalvelut

79110 Matkatoimistojen toiminta
79120 Matkanjärjestäjien toiminta
79900 Varauspalvelut, matkaoppaiden
palvelut ym.
82300 Messujen ja kongressien
järjestäminen
90010 Esittävät taiteet
90020 Esittäviä taiteita palveleva toiminta
90030 Taiteellinen luominen
90040 Taidelaitosten toiminta
91010 Kirjastojen ja arkistojen toiminta
91020 Museoiden toiminta
91030 Historiallisten nähtävyyksien,
rakennusten ja vastaavien kohteiden
toiminta
91040 Kasvitieteellisten puutarhojen,
eläintarhojen ja luonnonpuistojen toiminta
93110 Urheilulaitosten toiminta
93120 Urheiluseurojen toiminta
93130 Kuntokeskukset
93190 Muu urheilutoiminta
93210 Huvi- ja teemapuistojen toiminta
93291 Hiihto- ja laskettelukeskukset
93299 Muualla luokittelematon huvi- ja
virkistystoiminta
96040 Kylpylaitokset, saunat, solariumit
yms. palvelut

Voiko kustannustukea saada,
jos toimialakriteeri ei täyty?
Jos toimialakriteeri ei täyty, yrityksen tulee
osoittaa, että sen liiketoiminta on kärsinyt
joko yritykseen itseensä tai yrityksen
keskeiseen asiakaskuntaan
kohdistetusta pandemian torjuntaan
liittyvästä, suomalaisen lain säädöksen
tai viranomaisen määräyksen nojalla
annetusta ja tukikauteen ajoittuneesta,
rajoituksesta.

Yritys esittää hakemuksessa
riittävän selvityksen viitatusta
rajoituksesta. Selvitys voi pitää
sisällään esim. tiedot rajoituksen
antajasta, sen alueellisesta ja
ajallisesta ulottuvuudesta sekä
rajoituksen vaikutuksesta
yrityksen liikevaihtoon.

Tukikauden liikevaihdon on täytynyt laskea yli 25 %
vertailukauteen nähden

Rajoituksella ei tarkoiteta
pelkästään suositusluonteista
ohjetta, vaan esimerkiksi
aukioloaikaa ja asiakasmäärää
koskevaa konkreettista rajoitusta

Esimerkiksi
etätyösuositus
ei ole laissa
tarkoitettu
rajoitustoimi.

Keskeiseen asiakaskuntaan kohdistetusta julkisoikeudellisesta
rajoitustoimesta voisi olla kyse esimerkiksi tilojen sulkemisesta
johtuva asiakastoimeksiantojen lasku vaikkapa siivous- tai
turvallisuusalalla, samoin kuin esimerkiksi kuljetustehtävien määrän
aleneminen

►Määräytymisperusteita päivitetty vastaamaan uutta
tuki- ja vertailukautta

Kustannustuen
määräytymisperusteet
vastaavat
aiempia
tukikierroksia

►Tuen enimmäismäärä tukikaudelta on 1 miljoona
euroa
►Valtiokonttorin tulee tukea myöntäessään huolehtia
EU-komission hyväksymän puitetukiohjelman
tukikiintiöstä. Tukikiintiö on 2,3 miljoonaan euroa.
Tukikiintiöön lasketaan kaikki puitetukiohjelman
mukaiset tuet, joita tukea hakevalle yritykselle ja sen
kanssa samaan konserniin kuuluville muille
yrityksille on myönnetty.

►Kustannustuen määrästä vähennetään tukikauteen
kohdistuvat muut kustannustukilain mukaiset tuet
(sulkemiskorvaus), OKM:n samoihin kustannuksiin
myöntämät tuet sekä mahdolliset
vakuutuskorvaukset

Yrityksen tuki- ja
vertailukauden
liikevaihto

Perustettu ennen
1.1.2019

Alv vuosiilmoittaja

Vertailukausilla tarkoitetaan niitä ajanjaksoja, joita
vertailemalla määritellään yrityksen liikevaihdon
alenema. (kustannustuen myöntämisen edellytyksenä on
yli 25% liikevaihdon pudotus).

Ajanjaksot, jolta yrityksen tuki- ja
vertailukauden liikevaihtotiedot määritetään
määräytyy yrityksen perustamisajankohdan sekä
yrityksen noudattaman alv-ilmoituskauden mukaan.
Vertailtavien liikevaihtojen osalta on otettu
huomioon, että osa hakijoista ilmoittaa
arvonlisäveronsa Verohallinnolle kalenterivuosittain
tai neljännesvuosittain.
Mikäli yritys ei ole tehnyt lainkaan
arvonlisäveroilmoituksia, noudatetaan ”alvkuukausi-ilmoittajan” vertailukausia.

HUOM! tukikausi, jolta kustannustukea
haetaan, on sama kaikille hakijoille
(1.12.2021 – 28.2.2022)

Alv
neljännesvuosiilmoittaja

Tukikauden LV

= 1.1-31.12.2021

Vertailukauden LV = 1.1-31.12.2019

Perustettu
1.1.201931.10.2021 välillä

Tukikauden LV

Perustettu
1.11.2021 ja sen
jälkeen

Jos yritys on perustettu 1.11.2021 tai sen jälkeen,
yritykselle ei enää voida määritellä vertailukautta, eikä
yritys näin ollen voi saada kustannustukea.

Perustettu ennen
1.1.2019

Tukikauden LV

= 1.1-28.2.2022

Vertailukauden LV = 1.-30.11.2021

= 1.1-31.3.2022

Vertailukauden LV = 1.1.-31.3.2019

Perustettu
1.1.201931.10.2021 välillä

Tukikauden LV

Perustettu
1.11.2021 ja sen
jälkeen

Jos yritys on perustettu 1.11.2021 tai sen jälkeen,
yritykselle ei enää voida määritellä vertailukautta, eikä
yritys näin ollen voi saada kustannustukea.

Perustettu ennen
1.12.2019

Tukikauden LV

= 1.1-28.2.2022

Vertailukauden LV = 1.-30.11.2021

= 1.12.2021-28.2.2022

Vertailukauden LV = 1.12.2019-29.2.2020

Alv
kuukausiilmoittaja

Perustettu
1.12.201931.10.2021 välillä

Tukikauden LV

Perustettu
1.11.2021 ja sen
jälkeen

Jos yritys on perustettu 1.11.2021 tai sen jälkeen,
yritykselle ei enää voida määritellä vertailukautta, eikä
yritys näin ollen voi saada kustannustukea.

= 1.1-28.2.2022

Vertailukauden LV = 1.-30.11.2021

Kustannustuen
myöntämisen esteet 1/2
►Yritys ei toimi lain tarkoittamalla toimialalla, eikä
yritykseen itseensä tai yrityksen keskeiseen
asiakaskuntaan ole kohdistettu julkisoikeudellista,
pandemian hallintaan liittyvää rajoitustoimea
►Tukikauden kustannukset ovat alle 2000 €
►Tukikauden liikevaihto ei ole pudonnut yli 25 %
vertailukauden liikevaihtoon nähden
►Yritys on luotto- tai rahoituslaitos tai sen päätoimiala on
alkutuotanto, kalatalous tai vesiviljely. Kustannustukilakia
ei sovelleta näihin toimialoihin.

Kustannustuen
myöntämisen esteet 2/2
►Yritystä ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin
►Verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden
laiminlyöminen
►Verovelkarekisteriin merkityt verovelkatiedot
►Ulosoton perinnässä olevat maksamattomat verot

►Yritys on asetettu konkurssiin tai konkurssiin asettaminen
on vireillä tuomioistuimessa
►Yritys oli vaikeuksissa ennen koronapandemiaa
(31.12.2019)*
*Ei koske pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, jotka ovat olleet
vaikeuksissa ennen 1.1.2020

Tee nämä ennen hakua
Y-tunnus

Tuen hakeminen edellyttää, että hakijalla on Y-tunnus.
Lisätietoja: Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä

Oma-vero

Kustannustuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut
Verohallinnolle. Tarkista ilmoittamasi tilinumero ja ilmoita uusi numero
tarvittaessa
OmaVero-sivuillasi.

Alv-tiedot

Myös kustannustuen neljännellä hakukierroksella yrityksen liikevaihdon
alenema todetaan verohallinnolle annettujen alv-myyntitietojen
perusteella. Huolehdithan alv-myyntitietojen ilmoittamisesta verohallinnolle
ajallaan.

Aikataulu ja
yhteystiedot

Haun aikataulu
Sulkemiskorvausta ja kustannustukea haetaan
Valtiokonttorista, sähköiset hakemukset löydät osoitteista:
haekustannustukea.fi ja valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaus
Sulkemiskorvauksen haku avautuu 22.3.2022
Korvausta on haettava viimeistään 20.4.2022 klo
16.15 mennessä

Kustannustuen haku avautuu 26.4.2022
Tukea on haettava 31.5.2022 klo 16.15 mennessä

Asiakaspalvelumme
vastaa kysymyksiisi
029 550 3530 (sulkemiskorvaus)
029 550 3050 (kustannustuki)
ma-pe 9.00-15.00
sulkemiskorvaus@valtiokonttori.fi

kustannustuki@valtiokonttori.fi
valtiokonttori.fi/sulkemiskorvaus
Haekustannustukea.fi

