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Tietoiskut kustannustuesta ja sulkemiskorvauksesta 
 

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Valtiokonttori järjestävät kaikille yrittäjille avoimen ja 
maksuttoman tietoiskun kustannustuki III:sta, joka on tällä hetkellä valmistelussa ja jonka haku avautuu 
huhtikuun loppuun mennessä. Ilmoittaudu mukaan! Tietoisku: Kustannustuki III 14.4.2021 
 

Suomen Yrittäjät, työ- ja elinkeinoministeriö ja Valtiokonttori järjestävät kaikille yrittäjille avoimen ja 
maksuttoman tietoiskun sulkemiskorvauksesta, joka on tällä hetkellä valmistelussa ja tulee hakuun 
toukokuussa. Ilmoittaudu mukaan! Tietoisku: Sulkemiskorvaus 15.4.2021  
Katso myös: 

https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-kustannustuesta  

Korvaukset asiakastilojen sulkemisesta 

Uusi sulkemiskorvaus koskisi yrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Isommille yrityksille valmistellaan 
erillinen tuki. Korvausten yhteismääräksi on arvioitu 70 miljoonaa euroa, joista kaksi kolmasosaa arvioidaan 
käytettäväksi pienten ja mikroyritysten tukeen. 

• korvaus suunnataan ravintoloille ja muille suljetuiksi määrätyille yrityksille 
• sulkemiskorvaus täydentää huhtikuun lopussa avautuvaa kustannustuen kolmatta kierrosta 
• korvaushaun suunnitellaan avautuvan toukokuun alussa 
• molemmat haetaan Valtiokonttorista 

Ehtona on, että sulkemisaika on yli 15 vuorokautta. Asiakasmäärän rajoitukset eivät oikeuta 
sulkemiskorvaukseen. Sulkemiskorvaus perustuisi yrityksen kuluihin helmikuussa 2021 sekä ilmoitukseen 
siitä, kuinka suurta osaa liiketoiminnasta sulkeminen koskee. 

• palkkakuluista korvattaisiin 100 prosenttia 
• muista kuluista, kuten vuokrakuluista, 70 prosenttia 
• aiemmin myönnetyt koronatuet otetaan huomioon ja tukien enimmäismäärä ei saa ylittää 1,8 

miljoonaa euroa (EU:n valtiontukisääntö) 

Myös tapahtuma-alalle on valmisteilla erillinen tuki.  

https://be07efc317b84cbdba366b25dc2ba44b.svc.dynamics.com/t/t/MCes5xlfQ6DCkcjlNJJhxh7QA0WUCIdMxBOVbHCUV4wx/o4Ic9ZHkejU53qqf8Qd9ResqH0TDanZE6xYEHtxzaaUx
https://be07efc317b84cbdba366b25dc2ba44b.svc.dynamics.com/t/t/Oy6jXwhyurSIGQIxYTObxrQtMYALQx7BuHoL6UDiubsx/o4Ic9ZHkejU53qqf8Qd9ResqH0TDanZE6xYEHtxzaaUx
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-kustannustuesta
https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki/#yleista-tietoa-tuesta_mitka-ovat-ehdot-tuen-saamiseksi


 

 

Luksian koulutustilaisuudet yrittäjille 
 
Tässä alueemme mikro- ja pienyrittäjille Luksian PR-Parempaa Resilienssiä ESR-hankkeen maksuttomia 
webinaareja ja työpajoja keväälle 2021. Tarkemmat tiedot sisällöistä ja linkit ilmoittautumisiin  
 
Huhtikuu 2021 
•        12.4. Teams ja toiminnalliset välineet työpaja yrittäjille klo 9-11 (max. 15 henkilöä) 
•        12.4. Koulutuksen rahoitus  ja yrittäjän työttömyysturva klo 15-16 
•        19.4. Pienyrittäjän näkyvyys monikanavaisesti klo 15-17 
•        26.4. Temperamenttierot työyhteisön rikkautena klo 14-15.30 (esite ja ilmoittautumislinkki tulossa) 
 
Toukokuu 2021 

•        3.5. Asiakaslähtöinen tuotteistaminen klo 14-16 

Ilmoittautumiset ja lisätiedot Luksian nettisivuilta:  PR-Parempaa Resilienssiä | Luksia 

 

ELY-keskusten kehittämispalvelut jälleen auki 
  

ELY-keskus on avannut jälleen yritysten kehittämispalvelun, josta yrittäjillä on mahdollisuus saada tuettuun 
hintaan ratkaisuja yrityksen kehittämiseen tai muutokseen liittyviin kysymyksiin. Palvelut on suunnattu PK-
yrityksille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa, kasvaa, uudistua ja kansainvälistyä. Palveluina mm. 
analyysipalvelu, konsultointi ja koulutus. Palvelu soveltuu eri toimintamuotoihin, yksinyrittäjille ja myös 
maatilalle, jolla on muuta elinkeinotoimintaa riittävästi alkutuotannon lisäksi. Tuki on harkinnanvarainen ja 
hakemus jätetään ELY-keskukseen. Yrityksen maksama hinta konsultointipalvelusta on noin kolmasosa 
palvelun todellisesta hinnasta, joten se on hyvin yrittäjäystävällisesti subventoitu. Uudet hinnat ovat: 
analyysi 260+alv/pvä ja konsultointi 325+alv/pvä. 
 
 
Palveluista lisätietoa löytyy linkistä: 

https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/konsultointi 

Palveluja tarjoavat konsultit löytyvät seuraavasta linkistä.  

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/asiantuntijahaku  

Apua konsultin valintaan voi kysyä Ely-keskuksesta seuraavilta henkilöiltä: 

• Juha Seppälä, juha.a.seppala(at)ely-keskus.fi, 0295 020 955 
• Pirjo Karlsson, pirjo.karlsson(at)ely-keskus.fi, 0295 021 066 
• Ossi Paanala, ossi.paanala(at)ely-keskus.fi, 0295 025 015 
• Sasu Pajala, sasu.pajala(at)ely-keskus.fi, 0295 021 120 
• Päivi Niiles (koulutukset), paivi.niiles(at)ely-keskus.fi, 0295 021 113 

 

https://www.luksia.fi/tietoa-luksiasta/kehittamisprojektit/esr-projektit/pr-parempaa-resilienssiae/
https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/konsultointi
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/asiantuntijahaku


Tuetaan paikallisia yrityksiä lahjakorttiostoin 
 

Vihdin Rotaryklubi ja Painokiila Oy käynnistivät kampanjan, jolla autetaan erityisesti sulkutoimista kärsiviä 
yrityksiä selviämään pahimman ajan yli. Ostamalla esimerkiksi kymmenen lounaan tai kahviannoksen 
lahjakortin etukäteen, yritys saa rahaa kassaan heti. Asiakas voi palveluita käyttäessään vain esittää 
lahjakortin kassalla. Painokiila Oy tekee veloituksetta lahjakortin halukkaille yrityksille, jotka sitten voivat 
niitä myydä asiakkailleen. Lisätiedot Tapio Karjalainen 050 2595 ja Painokiila Oy Tom Engberg 0400 
407 663, tom@painokiila.fi  
 

Lounasruokaa ostamalla apua yrityksille ja vähävaraisille 
 

Annu Huotari Hawkhill Oy:stä keksi tavan, jolla voimme auttaa sekä yrityksiä että apua tarvitsevia yrityksiä. 
Ostamalla lounasannoksia ja ylijäämäruokaa paikallisista ravintoloista ja jakamalla ne Via Dian kautta 
vihtiläisille avun tarvitsijoille tuemme sekä yrityksiä että lähellämme olevia apua tarvitsevia.  
 
Minimisummaa lahjoitukselle ei ole. (Tällä hetkellä 100-600 €). Ilmoita yrityksesi mukaan                                                                                                                                                                                          
annu@hawkhill.fi  ilmoita samalla summa, jolla olet mukana. Anu kokoaa yrityssponsorit yhteen ja tilaa 
ravintolasta kerralla 30-40 annosta. Annokset toimitetaan suoraan ravintolan toimesta Via Dialle tiettynä 
päivänä. Ravintola lähettää laskun sponsoriyritykselle yritys maksaa laskun. 
 

Tapahtumatakuu valmistelussa 
 

Tapahtumatakuu olisi ennakollinen maksusitoumus, joka annettaisiin tapahtumajärjestäjälle tämän 
ilmoittamista kustannuksista. Jos tapahtuma peruttaisiin tai sen laajuutta rajoitettaisiin lain tai 
viranomaisen määräyksestä, korvausta maksettaisiin toteutuneista kustannuksista. Takuu koskisi 
yleisötapahtumaa, joka järjestetään 1.6.–30.9.2021 välisenä aikana. Esitys koskisi vakiintuneita, 
ammattimaisia yleisötapahtumien järjestäjiä ja näiden järjestämiä vuosittaisia, vähintään 200 hengen 
yleisötapahtumia. Tapahtumajärjestäjän katsominen ammattimaiseksi edellyttäisi muun muassa, että sillä 
olisi palveluksessaan palkattua henkilöstöä tapahtuman järjestämistä varten. 
 
Vakiintuneita yleisötapahtumia voivat olla esim. taide- ja kulttuurifestivaalit, konsertit ja näyttelyt, joita ei 
järjestä ympärivuotisen tapahtumatoiminnan osana, sekä yleisölle avoimet hengelliset tapahtumat. 
 
Tapahtumajärjestäjän olisi hakemuksessaan ilmoitettava muun muassa tapahtuman suunniteltu 
kustannusarvio, tapahtumaan liittyvät alihankkijat ja niiden osuus kustannuksista ja selvitys aiemmasta, 
vakiintuneesta ja ammattimaisesta toiminnastaan tapahtuma-alalla. Korvauksen voisi saada vain 
ennakkoon ilmoitetuista ja toteutuneista kustannuksista. Jos tapahtuma perutaan kokonaan lain tai 
viranomaisen määräyksestä, tapahtumatakuusta korvataan takuun saajalle kustannustukena ennakkoon 
ilmoitetuista toteutuneista kustannuksista 70 prosenttia. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2021, jonka 
jälkeen Valtiokonttori voisi mahdollisimman pian aloittaa tapahtumatakuun myöntämisen. 
 
 

Älä unohda Ykkösakselin rahoitusmahdollisuuksia 
 

mailto:tom@painokiila.fi
mailto:annu@hawkhill.fi


Ykkösakseli voi myöntää tänä ja ensi vuonna yhteensä 1,7 miljoonaa euroa rahoitusta maaseudun 
kehittämishankkeisiin ja yritystukiin. Hankerahoitusta voivat hakea yleishyödylliset toimijat ja yritykset.  
 
Hankerahoituksen haku on jatkuvaa. Erityisesti maaseudun yrityshankkeita toivotaan lisää. Tukea voi hakea 
mm. investointeihin, uuden liiketoiminnan kasvun vauhdittamiseen tai uusien tuotteiden tai palvelujen 
kokeiluun. Katso lisää https://www.ykkosakseli.fi/  
 

Taide- ja kulttuurialan koronatuen haku alkoi – huom. lyhyt hakuaika 
 

Taiteen edistämiskeskus jakaa koronatukea yhteensä noin 15 miljoonaa euroa taiteilijoille, kulttuurialan 
ammattilaisille sekä taide- ja kulttuurialan toiminimille. Hakuaika päättyy 15. huhtikuuta 2021 kello 16.00. 
Lisätietoja tiedotteesta: https://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/1360331  
Hakuilmoitus, lue ennen hakemuksen täyttämistä: https://www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille/-
/stipend/tgLKCgqRUWQf/viewStipend/11181  
 
 Taiken asiakaspalvelupuhelin ja -chat palvelevat ma-to klo 10–14. Puhelin: 0295 330 700. 

https://www.ykkosakseli.fi/
https://www.taike.fi/fi/uutinen/-/news/1360331
https://www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille/-/stipend/tgLKCgqRUWQf/viewStipend/11181
https://www.taike.fi/fi/apurahat-yksityisille/-/stipend/tgLKCgqRUWQf/viewStipend/11181

