YRITYSTOIMIJAT - TUET YRITYKSILLE SYKSY 2020 / KORONA
- OSA TUISTA PÄÄTTYY TÄMÄN KUUN AIKANA
1)

YKSINYRITTÄJÄN TUKI - voi hakea 31.8.2020 ajanjaksolle asti. Hakemus
on tehtävä viimeistään 30.9.2020 klo 16.00. Hakemuslomake löytyy kuhmo.fi/Työ ja Yrittaminen/Yritysten tukeminen poikkeusoloissa. Ohessa linkki:
https://www.kuhmo.fi/wp-content/uploads/2020/07/Yksinyrittajan-avustusHakulomake-ja-ohjeet.pdf

2)

TUET RAVITSEMISALAN YRITYKSILLE. https://www.kehakeskus.fi/poikkeusrahoitus/mara
Hyvitys toiminnan rajoittamisesta
Kohtuullinen hyvitys niistä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet rajoitusvelvoitteen aikana.
Kompensaatio myönnetään tilavuokrista, lvis-maksuista ja muista samankaltaisista joustamattomista juoksevista menoista aiheutuneesta rasitteesta, ei kuitenkaan ainehankintojen tai palkkojen kustannuksista eikä investoinneista.
Hyvitys suhteutetaan siihen muutokseen, mikä yrityksen myynnille aiheutui rajoitteen aikana.
Hyvitys maksetaan joukkomaksatuksena päätoimisille ravitsemisyrityksille,
joilla on verottajalle toimitettu 4/2020 alv-ilmoitus. Muille yrityksille tuki
myönnetään hakemuksesta, viimeinen hakupäivä 31.8.2020.

3)

Työttömyyspäiväraha. YRITTÄJÄN TYÖTTÖMYYSTURVA.
•
Palkansaajan ja yrittäjän työttömyysturvan muutokset (3/2020)
•
Väliaikaiset muutokset ovat seuraavat:
Työttömyysturvan 5 omavastuupäivää on poistettu 16.3. alkaen. Työttömyysturvaa voi saada heti ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien.
Tavanomaista 5 päivän omavastuuaikaa sovelletaan taas 1.1.2021 alkaen.
•
Työttömyyspäivärahan enimmäisaika ei kulu lomautusten aikana. Muutos koskee lomautuksia, jotka ovat alkaneet 16.3.2020 tai sen jälkeen.
Enimmäisaika ei kulu 1.7.2020 alkaen myöskään muilla kokonaan tai
osittain työttömillä. Muutokset ovat voimassa 31.12.2020 asti.

4)

KUSTANNUSTUKI.
Laki ja asetus yritysten määräaikaisesta kustannustuesta on hyväksytty ja annettu 26.6.2020 ja ne tulevat voimaan 1.7.2020. Kustannustuen ehtona on se,
että yrityksen toimialan myynti on koronaviruksen vuoksi pudonnut vähintään
10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Mikäli yritys toimii tällaisella toimialalla, on lisäksi ehtona, että yrityksen oma liikevaihto on laskenut yli 30
prosenttia vertailuajankohtaan nähden.

Tukeen oikeutetut toimialat määritellään erikseen valtioneuvoston asetuksessa.
Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista. Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrattaisiin maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon.
Yritysten huhti-toukokuun 2020 liikevaihtoa verrattaan maalis-kesäkuun 2019
keskimääräiseen liikevaihtoon. Jos yritys on perustettu vuoden 2019 kesäkuun
jälkeen, liikevaihtoa verrattaan vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvoon. Näin saadaan selville yrityksen liikevaihdon lasku, josta vähennetään
omavastuuosuus 30 prosenttia. Tukea saa omavastuun vähennyksen jälkeen
jäävällä osuudella kerrottuna yrityksen kiinteillä kustannuksilla ja palkkakustannuksilla.
Kustannustukea voi hakea 7. heinäkuuta alkaen Valtiokonttorin sähköisellä lomakkeella. Miten hakeminen tapahtuu? Entä kuka voi saada tukea?
Määräaikaista tukea on haettava sähköisellä lomakkeella 31. elokuuta 2020
mennessä. Valtiokonttori avaa hakijan tueksi puhelinpalvelun 1. heinäkuuta ja
chatin 7. heinäkuuta. Valtiokonttorin sivuilla on myös laskuri, jolla hakija voi
itse tarkistaa, täyttääkö yritys tuen myöntämisen kriteerit. Laskuri on vain
suuntaa antava, sillä laskurissa ei ole mukana kaikkia laissa mainittuja ehtoja.
Valtiokonttorin 30. kesäkuuta järjestämän kustannustuki-webinaarin tallenne
on katsottavissa myös jälkikäteen. Valtiokonttorin kustannustuen puhelinpalvelu palvelee 1.7. alkaen arkisin klo 9-15 numerossa 0295 50 3050.
Kustannustuki on tarkoitettu niille yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut
merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joiden toimintaan liittyy vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Kustannustuen rajana on kymmenen prosentin toimialakohtainen liikevaihdon lasku. Valtiokonttori kertoo tuen piirissä olevat toimialat sivuillaan. Näihin toimialoihin kuuluu Valtiokonttorin mukaan 130 000
aktiivista yritystä. Kaikki nämä yritykset eivät välttämättä hae tukea.
Tuen piirissä ovat ne yritykset, joiden liikevaihto on laskenut 30 prosenttia tai
enemmän. Hyväksyttyjen ehtojen mukaan kustannustuen minimisumma on
2000 euroa ja maksimi 500 000 euroa.
Tukea voi hakea vaikka ei kuuluisi tuettaviin toimialoihin, tällöin edellytetään
erityisen painavaa syytä.
Valtiokonttori voi ottaa yrityksen hakemuksen käsittelyyn myös tilanteessa,
jossa yritys ei kuulu valtioneuvoston asetuksessa mainittuun toimialaan, jonka
liikevaihto on laskenut 10 prosenttia. Tällöin yrityksen tulee osoittaa erityisen
painavat syyt sille, että sen liikevaihto on alentunut koronatilanteen vuoksi.
– Yrityksen on osoitettava syyt, joiden vuoksi yrityksen tilanne poikkeaa toimialan yleisestä tilanteesta sekä liikevaihdon laskun syy-yhteys COVID19-

pandemiaan, Valtiokonttorin apulaisjohtaja Kansalaispalveluista Satu Vallivaara
tarkentaa.
– Erityisen painavan syyn harkinnassa olennaisena pidetään sellaista julkisoikeudellista rajoitusta tai kirjallista määräystä, jonka johdosta elinkeinon harjoittaminen on vaikeutunut ja rajoitus on kohdannut tukea hakevaa yritystä,
esimerkiksi alueellisten tai muiden vastaavien useita yrityksiä koskevien syiden
vuoksi, raskaammin kuin muita toimialan yrityksiä.
https://www.valtiokonttori.fi/palvelu/yritysten-kustannustuki/#a1c60549

