
 
 
 
 

 

 
JOURNALISMIN KORONATUKI 2020 - 
HAKUOHJE 
 

 

Milloin haetaan?  

Journalismin koronatukea tulee hakea 20.10.2020–17.11.2020 

välisenä aikana. 

 

Miten voi hakea? 

Hakemus löytyy word-lomakkeena Liikenne- ja viestintäviraston 

sivuilta.  

 

Lähetä hakemus liitteineen Liikenne- ja viestintävirastolle otsi-

kolla "Journalismin koronatukihakemus 2020" 

 

1. Sähköpostitse osoitteeseen 

kirjaamo@traficom.fi 

 

2. Postitse:   

Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamo 

PL 320 

00059 TRAFICOM 

 
HUOM! Hakemus tulee muistaa allekirjoittaa omakätisesti. Allekirjoittajan on oltava hakijan organi-

saation nimen kirjoittamiseen tai valtakirjalla asian hoitamiseen oikeutettu henkilö. Käsin allekirjoite-

tun hakemuksen voi lähettää postitse tai skannattuna sähköpostitse. Hakemuksen voi toimittaa säh-

köpostitse myös ilman omakätistä allekirjoitusta. Tällöin se on kuitenkin lähetettävä yrityksen viralli-

sesta sähköpostiosoitteesta ja sellaisen henkilön sähköpostitililtä, jolla on nimenkirjoitusoikeus. 
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HAKUOHJE JOURNALISMIN TUEN HAKEMISEEN 
Tämä hakuohje on tarkoitettu käytännön avuksi valtioneuvoston asetuksessa valtionavustuksesta 

journalistisen sisällön edistämiseen vuonna 2020 (679/2020) tarkoitetun valtionavustuksen hakupro-

sessiin. Ohjeeseen on koottu yleiskuvaus hakuprosessista, haettavasta avustuksesta ja hakijaa koske-

vista edellytyksistä. Ohje sisältää myös tarkemman kuvauksen hakemuksen muodosta ja sisällöstä.  

 

TUEN MYÖNTÄMISESTÄ YLEISESTI 
Avustuksen tarkoituksena on tukea COVID 19-tartuntatautiepidemiasta kärsinyttä journalistista sisäl-

töä tuottavaa mediaa. Avustuksen tavoitteena on lisätä monimuotoista journalistista sisältöä ja sen 

tarjontaa sekä kehittää journalismia paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla. 

 

Valtionavustusasioissa sovelletaan yleislakina valtionavustuslakia (688/2001). Valtionavustuslaissa 

säädetään avustuksen myöntämisen perusteista ja yleisistä edellytyksistä sekä myöntämisen ja mak-

samisen muodoista, menettelyistä, käytöstä, käytön valvonnasta ja tarkastuksista. Laissa säädetään 

valtionavustuksen hakijan ja saajan oikeuksien ja velvoitteiden perusteista. Laissa säädetään myös 

viranomaisten tietojensaantioikeuksista. Lain 10 §:n mukaan valtionavustuksen hakijan tulee hake-

muksen yhteydessä antaa valtionapuviranomaiselle oikeat ja riittävät tiedot valtionavustuksen käyt-

tötarkoituksesta sekä niistä muista seikoista, joita valtionapuviranomainen tarvitsee hakemuksen 

ratkaisemiseksi. 

 

Avustusta voidaan myöntää journalistisen työn kustannuksien kattamiseksi tiedotusvälineille, jotka 

täyttävät asetuksen 5 §:ssä säädetyt avustuskelpoisuuden edellytykset. Avustus jaetaan kaikille edel-

lytykset täyttäville hakijoille. Käytännössä avustuksen suuruus yhtä journalistista työtä tekevää henki-

löä kohden saadaan jakamalla valtionavustukseen varattu määrä tukikelpoisiin hakemuksiin perustu-

valla journalistista työtä tekevien henkilöiden yhteenlasketulla lukumäärällä. Yrityksen saama tuki-

summa riippuu journalistista työtä tekevien henkilöiden yhteenlasketusta lukumäärästä.  

 

Avustus tulee myöntää viimeistään 31.12.2020. Tuki voidaan kuitenkin maksaa tätä myöhemmin. 

 

HAKEMUSTEN JULKISUUS 
Kaikki viranomaiselle toimitetut asiakirjat tulevat julkisuuslain mukaan lähtökohtaisesti julkisiksi, kun 

viranomainen on saanut ne - niin myös valtionavustushakemukset. Tämä tarkoittaa, että kuka ta-

hansa voi saada tiedon hakemuksista pyytämällä. Journalismin koronatukihakemus voi kuitenkin si-

sältää julkisten osien ohella salassa pidettäviä tietoja, joita ei luovuteta virastosta eteenpäin. Mikäli 

hakija katsoo, että hänen hakemuksessaan on (julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaisia) 

liike- tai ammattisalaisuuksia, liikesalaisuuksiksi katsotut tiedot kannattaa ehdottomasti merkitä ha-

kemukseen selvästi erikseen. Näin viranomainen tietää, mitä asioita hakija itse pitää liikesalaisuuden 

piiriin kuuluvana. Lopullinen päätösvalta siitä, miltä osin asiakirja on salassa pidettävä, on kuitenkin 

lain mukaan Liikenne- ja viestintävirastolla. 

 



 
 
 
 

 

HAKUAIKA 
Journalismin koronatuen hakuaika on 20.10.2020–17.11.2020. Hakemuksen pitää olla perillä Lii-

kenne- ja viestintävirastossa viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä klo 23.59. 

 

Myöhässä saapuneita hakemuksia ei huomioida. Hakijan vastuulla on varmistua siitä, että hakemus 

on saapunut Liikenne- ja viestintävirastoon ajoissa. Sähköpostin vastaanottamisesta Liikenne- ja vies-

tintäviraston viralliseen asiointiosoitteeseen (kirjaamo@traficom.fi) lähtee aina vastaanottokuittaus. 

Mikäli kuittausta ei tule, kannattaa tarkistaa lähetysosoite.  

 

HAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN 
Journalismin koronatukihakemuksia toivotaan ensisijaisesti valmiilla Word-lomakkeella.  

Vaihtoehtoisesti hakemuksen perustiedot voi lähettää vapaamuotoisesti. Vapaamuotoisessa hake-

muksessa täytyy olla lomaketta ja sen liitteitä vastaavat tiedot. 

 

 Sähköpostitse: kirjaamo@traficom.fi. Pyydetyt liitteet voi toimittaa lomakkeen ohella erillisinä 

sähköpostiliitteinä. 

 

 Postitse:  Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamo / Journalismin koronatukihakemus 2020  

   PL 320  

   00059 TRAFICOM 

 

HUOM! Sähköpostitse tai postitse lähetettävän hakemuksen otsikkokenttään/kuoreen tulee kirjoittaa 

teksti: "Journalismin koronatukihakemus 2020". 
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HAKULOMAKKEELLA PYYDETTÄVÄT TIEDOT 

1. HAKIJA 
Hakulomakkeella pyydetään hakijan perustiedot, joita ovat: 

 Yrityksen nimi - siten kuin se on kaupparekisteriin merkitty 

 Voimassa oleva Y-tunnus  

 Postiosoite - siten kuin se on kaupparekisteriin merkitty 

 Kotipaikka - siten kuin se on kaupparekisteriin merkitty 

 Asiaa hoitavan henkilön nimi (yhteyshenkilö) - sen henkilön nimi, joka asiaa yrityksessä hoitaa 

 Sähköpostiosoite (joka aktiivisessa käytössä) - yhteyshenkilön sähköpostiosoite 

 Puhelinnumero - yhteyshenkilön puhelinnumero 

 

2. MAKSUTIEDOT 
Hakijan tulee antaa tieto pankistaan ja tilinumerostaan avustuksen mahdollista maksamista varten. 

 

3. YRITYSTÄ KOSKEVAT TIEDOT 
Journalismin valtiontukea voidaan myöntää Suomessa tai Ahvenanmaalla toimivalle yritykselle. Ha-

kemuksessa pyydetään tietoa siitä, onko yritys osa konsernia. Tieto hakijan konserniyhteydestä tarvi-

taan avustuksen kertymisen ja maksimimäärän seuraamiseksi. Tuen kokonaismäärä voi olla enintään 

800 000 euroa yritystä kohti ja raja koskee yksittäisen yrityksen sijaan koko konsernia.  

Yrityksen tulee olla kärsinyt Covid-19 -tartuntatautiepidemiasta siten, että sen mainosmyynnin tulee 

olla vähentynyt vähintään 30 prosenttia ja liikevaihdon vähintään 10 prosenttia 1 päivän huhtikuuta 

ja 31 päivän toukokuuta 2020 välisenä aikana verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan. 

Avustusta myönnetään 1,3 kertaisena sellaisille hakijoille, joiden yrityskohtainen mainosmyynti on 

vähentynyt yli 50 % huhti-toukokuun 2020 aikana verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan ajankoh-

taan. Tiedot pyydetään hakulomakkeella euromääräisinä.  

Jos yritys on kuitenkin aloittanut toimintansa vuoden 2019 toukokuun jälkeen, käytetään vertailu-

kohtana vuoden 2020 tammi- ja helmikuun mainosmyynnin keskiarvoa ja liikevaihtoa. Hakulomak-

keella tulee selvittää, mikäli kysymys on tällaisesta tilanteesta. 

Liikenne- ja viestintävirasto voi poiketa liikevaihdon ja mainosmyynnin vähentymistä koskevista edel-

lytyksistä, jos avustusta hakevan yrityksen toiminnassa tai sen laajuudessa on tapahtunut kalenteri-

vuoden aikana yritysjärjestelyistä johtuvia olennaisia muutoksia. Käytännössä tällainen tilanne voisi 

tulla kyseeseen esimerkiksi silloin, jos yrityskauppojen vuoksi mainosmyynti- ja liikevaihtoluvut eivät 

olisi vertailukelpoisia. Selvitys tällaisesta tilanteesta tulee antaa hakemuksessa. 

4. AVUSTUKSEN KOHDENTAMINEN TIEDOTUSVÄLINEELLE 
Avustuksen edellytyksenä on, että yritys kohdentaa avustuksen Suomessa tai Ahvenanmaalla toimi-

valle tiedotusvälineelleen, joita voivat olla mm. sanomalehdet, televisiokanavat, radiokanavat ja in-

ternet-sivustot. Hakijan tulee hakulomakkeella ilmoittaa, mille tiedotusvälineelle se hakee tukea. Yri-

tys voi kohdentaa avustuksen myös useammalle tiedotusvälineelle. Tällöin tiedotusvälinettä kos-

keva hakulomakkeen taulukko tulee täyttää jokaisesta tiedotusvälineestä erikseen. Kopioi tyhjä 



 
 
 
 

 

"avustuksen kohdentaminen tiedotusvälineelle" -taulukko jokaiselle tiedotusvälineelle ja täytä kun-

kin tiedotusvälineen tiedot omaan taulukkoonsa. 

Hakulomakkeella pyydetään tietoa tiedotusvälineen nimestä, vastaavasta toimittajasta ja tiedotusvä-

lineen tyypistä. Lisäksi pyydetään selvitystä tiedotusvälineen ilmestymisen säännöllisyydestä. Tiedo-

tusvälineen ohjelmatarjonnan tulee olla päivittäistä tai sitä tulee julkaista vähintään 4 kertaa vuo-

dessa tai sitä tulee päivittää verkossa säännöllisesti. Avustettavan tiedotusvälineen tulee siten olla 

vakiintuneesti ilmestyvä. Verkkojulkaisujen osalta ehtona on, että niitä päivitetään säännöllisesti. Lii-

kenne- ja viestintävirasto arvioi julkaisun säännöllisyyttä hakulomakkeella annettujen tietojen perus-

teella.  

Avustusta voi kohdentaa vain tiedotusvälineelle, jonka mainosmyynti on vähentynyt vähintään 30 

prosenttia vuoden 2020 huhti-toukokuussa verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan. 

Tältä osin on siis huomattava, että mainosmyynnin vähentymisen osalta tukikelpoisuutta tarkastel-

laan sekä yritystasolla että tiedotusvälinekohtaisesti ja tietoa mainosmyynnistä pyydetään tästä 

syystä kahdessa eri kohdassa. Avustus voidaan hakea ja kohdistaa vain kriteerit täyttävälle tiedotus-

välineelle. 

Tiedotusvälineellä tulee olla vastaava toimittaja ja siihen tulee soveltua sananvapauden käyttämi-

sestä joukkoviestinnässä annettu laki (460/2003). Käytännössä tuettavalla tiedotusvälineellä tulee 

olla esimerkiksi edellä mainitun lain 4 §:n mukaisesti nimetty vastaava toimittaja ja 5 §:n mukaisesti 

ilmoitettu tieto julkaisijasta. Vastaavan toimittajan tulee työskennellä päätoimisesti tiedotusväli-

nettä kustantavassa yrityksessä. Tiedotusvälineessä tulee lisäksi työskennellä vähintään yksi kokoai-

kainen toimituksellista työtä tekevä henkilö tai se ostaa vastaavan työpanoksen freelancereilta. Kri-

teerien tarkoituksena on kohdistaa tukea ammattimaiseen ja jatkuvaan toimintaan, josta tosiallisesti 

aiheutuu kuluja. Hakijaa pyydetään vakuuttamaan ehtojen täyttyminen rastittamalla kohdat hakulo-

makkeelle.  

Tiedotusvälineen tulee lisäksi palvella monenlaista yleisöä, eikä ainoastaan tiettyä poliittista ryhmää, 

elinkeinoharjoittajien ryhmää, ammattiliittoa tai muuta vastaavaa ennakolta valikoitua tahoa. Avus-

tusta voivat saada siis esimerkiksi kansalliselle, paikalliselle tai alueelliselle yleisölle suunnatut uutis- 

ja aikakausisisältöä julkaisevat lehdet, verkkojulkaisut sekä radio- ja tv-kanavat. Sen sijaan ammatti-

lehdet ja ammattijärjestöjen tiedotusvälineet, jo puoluetukea saavat puolueiden tiedotusvälineet, 

pelkästään tiettyyn harrasteeseen tai harrastukseen esimerkiksi lajiliiton jäsenyyden kautta keskitty-

vät tiedotusvälineet ja muut vastaavat julkaisut eivät täytä avustuksen myöntämisen edellytyksiä. 

Tarkoituksena on, että avustus kohdentuisi erityisesti paikallisen, alueelliseen ja valtakunnallisen de-

mokratian kannalta tärkeille yleisuutismedioille. 

Avustusta voi saada tiedotusväline, jonka sisällöstä vähintään 50 prosenttia on itse tuotettua toimi-

tuksellista aineistoa vuoden 2020 huhti-toukokuussa. Tällä pyrittäisiin varmistamaan se, että avus-

tettava tiedotusväline tekee omaa toimituksellista työtä, eikä julkaisu koostu esimerkiksi lähes pel-

kästään mainoksista tai kaupallisesta yhteistyöstä. Vaatimuksella kohdennetaan tukea uutisia sisältä-

ville medioille. Itse tuotetulla aineistolla tarkoitetaan myös esimerkiksi juttuvaihdon kautta saatua 

tai yhteistoimitusten tekemää aineistoa. Hakijaa pyydetään esittämään luotettava selvitys tiedotus-



 
 
 
 

 

välineen toimituksellisen sisällön kokonaismäärästä sekä itse tuotetun toimituksellisen sisällön osuu-

desta huhti-toukokuussa 2020. Selvitys on vapaamuotoinen ja sen tulisi sisältää ainakin tietoja tiedo-

tusvälineen ilmestymisestä ja toiminnasta yleisellä tasolla. Oman toimituksellisen sisällön osuutta ja 

määrää ei tarkastella esimerkiksi juttujen tai palstamillien tai ohjelmien minuuttien kautta. Liikenne- 

ja viestintävirasto tarkastelee sisällön osuutta tarkemmin, jos sille syntyy perusteltu epäilys siitä, että 

kriteeri ei täyttyisi.  

Huomattavaa on, että edellä mainittu vaatimus 50 prosentin osuudesta itse tuotettua toimituksel-

lista aineistoa ei koske televisio- ja radiotoiminnan harjoittajia. Niiden osalta riittävää on, että televi-

sio- tai radiotoiminnan harjoittaja ylipäänsä tuottaa itse toimituksellista ohjelmistoa. Esimerkiksi ra-

diokanava voi tuottaa asetuksen tavoitteiden kannalta oleellista toimituksellista sisältöä, vaikka 

muutoin ohjelmisto keskittyisi esimerkiksi musiikkiin tai muuhun ohjelmistoon. 

Avustuksen jakamiseksi tarvitaan tietoa tiedotusvälineen journalistista työtä tekevien henkilöiden 

määrästä. Hakijan tulee ilmoittaa sen tiedotusvälineen, jolle tukea haetaan, journalistista työtä palk-

kasuhteessa tekevien henkilöiden määrä henkilötyövuosina vuoden 2019 tilinpäätöksessä. Avustusta 

jaettaessa journalistista työtä tekevien henkilöiden lukumäärässä huomioidaan sekä palkkasuhteessa 

olevat henkilöt, että freelance-palkkiot henkilötyövuosiksi muutettuina. Freelance-palkkiot muute-

taan henkilötyövuosiksi jakamalla freelance-palkkiot kyseisen tiedotusvälineen toimituksellisten 

työntekijöiden palkkojen keskiarvolla. Hakulomakkeella pyydetään tästä syystä myös näitä tietoja. 

Journalistista työtä tekevien henkilöiden määrittely ei ole täysin yksinkertaista ja rajatapauksia voi 

esiintyä. Journalistista työtä tekevät henkilöt, jotka suoraan osallistuvat sisällön tekemiseen, kuten 

toimittajat.  

Tilastokeskus määrittelee ammattiluokituksessaan toimittajat seuraavalla tavalla: ”Välittävät uutisia 

sekä tutkivat, selvittävät ja yhteiskunnan tapahtumia sanomalehtien, television, radion ja muiden 

tiedotusvälineiden välityksellä.” Tehtäviksi mainitaan muun muassa uutisten ja ajankohtaisia asioita 

koskevan tiedon kerääminen, analysointi ja todentaminen, raportointi ja kommentointi tiedotusväli-

neissä; poliitikkojen ja muiden julkisuuden henkilöiden haastatteleminen lehdistökonferensseissa ja 

muissa tapahtumissa; yleisötapahtumissa, elokuva- ja teatteriesityksissä käyminen; kirjallisten teos-

ten arvosteleminen; erikoisaloilla kuten lääketieteessä, tieteessä ja tekniikassa tapahtuneen kehityk-

sen taustoittaminen ja kehityksestä raportoiminen; pääkirjoitusten ja kommenttipuheenvuorojen 

kirjoittaminen ajankohtaisista aiheista; kirja-, musiikki- ja muiden taidearvostelujen kirjoittaminen; 

julkaistavan aineiston valinta; sisällön tyylin, kieliopin, oikeellisuuden ja laillisuuden tarkistaminen; 

tarvittavista muutoksista sopiminen ja oikovedosten tarkastaminen ennen painamista. 

Esimerkkiammatteja ovat muun muassa toimittaja, toimitussihteeri, uutistenlukija, päätoimittaja, 

ohjelmapäällikkö. On kuitenkin huomattava, että edellä esitetyn toimittajien työtehtävien lisäksi 

myös muut työtehtävät saattavat olla journalistista työtä. Esimerkiksi mediamyyjä olisi puolestaan 

työtehtävä, jota ei voida katsoa journalistiseksi työksi. 

Freelancerilla tarkoitetaan henkilöä, jolla on vuoden aikana, jopa samanaikaisesti, useita työn- tai 

toimeksiantajia. Tällä tavoin voivat toimia esimerkiksi toimittajat, valokuvaajat, muusikot, kääntäjät 

ja teatterityöntekijät. Freelance-työlle on tyypillistä työtehtävien lukuisa määrä sekä työtehtävien 

tilapäisyys. 



 
 
 
 

 

 

5. MUU JULKINEN TUKI TAI AVUSTUS 
Hakijan tulee hakulomakkeella toimittaa selvitys muusta sen saamasta julkisesta tuesta ja avustuk-

sesta, kuten Valtiokonttorin jakamasta kustannustuesta. Vastaava tieto tulee ilmoittaa myös konser-

nin osalta, jos yritys on osa konsernia. Avustuksen enimmäismäärää laskettaessa otetaan huomioon 

kaikkien Suomen viranomaisten puitetukiohjelman nojalla kyseiselle yritykselle myöntämät tuet. Ko-

mission päätöksen mukaan tukea voidaan myöntää yhdelle yritykselle enintään 800 000 euroa. Ko-

mission valtiontuen käsite -tiedonannon (2016/C 262/01) mukainen yrityksen määritelmä soveltuu 

myös puitetukiohjelmaa tulkittaessa. Näin ollen tuen enimmäismäärää tarkastellaan konsernitasolla 

(Valtiontuen käsite -tiedonannon 11 kohta). Tällöin edellä määritelty yrityskohtainen 800 000 euron 

raja koskee käytännössä yhden yksittäisen yrityksen sijaan koko konsernia.  

 

Yrityksille koronatilanteesta selviytymiseen tarkoitettuja tukia ei voi myöntää samaan tarkoitukseen 

kahta kertaa. Journalismin koronatuen myöntämisvaiheessa on siksi selvitettävä, että samojen henki-

löiden palkkakustannuksiin ei käytetä monia eri tukimekanismeja. Esimerkiksi Business Finlandin 

myöntämän kehitystuen osalta huomioitaisiin se mahdollinen osa tuesta, joka kohdistuisi samoihin 

palkkoihin kuin journalistisen sisällön edistämistuki. Hakulomakkeella pyydetään tietoa siitä, onko sa-

mojen henkilöiden palkkakustannuksiin saatu muuta julkista tukea. 

 

6. AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISEN ESTEET 
Tukea ei ole tarkoitettu myönnettäväksi yritykselle, joka on ollut 31.12.2019 taloudellisissa vaikeuk-

sissa, ja esimerkiksi laiminlyönyt verotukseen liittyviä velvoitteitaan. Hakulomakkeella pyydetään ha-

kijoita vakuuttamaan, että asetuksessa mainitut avustuksen myöntämisen esteet eivät täyty, sekä 

toimittamaan tarvittavat selvitykset hakemuksen liitteenä. 

Tukea ei myönnetä, jos yritys ei ole merkittynä ennakkoperintälain (1118/1996) 25 §:ssä tarkoitet-

tuun ennakkoperintärekisteriin.  

Samoin tukea ei myönnetä, jos yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden. 

Tällainen laiminlyönti on esimerkiksi kysymyksessä, jos yritys jättää antamatta verotusmenettelystä 

annetun lain 2 (1558/1995) luvussa tai oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 

(768/2016) 4 luvussa tarkoitetun veroilmoituksen tai muun ilmoituksen. Tukea ei myöskään myön-

netä, jos yritys ei ole antanut tulotietojärjestelmästä annetun lain (53/2018) 6 §:ssä tarkoitettua il-

moitusta maksamistaan palkoista tulorekisteriin. Yrityksellä olisi mahdollisuus korjata laiminlyönnit 

antamalla puuttuvat ilmoitukset Verohallinnolle tai tulorekisteriin. 

Tukea ei myönnetä, jos yrityksellä on verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 

(1346/1999) 3 a luvussa tarkoitettuun verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja.  

Tuen myöntäminen estyy, jos yrityksellä on maksamattomia veroja perittävänä ulosotossa. 

Tuen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että yritys ei ole ollut 31 päivänä joulukuuta 2019 ylei-

sessä ryhmäpoikkeusasetuksessa (EU N:o 651/2014) tarkoitetulla tavalla vaikeuksissa oleva yritys. 

Vaikeuksissa olevalla yrityksellä tarkoitetaan EU:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen 2 artiklan 18 

kohdassa tarkoitettua yritystä. Määritelmän mukaan yrityksen katsotaan olevan vaikeuksissa, jos a) 



 
 
 
 

 

se on menettänyt yli puolet osakepääomastaan (yhtiöt, jonka osakkaiden vastuu on rajoitettu), b) se 

on menettänyt yli puolet tilinpäätöksen mukaisista omista varoistaan kertyneiden tappioiden vuoksi 

(yhtiöt, joissa ainakaan joidenkin osakkaiden vastuuta yhtiön velasta ei ole rajattu), c) yritys on yleis-

täytäntöönpanomenettelyn kohteena, d) yritys on saanut pelastamistukea eikä ole vielä maksanut 

lainaa takaisin tai lopettanut takausta, tai on saanut rakenneuudistustukea ja on vielä rakenneuudis-

tussuunnitelman kohteena, e) muun kuin pk-yrityksen velkaantumisaste on kahden viime vuoden 

ajan ollut yli 7,5 ja käyttökatteen suhde nettorahoituskuluihin ollut alle 1,0. Alle 3-vuotiaisiin pk-yri-

tyksiin sovelletaan vain c)-kohtaa. Yrityksen tulee esittää tiedot taloudellisesta tilanteestaan sen arvi-

oimiseksi, ettei yritys ole tässä tarkoitettu vaikeuksissa oleva yritys. 

Komissio on kuitenkin todennut, että jos yritys on ollut vaikeuksissa 31.12.2019, mutta vaikeuksissa 

olo ei ole yhdenjaksoisesti jatkunut koronaepidemiaan saakka (eli yritys on ”päässyt jaloilleen” vuo-

den 2020 alussa, mutta joutunut koronaepidemian vuoksi uudelleen vaikeuksiin), on yritykselle mah-

dollista myöntää tukea puitetukiohjelman nojalla. Lähtökohtaisesti tukea saa kuitenkin myöntää ai-

noastaan yrityksille, jotka eivät ole vaikeuksissa, sekä yrityksille, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin 

1.1.2020 tai sen jälkeen. Jos yritys on ollut vaikeuksissa 31.12.2019, sen tulee esittää tiedot taloudel-

lisesta tilanteestaan sen arvioimiseksi, että yritys on "päässyt jaloilleen" vuoden 2020 alussa.  

Tuen hakijan on toimitettava hakemuksensa liitteinä  

- todistus ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta; 

- todistus verovelkatiedoista ja ilmoitusten laiminlyönneistä verovelkarekisteristä, 

- todistus ulosottorekisteristä sekä 

- jäljennös viimeksi vahvistetusta tilinpäätöksestä ja taseesta liitetietoineen. 

Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tukihakemuksen viimeisestä jättöpäivästä 

laskettuna. 

 

7. SÄHKÖINEN KÄSITTELY 
Hakijalta pyydetään suostumusta journalismin koronatukea koskevan asian sähköiseen käsittelyyn 

mukaan lukien päätöksen tiedoksiantoon sähköpostitse. Suostumus sähköiseen tiedoksiantoon ja 

käsittelyyn merkitsee sitä, että myös asiaa koskevat tiedustelut ja täydennyspyynnöt voidaan tehdä 

sähköisesti. Sähköistä käsittelyä varten hakijan sähköpostiosoitteen on oltava ajantasainen ja aktiivi-

sessa käytössä. 

 

8. ALLEKIRJOITUS 
Allekirjoittajan on oltava hakijan organisaation nimen kirjoittamiseen tai valtakirjalla asian hoitami-

seen oikeutettu taho. Käsin allekirjoitetun hakemuksen voi lähettää skannattuna sähköpostitse tai 

postitse. Hakemuksen voi toimittaa sähköpostitse myös ilman omakätistä allekirjoitusta. Tällöin se 

on kuitenkin lähetettävä yrityksen virallisesta sähköpostiosoitteesta ja sellaisen henkilön sähköposti-

tililtä, jolla on nimenkirjoitusoikeus. 

 


