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• Ravintoloiden sulkemisen yhteydessä eduskunta edellytti 
ravintoloille kohtuullisten kustannusten kompensointia ja 
vaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä.

• Työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu malli, jonka avulla 
vastataan eduskunnan tahtotilaan.

• Valmistelua on tehty tiiviissä yhteistyössä valtiovarainministeriön, 
verohallinnon ja KEHA-keskuksen kanssa.

• Hallitus antaa esityksen eduskunnalle 7.5.2020.

Hallitus vastaa eduskunnan tahtotilaan 
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Ravintoloiden tuen mallissa kaksi toisiaan 
täydentävää osaa
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• Helpottaisi työllistämistä ja toiminnan käynnistämistä epävarmassa 
toimintaympäristössä.

• Myönnettäisiin yritykselle hakemuksesta.

• Määrä olisi 1 000 euroa työntekijää kohden.

• Edellytyksenä, että yritys maksaa työntekijälle rajoituksen päättymisen jälkeen kolmen 
kuukauden aikana palkkaa yhteensä 2 500 euroa.

• Tukea myönnettäisiin enimmillään siitä kokoaikaisia työntekijöitä vastaavasta 
määrästä, joka työskenteli yrityksessä ennen kriisin alkua.

• Tukea voitaisiin myöntää yritykselle enimmillään 800 henkilöstä. 

• Yrityksen saamat mahdolliset muut tuet voisivat vaikuttaa lopulliseen tuen määrään.

• Kustannusvaikutus noin 40 miljoonaa euroa.

Uudelleentyöllistämisen tuki
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• Tukisi ravitsemisyrityksen mahdollisuuksia hoitaa juoksevia, 
joustamattomia kustannuksiaan rajoitusten ollessa voimassa.

• Hyvitystä olisi mahdollista saada rajoituksen voimassaolopäiviltä 
(4.4.–31.5.2020).

• Suoritettaisiin pääosin ilman hakemusta joukkomaksatuksena 
yrityskohtaisten arvonlisäverotietojen perusteella.

• Ensimmäinen erä maksettaisiin mahdollisimman pian.

• Kustannusvaikutus kokonaisuudessaan noin 83 miljoonaa euroa 
yhteensä kahdelta kuukaudelta.

Hyvitys toiminnan rajoittamisesta
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• Ravitsemisliikkeiden koko ja liiketoiminnan laajuus alalla vaihtelevat paljon. Hyvityksen määrä vaihtelisi siten 
merkittävästi, koska se määräytyisi toiminnan laajuuden mukaan.

• Hyvityksen määrä määräytyisi yrityksen myynnin muutoksesta yksittäisenä kuukautena. 

• Hyvityksellä ei kompensoida myynnin laskua, vaan sitä hyödynnetään laskennallisesti hyvityksen 
määrittelyssä.

• Hyvitys olisi enintään 15 prosenttia myynnin laskusta ja enimmillään 500 000 euroa. 

• Lisäksi leikkuri: Yrityksille, joilla tammi-helmikuun keskimyynti on yli miljoona euroa, hyvityksen määrä on 
miljoonan ylittävältä osalta 5 prosenttia.

• Leikkurin ja liikevaihtorajojen johdosta suuret alan toimijat saavat suhteessa vähemmän kuin pienet toimijat. 
Tarkoituksena varmistaa, etteivät hyvitysmäärät nouse suurten toimijoiden kohdalla kohtuuttoman suuriksi.

• Tuesta vähennettäisiin korona-perusteiset tuet, jotka on saatu ELY-keskuksista tai Business Finlandilta.

Hyvityksen määrä vaihtelee merkittävästi 
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Tammi-
helmikuun 
kuukausimyynti

Myynnin lasku
huhtikuussa Hyvitysosuus Hyvitys

100 000 € 75 % 15 % 11 250 
e/kuukausi

Esimerkki hyvityksen määrästä
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Tammi/helmikuun kuukausimyynti (vertailuluku) * 0,75 (myynnin lasku) 
* 0,15 (hyvitysosuus) = hyvityksen määrä



Ravintoloiden tuki: Miten käsittely etenee?
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