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Laki kustannustuesta hyväksytty 
eduskunnassa

Eduskunta on 27.11. hyväksynyt hallituksen esityksen yritysten 
määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain muuttamisesta.
Uuden lain mukaan kustannustuen tukikausi on 1.6.-31.10.2020. 

Kustannustuen piiriin kuuluvat ne toimialat, joilla toimivien yritysten 
tukikauden liikevaihto on vähintään 10 prosenttia pienempi kuin 
vertailukauden liikevaihto. Nämä kustannustuen piiriin kuuluvat 
toimialat nimetään myöhemmin annettavassa valtioneuvoston 
asetuksessa. Työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa tilanteen 
etenemisestä.
Lakimuutoksen seurauksena uusi kustannustuki poikkeaa joiltain osin 

viime kesänä haettavana olleesta kustannustuesta.





Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Kustannustukihakemusten käsittelyn ja tukien maksamisen 
hoitaa Valtiokonttori.
Laki ja asetus vahvistettaneen joulukuun puolivälissä. 

Valtiokonttori pyrkii avaamaan sähköisen hakukanavan 
joulukuun lopulla. Tiedotamme hakuajan alkamisesta heti kun 
se varmistuu.
Kustannustuen puhelinpalvelu avautuu 14.12.



Aikataulu



Mitä yritykseni voi tehdä haun käynnistymistä 
odottaessa?
Hakuun on hyvä valmistautua jo ennen sen alkamista. Esimerkiksi seuraavat 

asiat kannattaa tarkistaa ja huolehtia kuntoon ennen hakuajan alkamista:
Suomi.fi-valtuutuksen kautta hakemuksen voi tehdä joko 

nimenkirjoitusoikeudellinen tai valtuutettu. Hakijan kannattaa tarkistaa, että 
nimenkirjoitusasiat ovat kunnossa. Katso ohjeet täältä >.
Lisäksi on syytä varmistua, että yrityksellä on puolesta tekemiseen edellytettävät 

toimenpiteet tehtynä Suomi.fissä. Yrityksen/yhteisön puolesta edustamiseen 
tarvittavat valtuutukset hoidetaan Suomi.fi-valtuudet-palvelussa. Kustannustukea 
haetaan valtuudella ”Yritysrahoituksen hakeminen”. Suomi.fi-valtuudet >
Tuen hakeminen edellyttää, että hakijalla on Y-tunnus. Katso lisätietoja: Yritys- ja 

yhteisötietojärjestelmä >
Kustannustuki voidaan maksaa vain tilille, jonka yritys on ilmoittanut 

Verohallinnolle. Tarkista ilmoittamasi tilinumero ja ilmoita uusi numero 
tarvittaessa OmaVero-sivuillasi >

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki/#ohjeet-tuen-hakuun_nimenkirjoitusoikeus-ja-suomi-fi-valtuudet
https://www.suomi.fi/valtuudet/
https://www.ytj.fi/
https://www.vero.fi/OmaVero


TYÖ2030 – Työn ja työhyvinvoinnin 
kehittämisohjelma

TYÖ2030-ohjelma tukee eri alojen työpaikkoja ja niiden muodostamia verkostoja omassa 
kehittämistyössään. Työn murroksen ja teknologian aiheuttamat muutokset sekä 
koronakriisistä selviytyminen edellyttävät työpaikoilta toimintatapojen uudistumista, jolla 
voidaan vaikuttaa työllisyyteen, talouteen, kilpailukykyyn sekä Suomen työelämäbrändiin 
maailmalla. 

TYÖ2030-ohjelma on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Ohjelman on 
tarkoitus jatkua yli hallituskausien aiempien kansallisten työelämän kehittämisohjelmien 
tapaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, 
opetus- ja kulttuuriminiteriön sekä työmarkkinakeskusjärjestöjen ja muiden työelämän 
toimijoiden kanssa.

Yhteistyössä ovat mukana Akava, Business Finland, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, 
Kirkon työmarkkinalaitos, KT Kuntatyönantajat, Opetushallitus, Opetus- ja 
kulttuuriministeriö, Sitra, STTK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Suomen 
Yrittäjät, Työterveyslaitos, työ- ja elinkeinoministeriö, Työturvallisuuskeskus ja Valtion 
työmarkkinalaitos.

Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos, ohjelmajohtaja Terttu 
Pakarinen.



Tavoitteet
Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman tavoitteena hallitusohjelmassa on
 Vauhdittaa toimintatapojen uudistamista ja uuden teknologian hyödyntämistä

työpaikoilla
 Vahvistaa yhteistoimintaan ja luottamukseen perustuvaa työkulttuuria sekä nostaa Suomi digiaikakauden 

johtavaksi työelämäinnovaatioiden kehittäjäksi ja työhyvinvointi Suomessa maailman parhaaksi vuoteen 
2030 mennesä

 Koronakriisistä selviytyminen ja siitä toipuminen ovat nostaneet nämä tavoitteet vielä entistä 
tärkeämmiksi ja ajankohtaisiksi, ja ne ovat myös vuoden 2021 toiminnan painopisteitä.

Ohjelma tekee yhteistyötä jatkuvan oppimisen parlamentaarisen uudistuksen kanssa.

Toimenpiteet
 Toimialahankkeet
 Aluepilotit
 Koronakriisistä toipuminen ja paluu uuteen normaaliin
 Johtamisverkosto
 Työelämäinnovaatioiden vauhdittaminen ja tuki työpaikoille
 Työelämän tilannekuva, tutkimukset
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