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KOROTETTU TYÖLLISYYDEN TURKU-LISÄ YHDISTYKSILLE  
  
 

Korotettu Turku-lisä on osa Turun kaupungin työllisyyden hoitoa. Sen hakeminen ja 
myöntäminen on keskitetty Työllisyyspalvelukeskukseen. Tuen myöntäminen on 
harkinnanvaraista ja tapahtuu työllisyysmäärärahan puitteissa. Edellytykset tuen 
saamiseen selvitetään tapauskohtaisesti. Tuki on tarkoitettu pitkäaikaistyöttömän, yli 
300 päivää työmarkkinatukea saaneen turkulaisen työllistämisen tukityöllistämiseen. 
Korotettu Turku-lisä 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. Tuki kohdistuu TE-toimiston 
palkkatuen jälkeen työnantajalle jääviin kohtuullisiin palkkakustannuksiin. Tuen määrää 
laskettaessa palkan maksimimäärä on 1600 e/kk brutto sivukuluineen.  
 
Tukea myönnetään esimerkiksi 100 % TE-toimiston palkkatukijakson jälkeen niin, että 
työssäoloehto (35 viikkoa) täyttyy. Työssäoloehdon täyttyminen lasketaan 
ensimmäisen työsuhteen alusta. Korotettua työllisyyden Turku-lisää myönnetään myös 
uusiin työsuhteisiin, esimerkiksi 30 % palkkatukijaksolle tukea voidaan myöntää 70 % 
palkkakustannuksiin, koko työssäoloehdon täyttymisen ajaksi (35 viikkoa).  
 
Työssäoloehtoa tarkastellaan 28 kk:n aikana. Vain täydet työssäoloviikot 
(maanantaista sunnuntaihin) otetaan huomioon työssäoloehdon täyttymisessä. Työajan 
tulee olla vähintään 20 tuntia viikossa. Tuen edellytyksenä on TE-toimiston myöntämä 
osittainen palkkatuki.  
 
Korotettu työllisyyden Turku-lisä kuluu EU:n valtiontukisääntelyn de minimis -asetuksen 
piiriin. Mikäli tukea ei voida myöntää em. asetuksen piirissä, kuuluvat vaikeasti 
työllistettävien työllistämiseen liittyvät tuet ryhmäpoikkeusasetuksen piiriin. 

 
 

Korotetun Turku-lisän saamisen edellytykset  
 

Korotettu Turku-lisää myönnetään vähintään 300 päivää työmarkkinatukea saaneen 
turkulaisen työttömän työllistämiseen. Tuki kohdistuu palkkakustannuksiin. Edellytykset 
tuen hakijalle: 

 
- 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 henkilön koko työssäoloehdon täyttymisen 

vaatimaksi ajaksi (8 kk) 
- työnantaja ei saa palkkatuen lisäksi muuta tukea palkkauskustannuksiin.   

  



    2 (2)  
 

Tuen saaminen edellyttää palkkatukipäätöstä ja tukityöllistettävän kirjautumista 
ForeAmmattiin, jossa tulee täyttää osaamisprofiili ja Kykyviisari. Kutsu ForeAmmattiin 
lähetetään suoraan tukityöllistettäville. Asiakas laajemmat käyttöoikeudet kutsun 
kautta. 

 
Asiakas voi selvittää työttömyyden perusteella maksettujen työmarkkinatukipäivien 
kertymänsä Kelasta verkkoasiointi- tai puhelinpalvelusta (020 692210). 
Työllisyyspalvelukeskus voi tarvittaessa pyytää tuen hakijalta asiakkaan suostumuksen 
tietojen vaihtamiseen, luovuttamiseen ja käsittelyyn. 

 
 

Korotetun Turku-lisän hakeminen ja maksatus  
  

Korotettua Turku-lisää haetaan Työpisteen sivuilta löytyvällä hakemuksella kahden 
kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta. Hakemus lähetetään salatulla sähköpostilla 
osoitteeseen turkulisa@turku.fi. Hakemukseen tulee liittää palkkatukipäätös ja 
työsopimus.  

 
Myönteisen tukipäätöksen saavuttua voit hakea tuen maksuun Palveluseteli- ja 
ostopalvelujärjestelmässä (PSOP). Myös PSOP-ohje löytyy Työpisteen sivuilta. 

 
Korotettu työllisyyden Turku-lisä pyritään maksamaan työnantajalle ennakkoon kahden 
kuukauden välein. Ensimmäinen maksuerä hyväksytään sen jälkeen, kun työnantaja 
on toimittanut työllistetyn työsopimuksen. Jatkotyöllistettävien osalta koko tuki 
maksetaan kerralla. 

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

 
Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle korotettu työllisyyden Turku-lisä 
myönnetään joko Euroopan unionin (EU) valtiontukien 
yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena tukena tai ns. de minimis -tukena. 
Ilmoitathan hakemuksessasi yhdistyksen saamat de minimis -tuet kuluvalta ja kahdelta 
aiemmalta vuodelta. 

 
Lisätietoja korotetusta työllisyyden Turku-lisästä saat Työpisteen asiakaspalvelusta  
p. 02 262 5072 tai sähköpostitse turkulisa@turku.fi. Pyydä salattua sähköpostiyhteyttä 
turkulisa-sähköpostista, jos postisi sisältää henkilötietoja.  

 
De minimis -tuella tarkoitetaan EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta 
vähämerkityksiseen tukeen annetussa EU:n komission asetuksessa nro 1407/2013 tarkoitettua tukea. 
Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle voidaan kohdistaa de minimis -tukea enintään 200.000 euroa 
kuluvan ja kahden edeltävän verovuoden aikana. Pääsäännöstä poiketen de minimis -tukea voidaan 
myöntää vain rajoitetusti seuraaville toimialoille: kalastus- ja vesiviljely (de minimis -raja 30.000 euroa) ja 
maatalouden alkutuotanto (de minimis -raja 15.000 euroa). Maanteiden henkilöliikenteen alalla de minimis 
-tuen enimmäisraja on 200.000 euroa, mutta maanteiden tavarakuljetuksia toisten lukuun suorittavilla 
yrityksillä 100.000 euroa kolmen verovuoden aikana. De minimis -tukea ei voida myöntää lainkaan (1) 
viennin edistämiseen tai vientimääriin liittyviin tukiin, (2) toimintaan, jolla suositaan kotimaisia tuotteita 
tuontituotteiden kustannuksella eikä (3) tavarakuljetuksiin tarkoitettujen ajoneuvojen hankintaan yrityksille, 
jotka suorittavat maanteiden tavarakuljetuksia toisten lukuun. Tuen saaja vastaa siitä, että eri tahojen 
(esim. ministeriöt, ministeriöiden alaiset virastot, Finnvera Oyj, kunnat, maakuntaliitot) maksamien de 
minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä edellä mainittuja enimmäismääriä. De minimis -tuesta on maininta 
tukipäätöksessä. 

 
Korotettu työllisyyden Turku-lisä myönnetään elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle de minimis -
tukena, mikäli se on em. enimmäismäärien puitteissa mahdollista. Mikäli se ei ole mahdollista, korotettu 
työllisyyden Turku-lisä myönnetään valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena tukena ja 
tukeen sovelletaan valtiontukien ryhmäpoikkeusasetuksen edellytyksiä.  

 

http://www.parastapalvelua.fi/
http://www.parastapalvelua.fi/
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/hakuohje_tyollisyyden_tukien_maksatukseen_psopin_kautta.pdf
mailto:turkulisa@turku.fi
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