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De minimis - käsitteitä

• Vähämerkityksinen tuki = de minimis -tuki.

• De minimis –asetus = komission asetus 1407/2013.

• Hankkeeseen hyödynsaajana osallistuva taloudellista toimintaa harjoittava 
yksikkö = hankkeeseen osallistuva yritys tai organisaatio.
− Tässä yhteydessä yrityskäsite on laaja, eikä se ole sidottu yhtiömuotoon tai siihen, 

onko toiminta voittoa tavoitteleva vai tavoittelematon. 

https://tem.fi/documents/1410877/2851861/Komission_de_minimis_asetus.pdf/8ba26a9f-f049-463c-b287-2370de6d3a11/Komission_de_minimis_asetus.pdf?t=1465892749000


De minimis - määrittely

• De minimis -tuella eli vähämerkityksisellä tuella tarkoitetaan EU:n toiminnasta annetun 
sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa 
komission asetuksessa (EU) N:o 1407/2013 tarkoitettua tukea. 
− Tavoitteena varmistaa, ettei tuella vääristetä kilpailua.

• Yleistä de minimis -tukea voidaan myöntää yhdelle yritykselle kolmen verovuoden aikana 
enintään 200 000 €.

• De minimis -tuen osalta yrityksiksi katsotaan niiden oikeudellisesta muodosta 
riippumatta kaikki yksiköt, jotka harjoittavat taloudellista toimintaa. 
− Taloudellista toimintaa on kaikki toiminta, jossa tavaroita tai palveluja tarjotaan markkinoilla.

https://tem.fi/documents/1410877/2851861/Komission_de_minimis_asetus.pdf/8ba26a9f-f049-463c-b287-2370de6d3a11/Komission_de_minimis_asetus.pdf?t=1465892749000


Valtiontuki (ml. de minimis)

Valtiontuen neljä kriteeriä:

Julkinen taho myöntää tukea 
taloudelliseen toimintaan.

Taloudellinen etu on valikoiva.

Kilpailuvaikutuskriteeri: kilpailu 
vääristyy tai uhkaa vääristyä.

Kauppavaikutuskriteeri: vaikutus 
jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kaikkien on täytyttävä



• Kun osallistuva yritys saa rahanarvoisen 
edun hankkeeseen osallistumisesta.
− Ei ole osallistuvalle yritykselle maksettava 

rahasuoritus, vaan ilmainen tai alihinnoiteltu 
palvelu tai muu vastaava hyöty, jolle on 
mahdollista määrittää markkinahinta.

• Kun hankkeessa tuensaaja harjoittaa 
taloudellista toimintaa (esim. kehittää 
itselleen myytävän tuotteen/palvelun).

Millaiset toimenpiteet ovat de minimis –tukea?

HUOM! Yritys- ja innovaatiosetelit yms. eivät ole tukikelpoista toimintaa maakunnan liiton 
rahoittamassa hankkeessa, eikä näitä voi sisällyttää myöskään de minimis -toimenpiteisiin.



De minimis-tuki-ilmoitus hankkeen toimenpiteisiin hyödynsaajana osallistuvan yksikön täytettäväksi.

https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/106731053/DE+MINIMIS+ilmoitus+OSALLISTUVA+YRITYS+FI+2.pdf/fc033d9c-9969-60d2-ac69-c4756eab5652/DE+MINIMIS+ilmoitus+OSALLISTUVA+YRITYS+FI+2.pdf?t=1660910964724


Esim. jos tuen hakija kehittää hankkeessa itselleen myytävän tuotteen/palvelun, EAKR-tuki 
voi olla de minimis –tukea tuenhakijalle itselleen. 



harjoittavia yksiköitä



Hankkeessa toteutettavan 
tuotteen, palvelun, 
oikeuden tms. 
toimenpiteen nimi

De minimis tuki-ilmoitus 
liitetään hakemukselle

Toimenpiteen markkinahinta 
eli edun arvo per yksi yritys

Maksuosuus, jos yritys maksaa 
toimenpiteeseen 
osallistumisesta. Tämä on 
rahoitusta hankkeelle. 

Myös yritys, jonka de minimis –
kiintiö on täynnä, voi osallistua 
toimenpiteeseen kattamalla 
maksuosuuden, jolloin de 
minimis –tukea ei synny.  

Rahanarvoisen etuuden markkinahinta hakemuksella



De minimis
tuki-ilmoitus

• De minimis-tuki-ilmoitus 
hankkeen toimenpiteisiin 
hyödynsaajana osallistuvan 
yksikön täytettäväksi.

• Jätetään hakemuksen 
liitteenä jo tiedossa olevien 
hankkeeseen osallistuvien 
yritysten osalta. 

https://rakennerahastot.fi/documents/91635434/106731053/DE+MINIMIS+ilmoitus+OSALLISTUVA+YRITYS+FI+2.pdf/fc033d9c-9969-60d2-ac69-c4756eab5652/DE+MINIMIS+ilmoitus+OSALLISTUVA+YRITYS+FI+2.pdf?t=1660910964724


De minimis –toimenpiteet näkyvät myös 
indikaattoritavoitteissa

Merkitse de minimis -tukea eli muuta tukea kuin rahoitustukea saavien yritysten 
lukumäärä. Mukaan lasketaan hankkeen kohderyhmään kuuluvat, hankkeen 
hyödynsaajana olevat osallistuvat yritykset, jotka saavat rahanarvoisen edun 
hankkeeseen osallistumisesta. Mieti tarkkaan hankkeeseesi kuuluvat de minimis -
toimenpiteet ja kuinka paljon yrityksiä niihin tulisi osallistumaan.



De minimis – mikä muuttuu? 
• Rahoituspäätöksessä on yksilöitävä kaikki hankkeesta de minimis -tukea 

saavat yritykset: ”vähämerkityksisenä tukena myönnettävä tuki on 
kohdennettava tukipäätöksessä erikseen kullekin tuen saajalle ja 
hankkeeseen hyödynsaajana osallistuvalle taloudellista toimintaa 
harjoittavalle yksikölle” Rahoitusasetuksen (867/2021) 10 §. 

• Poikkeus hankkeen tulosten yleisestä hyödynnettävyydestä: osallistuvan 
yrityksen vähämerkityksinen tuki Rahoituslain (757/2021) 6 § = yleisesti 
hyödynnettävyyden edellytystä ei sovelleta siltä osin kuin tuki on 
tukipäätöksessä kohdennettu vähämerkityksisenä tukena taloudellista 
toimintaa harjoittaville yksiköille.

• De minimis vrs. yksityinen rahoitus.
− Yrityksen maksuosuus hankkeen de minimis –toimenpiteestä on yksityistä rahoitusta 

hankkeelle. 



De minimis –toimenpiteiden ilmoittaminen

• Muutos ohjelmakaudelle 2021-27: hankkeen toimenpiteisiin osallistuvalle yritykselle kohdistuva 
de minimis -tuki todetaan hankepäätöksellä (aiemmin raportoitu seurantaraportilla).

• Viranomainen vastaa myönnetystä tuesta, sisältää myös de minimis –tuen.
− Seurantavelvoite on viranomaisella.

• Käytännössä:
− Yritykset ilmoitetaan (jos tiedossa) jo hakemuksella.

o Vastaavat tiedot kuin kaudella 2014-2020 seurantaraportilla.
− Hankkeen aikana mukaan tulevat yritykset täydennetään muutoshakemuksella.

Viranomainen tekee päätöksen myönnetystä de minimis –tuesta.
− Tuensaaja toimittaa hanke-/muutospäätökseltä tulostettavissa olevan tiedoksiannon 

myönnetystä de minimis –tuesta osallistuville yksiköille (toimittaminen on 
dokumentoitava).
o Tyypillisesti tiedoksianto annetaan hankkeen toimenpiteen jälkeen (kuten vanhalla 

ohjelmakaudella). 



De minimis maksuosuus on 
rahoitusta hankkeelle

• Kaudella 2021-2027 osallistuvan organisaation maksuosuus hankkeen de 
minimis –toimenpiteisiin on rahoitusta.
− Kaudella 2014-2020 osallistuvan organisaation maksuosuus de minimis –toimenpiteistä 

on tuloa, joka vähentää maksettavaa tukea.

• De minimis –toimenpiteeseen osallistuvilta yrityksiltä voi ottaa 
maksuosuuden toimenpiteeseen osallistumisesta. Tällä rahoitusosuudella voi 
kattaa osan hankkeen kustannuksista.
− Tämä katsotaan hankkeen (yksityiseksi) rahoitukseksi. 



Lisätietoa de minimiksestä

• TEM:n sivuilta: 

Vähämerkityksinen tuki eli de minimis -tuki - Työ- ja 
elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)

• Ole yhteydessä rahoittajaan!

https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki


Kiitos!
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