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KOROTETTU TYÖLLISYYDEN TURKU-LISÄ YHDISTYKSILLE VUONNA 2019 

Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskuksessa on haettavana korotettu työllisyyden 
Turku-lisä vuodelle 2019. Tuki on tarkoitettu kolmannen sektorin tukityöllistämisen 
rahoittamiseen tilanteessa, jossa TE-toimisto ei myönnä 100 % palkkatukea 
palkkauksen kustannuksiin.  

Korotettua työllisyyden Turku-lisää voidaan myöntää yleishyödylliselle yhdistykselle, 
säätiölle tai rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle. Avustuksella voidaan 
työllistää 300 päivää tai enemmän työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 
saanut turkulainen työnhakija. Tuki kohdistuu TE-toimiston palkkatuen jälkeen 
työnantajalle jääviin palkkakustannuksiin. 

Ensisijaisesti tukea myönnetään noin kahdeksi kuukaudeksi kuuden kuukauden 100 
% TE-toimiston palkkatukijakson jälkeen niin, että työssäoloehto täyttyy. 
Työssäoloehto täyttyy 35 viikon työssäolon jälkeen. Työsuhteen tulee alkaa 
maanantaina ja päättyä sunnuntaina (täydet viikot). Työajan tulee olla vähintään 20 
tuntia viikossa. Näihin jatkotyösuhteisiin tulee ensisijaisesti olla myönnetty osittainen 
palkkatuki. TE-toimisto päättää palkkatuesta tapauskohtaisesti. 

Toissijaisesti korotettua työllisyyden Turku-lisää myönnetään uusien henkilöiden 
työllistämiseen huhti-syyskuun aikana työssäoloehdon täyttymisen vaatimaksi ajaksi 
(35 viikkoa). Tuen edellytyksenä on TE-toimiston myöntämä palkkatuki, joka korvaa 
palkkauksen kustannukset osittain. Kohderyhmänä on 1 000 päivää tai yli 
työmarkkinatukea saaneet pitkäaikaistyöttömät. 

Asiakas saa selville työttömyyden perusteella maksettujen työmarkkinatukipäivien 
kertymän Kelalta joko heidän postittamastaan maksuilmoituksesta, verkkoasiointi-
palvelusta tai puhelinpalvelusta (020 692210). Myös työnantaja voi henkilön 
suostumuksella pyytää tiedon henkilön kuulumisesta työmarkkinatuen kunta-
osuuden piiriin Työllisyyspalvelukeskuksesta (puh. 040 183 9180). Asiakkaan 
suostumus henkilötietojen vaihtamiseen on pyydettäessä pystyttävä todistamaan. 

Korotetun työllisyyden Turku-lisän vaatimukset työnantajalle: 

• työnantaja on hoitanut palkanmaksuvelvollisuutensa ja velvollisuutensa suorittaa
veroja ja lakisääteisiä maksuja

• työsopimus on työsopimuslain ja alalla sovellettavan työehtosopimuksen
mukainen

• jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, on maksettavan palkan oltava
tavanomainen ja kohtuullinen palkattavan kyseiseen tehtävästä

• työnantaja on hakenut palkkatukea täsmälleen henkilön työssäoloehdon
täyttymisen vaatimaksi ajaksi

• työnantaja ei saa palkkatuen lisäksi muuta tukea palkkauskustannuksiin
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Avustuksen määrä ja kesto 

Korotettu työllisyyden Turku-lisä kattaa kokonaan työnantajalle TE-toimiston 
myöntämän palkkatuen jälkeen maksettavaksi jäävät kohtuulliset 
palkkauskustannukset noin 65 % työajalla. Avustuksen määrää laskettaessa palkan 
maksimimäärä on 1600 e/kk brutto sivukuluineen. 

Korotetun työllisyyden Turku-lisän kesto on täsmälleen työllistettävän henkilön 
työssäoloehdon täyttymisen vaatima työssäoloaika (35 viikkoa aiempien 
palkkatuettujen työsuhteiden kanssa). Työssäoloehdon kertymistä tarkastellaan 28 
kuukauden jaksolta. Tuettavan työsuhteen tulee alkaa maanantaina ja päättyä 
sunnuntaihin. 

Korotetun Turku-lisän hakeminen 

Korotettua työllisyyden Turku-lisää haetaan Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän 
(PSOP) kautta osoitteessa parastapalvelua.fi. Järjestelmässä hakeudutaan ensin 
palveluntuottajaksi. Hakemuslomake ja muut vaadittavat liitteet (palkkatukipäätös ja 
työsopimus) liitetään PSOPiin palveluntuottajan tietoihin. PSOPiin kirjaudutaan 
Katso-tunnuksilla, joten hakemusta ei tarvitse allekirjoittaa perinteisesti. Avustuksen 
käsittely tapahtuu kokonaisuudessaan sähköisesti. Tästä on erillinen ohje 
Työpisteen sivuilla, josta löytyy myös avustuksen hakemuslomake. 

Päätöksenteko ja korotetun työllisyyden Turku-lisän maksatus 

Korotetun työllisyyden Turku-lisän myöntämisestä päätetään 
Työllisyyspalvelukeskuksessa. Tukea myönnetään niin kauan kuin tuen 
myöntämiseen osoitettua määrärahaa on käytettävissä. Korotettu työllisyyden 
Turku-lisä on Turun kaupungin myöntämä harkinnanvarainen tuki. Edellytykset 
avustuksen saamiseen selvitetään tapauskohtaisesti. Tuen myöntämisestä annettuun 
päätökseen ei ole valitusoikeutta. 

Tukipäätös lähetetään sähköpostitse hakijan hakemuksessa ilmoittamaan 
sähköpostiosoitteeseen. Maksatusta varten päätöksessä pyydetään työnantajaa 
toimittamaan työllistettävän henkilön työsopimus Palveluseteli- ja 
ostopalvelujärjestelmän (PSOP) kautta liitteenä. 

Korotettu työllisyyden Turku-lisä pyritään maksamaan työnantajalle ennakkoon 
kahden kuukauden välein. Tuenhakija kirjaa avustuserät PSOPissa hyväksyttäväksi 
ohjeen mukaan. Ensimmäinen maksuerä hyväksytään sen jälkeen, kun työnantaja 
on toimittanut työllistetyn työsopimuksen. Jatkotyöllistettävien osalta (noin 2 kk 
avustusjakso) koko avustus maksetaan kerralla. 

Mikäli työllistetty henkilö ei aloita työtä, keskeyttää työn tai hänet irtisanotaan, on 
siitä ilmoitettava välittömästi Työllisyyspalvelukeskukselle (turkulisa@turku.fi). 
Myönnetty tuki voidaan periä takaisin, mikäli myöhemmin käy ilmi, että lomakkeessa 
annetut tiedot ovat virheellisiä. 

Tarvittaessa lisätietoja korotetusta työllisyyden Turku-lisästä antaa Työpisteen 
asiakaspalvelu p. 02 262 5072 tai sähköposti turkulisa@turku.fi. Pyydä salattua 
sähköpostiyhteyttä sähköpostin kautta, jos postisi sisältää henkilötietoja. 

http://www.parastapalvelua.fi/
http://www.turku.fi/tyopiste/tyonantajalle-ja-palveluntuottajalle/palkkauksen-tuet
http://www.turku.fi/tyopiste/tyonantajalle-ja-palveluntuottajalle/palkkauksen-tuet
mailto:turkulisa@turku.fi

