Ifin

INVESTOINTITUKI
– työolojen parantamiseen

TUEMME YRITYKSIÄ

työolojen parantamisessa
Ifin asiakkailla on mahdollisuus saada tukea työoloja
parantaviin investointeihin. Tukea voidaan myöntää
kohteeseen, joka parantaa jo ennestään määräykset
täyttävän menetelmän tai laitteen työturvallisuutta.
Tukea voi myös saada ulkopuolisen antamaan työturvallisuuskoulutukseen, pois lukien lakisääteiset ja
työturvallisuuskorttikoulutukset.
Tuki hyvitetään alennuksena investointivuoden työtapaturmavakuutuksen lopullisesta vakuutusmaksusta.
Jo päättyneisiin kalenterivuosiin tukea ei voida
myöntää.

TUEN MÄÄRÄ

– enintään 50 % investoinnista (alv 0 %)
– kuitenkin enintään 20 % työtapaturmavakuutuksen
perustariffimaksusta (maksu ilman lakisääteisiä lisiä
ja hyvityksiä)

INVESTOINTITUEN PIIRIIN KUULUVAT
ESIMERKIKSI:
–
–
–
–
–

koneturvallisuuden parantaminen
melun vähentäminen
käsin tehtävien nostojen vähentäminen
ilmanvaihdon parantaminen (esim. hitsaus)
ulkopuolisen antama työturvallisuuskoulutus pois
lukien työturvallisuuskorttikoulutus sekä lakisääteiset koulutukset
– työturvallisuuden sertifiointi/johtamisjärjestelmä

INVESTOINTITUEN PIIRIIN EIVÄT KUULU
ESIMERKIKSI:
– sellaiset investoinnit, joilla täytetään lain minimivaatimus
– henkilönsuojaimet
– toimisto-, kassa- ja päätetyöskentelyn ergonomiaratkaisut
– oma työ (pitää saada maksutosite)

Toteutettavalla investoinnilla ei ole alarajaa. Tukea voidaan myöntää jo ensimmäisenä vakuutuskautena ja se
voidaan myöntää kaksi kertaa viiden vuoden ajanjaksolla.

MITEN TOIMIN?

Laadi investoinnista mahdollisimman informatiivinen
tukihakemus, jossa on kuvattu, miten investointi
parantaa työturvallisuutta.
Suosittelemme käyttämään Ifin hakemuslomaketta.
Saat sen yrityksesi vakuutuksia hoitavalta yhteyshenkilöltä, jolle voit myös lähettää hakemuksen.
Hakemus käsitellään Yritysten henkilövakuutusosastolla, josta saat ennakkopäätöksen tuen myöntämisestä.

Lisätietoja
if.fi/yritys

Toteuta investointi ja toimita laskukopiot investoinnista
Ifiin.

Työnantajan
investointitukihakemus

Ennakkopäätös
tuen myöntämisestä

Investoinnin toteutus /
laskut Ifiin

Varsinainen tukipäätös /
vakuutusmaksualennus

ESIMERKKEJÄ

1) Rivitalotyömaalla parannettiin työntekijöiden liikkumista alakerroksesta yläkerrokseen hankkimalla siirrettävä portaikko. Portaikko on mahdollista purkaa ja koota
uudelleen seuraavalla työmaalla. Aikaisemmin portaikko oli rakennettu jokaiselle työmaalle erikseen, saatavilla olevin materiaalein. Investoinnin suuruus oli 5 800
euroa, josta Ifin myöntämä investointituki oli 2 900 euroa.
2) Elektroniikkateollisuusalalla toimivan yrityksen työntekijät olivat tehneet johdolle useita vaaratilanneraportteja koskien tuotantotilojen liikkumisturvallisuutta. Yrityksen johto päätti lanseerata yrityksen käyttöön 5S-menetelmän, jonka tehokkuudesta siisteyden ja järjestyksen ja sitä kautta tapaturmariskin alenemiseen se oli
kuullut Ifistä. Yritys teki yhteistyösopimuksen Ifin suositteleman 5S-kouluttajan kanssa. Projektin myötä tuotantotilojen järjestys parani huomattavasti, kulkureittejä
muutettiin turvallisemmiksi ja trukinkuljettajat saivat
teoria- ja käytäntökoulutuksen. Projektin kustannukset
olivat yhteensä 16 000 euroa, josta Ifin myöntämä investointituki oli 8 000 euroa.
3) Viidentoista henkilön yrityksessä käytettiin paljon kemikaaleja, mm. painovärejä. Työturvallisuuslain minimivelvoitteet oli niiden osalta täytetty, mutta toimitusjohtaja halusi varmistaa, että ikävien ja kalliiden ammattitautien estämiseksi on tehty kaikki voitava. Yritys
tilasi kemikaalikartoituksen, jonka pohjalta laadittiin
työturvallisuusohjeet ja suunnitelmat kemikaalien turvalliseen käyttöön. Investoinnin suuruus oli 3 500 euroa, josta Ifin myöntämä investointituki oli 1 750 euroa.

4) Ilmastointikanavia valmistava 55 työntekijän yritys
huomasi, että suurimmat vaarat tapaturman synnylle
piilevät metallilevyjen siirrossa varastohyllyiltä tuotantoon. Siirto on tapahtunut trukilla ja välillä manuaalisesti. Varastointiin hankittiin paternoster-tyyppinen hyllystö sekä magneettitarttujilla varustettu nosturi levyjen
siirtämiseksi hyllystöltä siirtovaunulle. Vaunu kuljettaa
levyt tuotantopisteisiin, joihin hankittiin nostopöytiä vähentämään ergonomisia ongelmia. Työturvallisuuden
lisäksi tuotannon läpivirtaus tehostui huomattavasti.
Investoinnin suuruus oli 27 000 euroa. Yrityksen työtapaturmavakuutuksen perustariffimaksu oli 41 250 euroa, joten Ifin myöntämä investointituki oli 20 % perustariffimaksusta eli 8 250 euroa.
5) Kahdenkymmenen työntekijän rakennusyritys halusi
parantaa työntekijöidensä työturvallisuusosaamista erityisesti putoamisvaarojen ennaltaehkäisyssä ja vastuukysymyksissä. Kaikki osallistuivat ulkopuolisen koulutuslaitoksen järjestämään kaksiosaiseen koulutukseen,
jonka hinta oli 5 000 euroa. Yrityksen työtapaturmavakuutuksen perustariffimaksu oli 14 000 euroa. Tuen
määrä oli 50 % koulutuksen alv-verottomasta hinnasta
eli 2 500 euroa.
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