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Vastaus kirjalliseen kysymykseen matkatoimistoalan tukemisesta koronakriisin aikana
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Pia Kauman /kok näin kuuluvan
kirjallisen kysymyksen KK 372/2020 vp:
Miten hallitus aikoo huomioida yritysten tukimalleissa matkatoimistoalan erityispiirteet ja
aikooko hallitus esittää suoran tuen mallia koronakriisistä pahasti kärsiville matkatoimistoalan yrityksille?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Hallitus on päättänyt mittavista toimenpiteistä yritysten, yrittäjien ja muiden talouden toimijoiden
tukemiseksi koronaepidemian aiheuttamassa, poikkeuksellisessa tilanteessa. Toimenpiteiden tavoitteena on turvata yrittäjien ja yritysten toiminnan jatkuvuus tilanteessa, jossa elinkelpoisia yrityksiä uhkaa mennä konkurssiin. Tukitoimenpiteet koskevat lähtökohtaisesti kaikkien toimialojen
yrityksiä ja niitä toteutetaan muun muassa yrityskoko huomioon ottaen tarkoituksenmukaisilla
tuki-instrumenteilla. Tuet ovat myös matkailualan yrittäjien ja yritysten käytettävissä.
Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa aktiivisesti koronatilannekuvaa ja tekee tarvittavia toimia yhdessä eri TEM-konsernin toimijoiden kanssa vähentääkseen koronaviruksen vaikutuksia yritysten
toimintaan ja työllisyyteen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla yrityksiä rahoittavat
Finnvera, Business Finland, ELY-keskukset ja Teollisuussijoitus. Rahoitus on niin kutsuttua koronavirustilanteen kehittämisrahoitusta. Tämän lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö toimii valtionapuviranomaisena kunnille yksinyrittäjien tukemiseksi myönnettävän valtionavustuksen
osalta.
COVID-19-kriisi ja sen myötä valtion tekemät rajoitustoimenpiteet ovat asettaneet matkailuyritykset aiempaa vakavamman taloudellisen kriisin tilanteeseen. Peruslähtökohtana on, että yritykset vastaavat itse omista liiketaloudellisista riskeistään ja niihin varautumisesta. Kannattamattomien yritysten poistuminen markkinoilta on tavanomainen osa markkinoiden toimintaa, ja niiden
tukeminen valtion toimenpitein voi vääristää kilpailua merkittävästi. Nykyisessä tilanteessa tarvitaan kuitenkin taloudellisia vaikutuksia lieventäviä toimenpiteitä myös valtion toimesta.
Hallitus linjasi neuvottelussaan 13.5.2020, että kehittämistukien lisäksi yrityksille valmistellaan
kustannustuki, joka kohdentuu kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin, joihin myös matkailu- ja matkatoimistoala kuuluvat. Tuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liike-
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vaihto on pudonnut merkittävästi koronaviruksen vuoksi ja joilla on vaikeasti sopeutettavia kustannuksia. Tuen tarkemmat ehdot, kuten tieto siitä kuinka paljon yrityksen liikevaihdon on täytynyt tippua, jotta yritys on oikeutettu tukeen, tarkentuvat lain jatkovalmistelussa.
Tuen piirissä ovat yritysten lisäksi myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset. Tavoitteena on edesauttaa yritysten nopeaa toipumista koronakriisistä ja välttää lomautusten muuttuminen irtisanomisiksi. Kahdelta kuukaudelta saatavan tuen suuruus täsmentyy myöhemmin. Laki
yritysten kustannustuesta valmistellaan pikaisella aikataululla työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön yhteistyönä.
Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa,
mutta muut suorat tuet huomioidaan kustannustuen maksamisessa. Yritykset voivat hakea tukea
sähköisesti Valtiokonttorista. Valtiokonttori tiedottaa tarkemmasta hakumenettelystä mahdollisimman pian.
Tällä hetkellä ELY-keskukset ja Business Finland myöntävät yrityksille koronavirustilanteen kehittämisavustusta. Hallitus linjasi, että näiden niin sanottujen koronatukien haut suljetaan samassa
yhteydessä, kun kustannustukea koskeva hallituksen esitys annetaan. Business Finland ja ELYkeskukset käsittelevät normaalisti kaikki hakemukset, jotka ovat saapuneet koronatukien hakujen
voimassaoloaikana. Hakujen sulkemisen jälkeen Business Finland ja ELY-keskukset rahoittavat
yrityksiä normaaleilla rahoitusinstrumenteilla. Kuntien myöntämään yksinyrittäjien koronatukeen ei tule muutoksia.
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