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HAKUOHJE: RAVITSEMISALAN TOIMINNAN RAJOITUSTEN HYVITTÄMINEN 

AVUSTUKSEN TARKOITUS 

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) myöntää ja 
maksaa hakemuksesta ravitsemusalan yrityksille tukea toiminnan rajoitusten hyvittämiseksi. 
Avustuksia voivat hakea vain yritykset, joiden toimintaa on rajoitettu väliaikaisesti majoitus- ja 
ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 3 a §:n 1 momentin nojalla. Tukea ei myönnetä 
henkilöstöravintoloille, ellei niiden toimintaa ole rajoitettu lain tarkoittamalla tavalla. 

AVUSTUKSEN EHDOT 

Ravitsemisyritykset ovat oikeutettuja saamaan kohtuullista hyvitystä niistä kustannuksista, jotka ovat 
sille 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 on aiheutunut rajoitusvelvoitteesta.  

Hyvitystä suoritetaan ravitsemisyrityksille vain rajoitusvelvoitteen tarkoittamilta päiviltä (58) 4.4.-
31.5.2020. Hyvityksen enimmäismäärä on 500 000 euroa rajoitusvelvoitteen kestoajalta.  Pohjana 
hyvityksen määrittämiselle ovat yrityksen arvonlisäverotuksessaan ilmoittamat tiedot.  Niiden 
ravitsemisyritysten osalta, jotka eivät sovella kuukausikohtaista menettelyä arvonlisäverotus-
ilmoituksissaan, tulee antaa tiedot myynnin alenemasta erikseen hakemuksella.  

Hyvitys on 15 prosenttia enintään yhden miljoonan määräisestä myyntiin perustuvasta 
vertailuluvusta ja 5 prosenttia sitä suuremmasta.  

KEHA-keskus myöntää ja maksaa osaeränä 15 % (yli 1 Meur keskimyynnin yrityksille 5%) 
hyvityksen automaattisesti hakemuksetta ravitsemusalan yritykselle, joka ei ole sivutoimena 
ravitsemistoimintaa harjoittava yritys, ei ole henkilöstöravintola, soveltaa kuukausikohtaista 
menettelyä arvionlisäverotuksessaan eikä ole konkurssissa oleva yritys. Toisena osaeränä KEHA-
keskus hyvittää automaattisesti hakematta lopullisen hyvityksen. 

Joukkomaksatuksen piirissä oleville hyvityksen ennakkona maksettavan ensimmäisen osaerän 
laskentaperuste on: 

Tammi/helmikuun 2020 tai huhti/toukokuun 2019 kuukausimyynti (vertailuluku) * 0,75 (myynnin 
laskun olettama) * 0,15 (hyvitysosuus) = hyvityksen määrä.  

KEHA-keskus varmistaa, että yritykselle sovelletaan sille edullisinta vertailua. 

Ennakkosuoritus näkyy saajan tiliotteella viitteenä MARA-hyvitys toiminnan rajoitus www.keha-
keskus.fi. Ennakkosuoritus maksetaan yrityksen verottajalle antaman pankkitilitiedon perusteella. 

Loppumaksu maksetaan huhtikuun tosiasiallisen myynnin aleneman perusteella vertailtuna 
edullisimpaan referenssiajankohtaan seuraavalla laskentaperusteella: 

Keskimyynti enintään miljoona euroa: yrityksen hyvitysosuus rajoitusajalta on 15 prosenttia, jolloin 
laskukaava on seuraava: (huhtikuun myynnin alenema verrattuna vertailukuukausien keskimyyntiin) 
* 15% *1/30 * 58 – ennakkona maksettu osuus = lopullinen hyvitys 

Ennakkona suoritettu osaerä vähennetään hyvityksen lopullisesta suorituksesta, joka voidaan tehdä 
vasta kesäkuun 12. päivän jälkeen käytettäviksi tulevien arvonlisäverotietojen perusteella.  

Loppusuoritus näkyy saajan tiliotteella viitteenä MARA-hyvitys toiminnan rajoitus www.keha-
keskus.fi. Ravitsemisyritys saa toiminnan rajoittamisen hyvityksestä kirjallisen päätöksen 
oikaisuvaatimusohjeineen. 

http://www.keha-keskus.fi/
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Ravitsemisyritys voi tarkistaa kuulumisensa automaattisen maksatuksen piiriin KEHA-
keskuksen sivulla www.keha-keskus.fi/poikkeusrahoitus julkaistavalla hakukyselyllä. Y-tunnukseen 
perustuvan kyselyn pohjalta ravitsemisyritys saa joko tiedon kuulumisestaan automaattiseen 
maksatukseen tai ilmoituksen siitä, että tukea tulee hakea erikseen hakulomakkeella.  

Hakemusmenettelyssä: automaattisen maksatuksen ulkopuolelle jäävän ravitsemisyrityksen tulee 
todentaa myynnin alenema erikseen hakemuksella. Tuki haetaan yhdessä erässä. 

Ravitsemisyritykselle saadaan suorittaa rajoitusajalta hyvityksenä enintään se määrä, mikä tulisi 
merkittäväksi kirjanpitoasetuksessa (1339/1997) sekä pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksestä 
esitettävistä tiedoista annetussa asetuksessa (1753/2015) säädetyissä tulolaskelmakaavoissa 
liiketoiminnan muut kulut –nimikkeeseen vähennettynä mahdollisella toiminnan keskeytymisestä 
saadulla vakuutuskorvauksella. Tämän todentamiseksi hakemuksessa on esitettävä tieto 
vakuutuslaitoksen rajoitusajalta yritykselle mahdollisesti suorittamasta korvauksesta, jolloin se 
vähennetään rajoitusajan hyvityksestä. 

Sellaisessa tilanteessa, jossa saadun hyvityksen ja toiminnan keskeytymisestä suoritetun 
vakuutuskorvauksen yhteissumma on rajoitusajalla syntyneiden liiketoiminnan muiden kulujen 
määrää suurempi, ravitsemisyritys on velvollinen palauttamaan erotuksen KEHA-keskukselle ilman 
aiheetonta viivytystä. 

Maksusuoritus näkyy saajan tiliotteella viitteenä MARA-hyvitys toiminnan rajoitus www.keha-
keskus.fi. Ravitsemisyritys saa toiminnan rajoittamisen hyvityksestä kirjallisen päätöksen 
oikaisuvaatimusohjeineen. 

Avustusta voi hakea vain kerran. Haku on avoinna 31.8.2020 saakka. Haun alkamisesta ilmoitetaan 
KEHA-keskuksen, ELY-keskusten sekä työ- ja elinkeinoministeriön internet-sivustoilla. 

Tuen myöntäminen perustuu lakiin ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja 
toiminnan rajoitusten hyvittämisestä L 403/2020). 

NÄIN TÄYTÄT HAKEMUSLOMAKKEEN 

Täytä hakulomakkeen kaikki kohdat:  

1) Yrityksen / hakijan nimi 

2) Y-tunnus / henkilötunnus 

3) Osoite 

4) Postinumero 

5) Postitoimipaikka 

6) Yhteyshenkilön nimi 

7) Yhteyshenkilön puhelin 

8) Yhteyshenkilön sähköpostiosoite 

9) IBAN-tilinumero ja pankin BIC-koodi tuen maksamista varten 

10) Yrityksen arvonlisäverotuksessaan ilmoittamat tiedot: tammi-helmikuun 2020 
arvonlisäveroton alv-kantojen 14 % ja 24 % myynti kuukausittain sekä samalta ajalta 
maksetut arvonlisäverot vähentämättä ostoja, sekä huhti-toukokuun 2019 myynti ja samalta 
ajanjaksolta maksetut arvonlisäverot vastaavasti. 

11) Haettava hyvitys. Hakemuksessa ilmoitetaan huhtikuun 2020 toteutunut arvonlisäveroton 
alv-kantojen 14 % ja 24 % myynti (liikevaihto) sekä maksetut arvonlisäverot verokannalla 14 
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% vähentämättä ostoja. KEHA-keskus laskee viran puolesta yritykselle maksettavan tuen 
laskukaavalla 

(valittujen referenssikuukausien yhteenlaskettu myynti / 2 – todellinen myynnin alenema) 
*15 % * 1/30 * 58 

Vertailukuukausiksi valitaan se ajanjakso, jonka yhteenlaskettu myynti on suurempi, joko 
tammi-helmikuu 2020 tai huhti-toukokuu 2019. Vakiokertoimena kuukauteen sisältyviin 
päiviin käytetään lukua 30, ja todelliset hyvityspäivät 58 kattavat rajoitusajanjakson 4.4.-
31.5.2020. 

12) Paikka ja päiväys 

13) Allekirjoitus, nimenselvennys ja asema organisaatiossa 

Hakemuksen liitteeksi on lisättävä selvitykset koronatilanteen vaikutuksista: liitteet, joista käy ilmi 
yrityksen liikevaihdon heikentyminen: yrityksen referenssikuukausien sekä huhtikuun 2020 
pääpäiväkirja tai tiliotteet tai muu vastaava selvitys. Lisäksi tulee toimittaa selvitys saadusta 
toiminnan keskeytymisen vakuutuskorvauksesta. 

AVUSTUKSEN HAKEMINEN JA SELVITYS AVUSTUKSEN KÄYTÖSTÄ 

1) Mikäli yritys ei kuulu joukkomaksatuksen piiriin, hae avustusta ensisijaisesti sähköisellä 
lomakkeella. Asiointipalvelussa käytetään vahvaa tunnistautumista.  

2) Mikäli sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista, käytä tulostettavaa 
hakemuslomaketta. Lomakkeen voi tulostaa tai täyttää sähköisesti tallentamalla sen omalle 
tietokoneelle.   

3) Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen mahdolliset vaadittavat liitteet. Puutteellinen 
hakemus, lisäselvitystarpeet ja hakemuksen muuttaminen kesken käsittelyn saattavat 
pitkittää asian käsittelyä.   

4) Hakemuksen toimittaminen  

5) Toimita hakemus liitteineen sähköisellä asiointilomakkeella, tai   

6) toimittamalla hakemus postitse KEHA-keskuksen kirjaamoon.   

7) Mikäli KEHA-keskus pyytää täydentämään hakemusta, toimita pyydetyt täydennykset 
asetettuun määräaikaan mennessä tai neuvottele lisäajasta viranomaisen kanssa.  

8) Kun KEHA-keskus on saanut riittävät ja oikeat tiedot avustushakemusta koskevan asian 
ratkaisemiseksi, se tekee asiasta muutoksenhakukelpoisen päätöksen. Päätös toimitetaan 
avustuksen hakijalle.  

Selvitys avustuksen käytöstä  

1) Avustuksen käyttö selvitetään KEHA-keskuksen toimesta jälkikäteen valvontatoimin. 
Lisätietoa löydät KEHA-keskuksen verkkosivuilta. 


