ESIMERKKEJÄ KANSALLISISTA DE MINIMIS -TUKIOHJELMISTA
Alla on listattu esimerkkejä Suomessa vuonna 2015 käytössä olevista de
minimis -tukiohjelmista (asetus 1407/2013). Listaus ei ole tyhjentävä, eikä se
sisällä esimerkiksi kuntien tai kuntayhtymien myöntämiä de minimis -tukia.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Finnvera
Lakien valtion erityisrahoitusyhtiöstä (443/1998) ja valtion erityisrahoitusyhtiön
luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta (445/1998) perusteella
myönnettävät:
a) Investointi- ja /tai käyttöpääomalaina
b) Yrittäjälaina
c) Alkutakaus
d) Lainat ja takaukset suurille yrityksille
e) Finnvera takaus: luotolle, luotolliselle tilille, pankkitakaukselle jne.
f) Kansainvälistymislaina, kansainvälistymistakaus
Tekes
Valtioneuvoston asetuksella tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan
rahoituksesta (1444/2014) 1 § 4 mom. de minimis -rahoitusta myönnetään:
Organisaation, prosessin ja johtamisen kehittämiseen
Kansainvälisen kasvun suunnitteluun
Pieniin t&k-hankkeisiin (Tekesin rahoitus maks. 100 000 euroa)
Kiihdyttämöjen perustamiseen
Energiaosasto
Tuki materiaalitehokkuuskatselmuksille, (siirtomääräraha 3 v) myönnetään
valtionavustuslain (688/2001) ja valtion talousarvion nojalla
Muut de minimis-tukea sisältävät yritystuet
PK-yritysten hankevalmistelu. Tukea myönnetään lähialuevaroista
rahoitettavaan suomalaisten PK-yritysten hankevalmisteluun Luoteis-Venäjällä
(Valtionavustuslaki (688/2001)
yrityksen kehittämisavustus ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus
(laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (9/2014) ja
valtioneuvoston asetus (716/2014))
yritystoiminnan kehittämispalvelut (laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
(916/2012 luku 8)
Kuljetustuki (valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta vuosina 2014
- 2017 (1248/2014).
Starttiraha (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012 luku 8)
Palkkatuki (Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012 luku 7)
Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta
8/2014 (17.1.2014). Tuki voidaan myöntää lain 8/2014 6–8 §:ssä
tarkoitettuihin käyttökohteisiin vähämerkityksisenä tukena. Tukia myöntävät
TEM, STM, Maakuntien liitot sekä ELY-keskukset.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
Median innovaatiokilpailun palkinnot yhteisöille (Valtionavustuslaki (688/2001)
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
a) Yleinen de minimis -asetus
Hevostalouden edistäminen (Laki totopelien tuottojen käyttämisestä
hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen)
b) Maatalousalan de minimis -asetus
Tilaneuvontatuki (Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle
(193/2013))
Maatalousyrittäjien opintoraha (Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisesta
tuesta (1559/2001))
Sokerijuurikkaan kuljetustuki (Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisesta
tuesta (1559/2001))
Tulvavahinkokorvaukset (Laki satovahinkojen korvaamisesta)
c) Kalastusalan de minimis -asetus
poistokalastustuki (talousarvio ja valtionavustuslaki)
Saimaannorppa-korvaukset (talousarvio ja valtionavustuslaki)
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
DigiDemo- ja Creademo-tukiohjelmat (Valtionavustuslaki (688/2001)
myöntäjänä Kopiosto ry/AVEK)
Ulkoasiainministeriön hallinnonala
Valtionavustuslain (688/2001) perusteella myönnettävät:
Eteläisen Afrikan alueellinen innovaatiotukihanke (Southern Africa Innovation
Support Programme) (myös Valtioneuvostosta annettu laki (175/2003);
kehitysyhteistyön budjettirahoitus)
Finnpartneship liikekumppanuusohjelma. Tukea myönnetään yrityksille
kehitysmaaliiketoimintaan liittyvien hankkeiden kehitys-, suunnittelu- ja
toteutusvaiheessa.
Valtiovarainministeriön hallinnonala
Pienimuotoisen makeisten, virvoitusjuomien ja jäätelön tuotannon verokohtelu
(Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta (1127/2010))
Ympäristöministeriön hallinnonala
Käyttötarkoituksen muutosavustus toimisto- ja teollisuusrakennusten
muuttamiseksi vuokra-asuntokäyttöön (vapaarahoitteiset kohteet)
(Valtionavustuslaki (688/2001) sekä korkotukilainoitettaviin kohteiden osalta
laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta
(604/2001))

