
Haluamme auttaa sinua torjumaan liiketoimintaasi uhkaavia vaaroja. Niinpä saat Ifin 
asiakkaana tukea turvallisuusinvestointiisi.         

Investointituen piiriin kuuluvat esimerkiksi: 

• koneturvallisuuden parantaminen 

• melun vähentäminen

• käsin tehtyjen nostojen vähentäminen

• ilmanvaihdon parantaminen (esim. hitsaus)

•  ulkopuolisen antama työturvallisuuskoulutus pois lukien työturvallisuuskorttikoulutus 
sekä lakisääteiset koulutukset

•  työturvallisuuden sertifiointi/johtamisjärjestelmät

Investointituen piiriin eivät kuulu esimerkiksi: 

• sellaiset investoinnit, joilla täytetään lain minimivaatimus

• henkilösuojaimet

• toimisto-, kassa- ja päätetyöskentelyn ergonomiaratkaisut 

• oma työ (pitää saada maksutosite)

 

Ifin investointituki
– Työolojen parantamiseen



Tuen määrä 

• enintään 50 % investoinnista (alv 0 %) 

• kuitenkin enintään 20 % työtapaturmavakuutuksen maksusta ilman lakisääteisiä lisiä.

Tuettavalla investoinnilla ei ole alarajaa. 

Investointituki hyvitetään:

• vakuutusmaksusta

• pääsääntöisesti yhden vuoden maksusta, mutta voidaan tarvittaessa jakaa myös 
useammalle vuodelle

Investointitukea voi hakea enintään kaksi kertaa viiden vuoden aikana. Jo päättyneisiin 
kalenterivuosiin tukea ei voida myöntää.

Esimerkki 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.

•  siirrettävä portaikko maksaa 6 000 euroa; 50 % investoinnista on 3 000 euroa 

•  asiakkaan työtapaturmavakuutuksen vakuutusmaksu ilman lakisääteisiä lisiä on 20 000 
euroa; tuen määrä voi olla enintään 20 % verottomasta maksusta eli enintään 4 000 euroa 

•  investointituki on 3 000 euroa 

Esimerkki 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; 50 % investoinnista on 8 000 
euroa 

• asiakkaan työtapaturmavakuutuksen vakuutusmaksu ilman lakisääteisiä lisiä on 30 000 
euroa; tuen määrä voi olla enintään 20% verottomasta maksusta eli enintään 6 000 euroa 

• investointituki on 6 000 euroa 
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Esimerkki 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 3 000 euroa; 50 % investoinnista on 1 500 euroa 

•  asiakkaan työtapaturmavakuutuksen vakuutusmaksu ilman lakisääteisiä lisiä on 10 000 
euroa; tuen määrä voi olla enintään 20 % verottomasta maksusta eli enintään 2 000 euroa 

•  investointituki on 1 500 euroa 
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Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi Ifissä.
Lisätietoa investointituesta saat osoitteesta if.fi/investointituki.

http://if.fi/investointituki

