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

If myöntää investointitukea työturvallisuusvälineiden hankintaan asiakkaille, joiden 
työtapaturmavakuutuksen maksujärjestelmänä on taulustomaksu. Myönnämme tuen 
kanssamme yhdessä sovittuun investointiin Ifin turvakaupassa (if.fi/turvakauppa).       

Investointituen piiriin kuuluvat esimerkiksi: 

• hengityssuojaimet

• kuulonsuojaimet

• suojakäsineet

• suojakypärät 

•  suojalasit

•  turvavaljaat

Ifin investointituki
– Työturvallisuusvälineiden hankintaan



Investointituen piiriin eivät kuulu esimerkiksi: 

•  muut kuin työturvallisuusvälineiden hankintaan liittyvät investoinnit

•  investoinnit, jotka eivät paranna työturvallisuutta kyseisessä yrityksessä

•  muut kuin If Turvakaupan kautta hankitut työturvallisuusvälineet

Tuen määrä 

• enintään 50 % investoinnista (alv 0 %) 

• kuitenkin enintään 20 % työtapaturmavakuutuksen maksusta ilman lakisääteisiä lisiä

• kuitenkin enintään 500 euroa

Tuettavalla investoinnilla ei ole alarajaa. 

Investointituki hyvitetään 

• yhden vuoden vakuutusmaksusta

•   ainoastaan kerran eli tuki on kertaluontoinen.

Jo päättyneisiin kalenterivuosiin tukea ei voida myöntää.

Esimerkki 1. 

Elintarvikealan yrityksessä oli viime vuosien aikana sattunut useita käsiin kohdistuneita 
viiltotapaturmia. Ifin työturvallisuusasiantuntijan neuvoilla päädyttiin siihen, että 
vastaavat tapaturmat tulevaisuudessa pystyttäisiin suurimmaksi osaksi estämään 
käyttämällä viiltosuojakäsineitä. Asiakas päätti kokeilla asiaa ja hankki Ifin tukemana 
viiltosuojakäsineitä 400 euron arvosta.

• viiltosuojakäsineiden kustannukset olivat yhteensä 400 euroa; 50 % investoinnista on 
200 euroa 

• asiakkaan työtapaturmavakuutuksen vakuutusmaksu ilman lakisääteisiä lisiä on 1500 
euroa; tuen määrä voi olla enintään 20 % verottomasta maksusta eli enintään 300 
euroa 

• tuki maksimissaan 500 euroa

• investointituki on 200 euroa 
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Esimerkki 2. 

Rakennusyrityksellä oli harkinnassa uusia työntekijöidensä suojakypärät kuluvan vuoden 
aikana. Yrityksessä oli 20 työntekijää, joten arvio suojakypärien uusimesta oli noin 700 
euroa. Yrittäjä kuuli mahdollisuudesta, että If voisi tukea suojakypärien hankintaa ja 
päätti toteuttaa investoinnin tuen avulla.

• suojakypärät maksavat yhteensä 700 euroa; 50 % investoinnista on 350 euroa 

•  asiakkaan työtapaturmavakuutuksen vakuutusmaksu ilman lakisääteisiä lisiä on 3 000 
euroa; tuen määrä voi olla enintään 20 % verottomasta maksusta eli enintään 600 euroa 

•  tuki maksimissaan 500 euroa

•  investointituki on 350 euroa 

Ennakkopäätös  
tuen myöntämisestä

Investoinnin toteutus  
If Turvakaupassa

Varsinainen tukipäätös  
ja hyvitys 

vakuutusmaksusta
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Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi Ifissä.
Lisätietoa investointituesta saat osoitteesta if.fi/investointituki.

http://if.fi/investointituki

