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Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Suomen Kauppakeskusyhdistys ry:ltä lausuntoa
koskien hallituksen esityksen täydennystä lakimuutokseen yritysten määräaikaisesta
kustannustuesta. Hallituksen esitystä täydennetään lisäämällä siihen säädökset COVID-19
-pandemiaan liittyvien toimitilojen sulkemista koskevien rajoitusten aiheuttamien
menetysten kohtuullisesta korvaamisesta.
Suomen Kauppakeskusyhdistys ry kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää huomioinaan
seuraavaa:

1. Esityksen mukaan muina korvattavina kuluina huomioitaisiin yrityksen
vertailukauteen kohdistuvat hakemuksessaan ilmoittamat joustamattomat
liiketoiminnan kulut ja menetykset. Nämä muut kulut huomioitaisiin kerrottuna
sulkemisen kohteena olevan liiketoiminnan osuudella ja luvulla 0,7. Esityksessä ei
ole kuitenkaan perusteltu sitä, miksi muiden kulujen korvausosuus on 70 % ja sitä,
miten kyseisen korvauksen on perusteltu olevan Eduskunnan päätöksen mukainen
kohtuullinen korvaus. Tämä ei ole kuitenkaan riittävä korvaus, vaan myös muut kulut
pitäisi korvata 100-prosenttisesti, kuten palkkakulut korvataan. Jatkossa tulee
huomioitavaksi myös se, että ravintoloisijat tarvitsevat tukea, jos sulun jälkeen
ravintolat saavat olla auki suppeilla aukioloajoilla.
2. Sulkemisesta aiheutuvien korvausten määräksi tämän hallituksen esityksen
sisältämän lakiehdotuksen perusteella arvioidaan 70 ME. Hallituksen esityksessä
kolmannen hakukierroksen kustannustueksi on varattu 360 ME ja nyt tämä
täydennyksenä tuleva arvioitu 70 ME sulkemiskorvaus menee samasta budjetista,
jolloin osa kustannustuesta jää pois muilta kolmannen hakukierroksen hakijoilta.
3. Sulkemiskorvauksen vertailukaudeksi on esityksessä valittu helmikuu 2021, jolloin
korvauksen perustana olisivat tiedot helmikuulta 2021. Esityksessä jää avoimeksi se,
miten sulkemiskorvaus lasketaan niille yrittäjille, jotka ovat olleet poissa toiminnasta
silloin, esimerkiksi jokin kesäravintola tai huvipuiston ravintola tai muu toimija.
4. Esitys koskee pieniä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. On hyvä,
että esitykset on jaettu kahteen osaan, jotta varmistetaan pienten yritysten tukien
saamisen nopea käynnistyminen.

5. On myös hyvä, että suurille yrityksille valmistellaan ripeästi erillinen ja riittävä tuki,
jotta suurten yritysten kilpailukyky säilyisi suhteessa esim. niihin maihin, joissa tuet
ovat suuremmat. Suurten yritysten osalta annetaankin erillinen kustannustukilain
muutosesitys, kun asiaa koskevat neuvottelut EU:n komission kanssa on saatu
päätökseen.
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