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De minimis -tuki

• De minimis -tuella eli vähämerkityksisellä tuella tarkoitetaan EU:n toiminnasta 
annetun sopimuksen soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa 
komission asetuksessa tarkoitettua tukea. 
− Tavoitteena on varmistaa, ettei tuella vääristetä kilpailua.

• Yleistä de minimis -tukea voidaan myöntää yhdelle yritykselle kolmen 
verovuoden aikana enintään 200 000 €.
− Määrä on nousemassa 275 000 euroon.

• 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.
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Milloin toimenpide on de minimistä?

• Kun osallistuva yritys saa rahanarvoisen edun hankkeeseen osallistumisesta.
− Kyseessä ei ole osallistuvalle yritykselle maksettava rahasuoritus, vaan ilmainen tai 

alihinnoiteltu palvelu tai muu vastaava hyöty, jolle on mahdollista määrittää markkinahinta.
− HUOM! Yritys- ja innovaatiosetelit yms. eivät ole tukikelpoista toimintaa, eikä näitä voi 

sisällyttää de minimis -toimenpiteisiin.

EI KYLLÄ

Laajasti kaikille yrityksille avoimet toimenpiteet. Räätälöidyt toimenpiteet (valikoituneiden yritysten 
tarpeisiin). Toimenpiteet joihin valikoituu yksittäisiä  
yrityksiä. Yrityskohtaiset kehittämistoimet (esim. 
hankehenkilöstön tai ulkopuolisten asiantuntijoiden 
yrityksille tekemät markkinointisuunnitelmat, 
kansainvälistymisselvitykset ja teknologiademot). 

Seminaarin järjestäminen kohderyhmälle / hankkeen 
esittäytyminen messuilla.

Seminaarin osallistumismaksun / messujen 
näytteilleasettajamaksun kattaminen kohderyhmälle.

Uudenlaisen innovaatioalustan kehittäminen yhteistyössä 
yritysten kanssa (tuotos vapaasti hyödynnettävissä).

Olemassa olevan kehittämisympäristön hyödyntäminen 
maksutta/alihintaan (kun markkinoilla on 
verrokkipalvelu).

Vinkki:

Mieti onko 

markkinoilla viite- tai 

verrokkipalvelu, 

johon vertaamalla 

pystyt määrittämään 

markkinahinnan.



Prosessi on muuttunut uudelle kaudelle

• Yritysten maksamat osuudet ovat rahoitusta hankkeelle. Olivat aiemmin 
tuloa.

• De minimis –toimenpiteitä saa varsinaisesti kirjattua hankesuunnitelman ko. 
kohtaan vasta, kun vähintään yksi yritys on tiedossa.
− Toimenpiteet on syytä kirjata hakemuksen tekstiosaan, jotta rahoittaja saa käsityksen 

siitä, mitä on suunniteltu.

• Rahoittaja tarkistaa yrityksen kelpoisuuden osallistua tuettuihin 
toimenpiteisiin.

• Yritykset tulee saada näkyviin päätöstasolle, joten niitä lisätään matkan 
varrella ilmeisesti puolivuosittain. 
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De minimis -lomakkeet

• Liitteet löytyvät järjestelmästä ja rakennerahastot.fi –sivuilta.

➢ Hankkeeseen osallistuvan yrityksen de minimis -tuki-ilmoitus.

➢ Tiedoksianto yritykselle myönnetystä uudesta

de minimis -tuesta.

– Kun tämä lomake on toimitettu yritykselle, voi ko. 

toimenpiteen kirjata hankkeen seurantaraportille.

– Lomakkeet liitetään mukaan kyseisen seurantaraportin 

liitteisiin.



Asetettujen edellytysten toteutuminen

• Rahoittaja varmistaa, että osallistuvat yritykset täyttävät de minimis -tuen 
myöntämiselle asetetut edellytykset.
− Taho ei viimeisen kolmen verovuoden aikana ole saanut 200 000 euroa valtiontukea. 
− Määrä on nousemassa 275 000 euroon.

• Mikäli yrityksen de minimis –kiintiö on täynnä tai ei voida varmistua asiasta, 
yritys ei voi osallistua hankkeesta tuettuun toimenpiteeseen.
− Yritys voi osallistua ko. toimenpiteeseen, jos se maksaa rahoituspäätöksessä määritellyn 

tukitoimenpiteen markkinahinnan.
− Tuen saajan on ilmoitettava tällaiset hankkeessa kerätyt maksut hankkeen tuloina.
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De minimis pähkinänkuoressa 
1. Ennen hankkeen toimenpiteitä pyydä yritykseltä hankkeeseen osallistuvan 
yrityksen de minimis -tuki-ilmoitus. 

2. Varmista yhdessä rahoittajan kanssa, että yritys saadaan hankkeen päätöstasolle.

3. Hankkeen toimenpiteiden jälkeen ilmoita osallistuneelle yritykselle sille 
myönnetyn de minimis -tuen määrä.

4. Raportoi myönnetyn de minimis -tuen määrä seurantaraportilla 
maksatushakemuksen yhteydessä. Liitä lomakkeet mukaan seurantaraportille.

• Toimenpiteen nimi ja etuuden arvo on määritelty jo rahoitushakemuksessa ja -päätöksessä.

• Saat valmiit lomakkeet EURA 2021 -järjestelmästä tai rakennerahastot.fi –sivuilta.

Vinkki:

• De minimistä ei tule vältellä. 

• Usein de minimis -toimenpiteillä voidaan antaa tehokasta tukea kohderyhmälle. 
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Muutamia yleisiä virheitä ja puutteita
• Toimenpiteet ei ole määritelty oikein/selkeästi.

• Toimenpiteet eivät vastaa sisällöltään tai arvoltaan sitä mitä toteutetaan.

• Raportointi väärillä toimenpiteillä tai markkinahinnoilla.
• Kaikessa raportoinnissa käytetään päätöksen mukaisia de minimis -toimenpiteitä ja 

markkinahintoja – ei todellisia arvoja. Sama koskee yrityksille lähetettäviä tiedoksiantoja.

• Puuttuvat liitteet.
• Seurantaan ei ole liitetty yritysten ilmoituksia tai niille laitettuja tiedoksiantoja.

Onko rahoittaja koskaan huomauttanut jälkikäteen siitä, että de minimis -toimien markkina-arvot 

olisivat väärinarvioituja ja onko tästä tullut joitakin seuraamuksia hankkeelle? Onko joskus tulkittu 

joitain toimenpiteitä virheellisesti de minimikseksi tai päinvastoin? Mitä siitä on seurannut?

De minimis –toimenpiteet ja niiden markkinahinta käydään läpi päätöksen teon yhteydessä, nämä 

vahvistetaan hankkeen päätöksellä. Jos toteutuksen aikana havaitaan, että nämä eivät ole oikein 

tai toimenpiteissä/markkinahinnoissa on puutteita, voidaan asia korjata muutoshakemuksella. 



Muutamia käytännön vinkkejä

• On parempi määritellä hieman useampi tuote kuin liian vähän tuotteita.

• Määrittele eri tyyppiset tuotteet omiksi tuotteikseen.

• Tyypillisestä tuotteesta voi olla hyvä määritellä valmiiksi eri mittaisia tai 
kokoisia versioita.
− Toimenpide X, 1 päivä, 800 €
− Toimenpide X, ½ päivää, 400 €
− Toimenpide Y, laaja versio, 2000 €, yrityksen osuus 400 €
− Toimenpide Y, suppea versio, 1000 €, yrityksen osuus 200 €

• On hyvä olla hereillä de minimiksen suhteen ja tarvittaessa varmistaa 
rahoittajalta olisiko syytä lisätä toimenpiteitä suunnitelmaan ja päätökseen.



De minimis –toimet hankkeen 
myöhemmässä vaiheessa

• Tarkista yrityksiin kohdistuvat de minimis –tukitoimet esim. 
muutoshakemuksen teon yhteydessä.
− Ovatko määritellyt de minimis -toimenpiteet edelleen relevantit?
− Ovatko määritellyt markkinahinnat edelleen oikeat, kun asiasta on tullut jo kokemusta?
− Ovatko yritysten maksuosuudet oikein?
− Onko hanke alun perin ollut ei-de minimis -hanke, mutta hankkeeseen on tullut toimia, 

jotka ovat de minimis -tukea yritykselle?
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➔ Jos tarve muutoksille, ota yhteys rahoittajaan.



Kiitos!
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