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TYÖLLISYYDEN REKRYLISÄ YRITYKSILLE 
 

Rekrylisä 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 tai nuoren turkulaisen 
työllistämiseen. Rekrylisällä on tarkoitus lisätä tukityöllistettävän työelämätaitoja ja 
valmiuksia valmennuksen ja koulutuksen keinoin. Tuella voi hankkia myös työssä 
tarvittavia välineitä. 

 
Rekrylisää myönnetään yrityksille. Työ- ja elinkeinotoimiston palkkatuki tai 
oppisopimustoimiston myöntämä koulutuskorvaus eivät ole esteenä tuen myöntämiselle. 
 
Työllisyyden rekrylisä kuluu EU:n valtiontukisääntelyn de minimis -asetuksen piiriin. Mikäli 
tukea ei voida myöntää em. asetuksen piirissä, kuuluu vaikeasti työllistettävien 
työllistämiseen liittyvät tuet ryhmäpoikkeusasetuksen piiriin. 
 
Rekrylisän saamisen edellytykset  
 
Rekrylisää myönnetään vähintään 200 päivää työmarkkinatukea saaneen tai alle 30-
vuotiaan turkulaisen työttömän työllistämiseen. Tuen saaminen edellyttää 
palkkatukipäätöstä ja tukityöllistettävän kirjautumista ForeAmmattiin, jossa tulee täyttää 
osaamisprofiili ja Kykyviisari. Kutsu ForeAmmattiin lähetetään suoraan tukityöllistettäville. 
Asiakas saa laajemmat käyttöoikeudet kutsun kautta. Tuki on tarkoitettu työllistettävän 
työelämävalmiuksien parantamiseen enintään kahdeksan kuukauden pituisessa 
palkkatuetussa työsuhteessa. Tuki voidaan myöntää myös lyhyemmälle ajalle, jos 
työssäoloehto tällöin täyttyy. 
 
Rekrylisän perusosan määrä on 1 500 euroa ja se maksetaan päätöksen jälkeen 
kokonaisuudessaan. Perusosa kohdentuu tukijakson kolmelle ensimmäiselle kuukaudelle. 
Jos työllistettävän jatkotyöllistymismahdollisuuksia parannetaan tukityöjakson aikana ja 
tämä työelämätaitojen parantuminen voidaan osoittaa esimerkiksi Kykyviisarilla 
ForeAmmatissa, voidaan rekrylisää myöntää harkinnanvaraisesti perusosan jälkeen 
seuraavasti: 
- 350 euroa/kk tukityöllistettävästä, joka on saanut yli 300 päivää työmarkkinatukea, 

kuitenkin enintään 1 750 euroa,  
- 500 euroa/kk tukityöllistettävästä, joka on saanut yli 1 000 päivää työmarkkinatukea, 

kuitenkin enintään 2 500 euroa.  
Mahdollinen lisäosa maksetaan takautuvasti työsuhteen päätyttyä. Työelämätaitojen ja 
jatkotyöllistymismahdollisuuksien parantaminen raportoidaan erillisellä lomakkeella. 
Lomake toimitetaan tuen saajalle päätöksen yhteydessä. 
 
Rekrylisää voidaan myöntää myös oppisopimukseen, tutkinnon suorittamiseksi, enintään 
vuoden mittaiselle jaksolle kerrallaan. Tuen määrä on tällöin 1 500 euroa (12 kk). 
Oppisopimuksen jatkuessa yli vuoden voi tukeen hakea jatkoa raportoimalla samalla 
tutkinnon suorittamisen etenemisestä. Osatutkinnoissa tuki lasketaan opiskelukuukausien 
mukaan ja se on 125 euroa kuukaudessa 
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Työllistettävä 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. 

 
Työnantajalta edellytetään toiminnan vakiintuneisuutta. Työntekijän perehdytyksen ja 
työtilojen tulee olla asianmukaiset. Työllistävän organisaation palveluksessa tulee olla 
työnjohdollisissa tehtävissä vähintään yksi vakituisessa työsuhteessa oleva työntekijä. 

 
Työllistettävälle henkilölle tulee maksaa työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen 
mukaista palkkaa. Jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tulee työstä maksaa 
kohtuullista palkkaa. Työajan tulee olla vähintään 20 tuntia viikossa.  
 
Rekrylisän hakeminen ja maksatus 
 
Rekrylisää tulee hakea kahden kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta. Hakemuksesta 
tulee ilmetä mihin rekrylisää käytetään ja kuinka työnhakijan osaamista ja 
työllistymisedellytyksiä kehitetään. 
 
Rekrylisää haetaan Työpisteen sivuilta löytyvällä hakemuksella. Hakemus lähetetään 
osoitteesta Suomi.fi. Hakemukseen tulee liittää palkkatukipäätös, työsopimus ja/tai 
oppisopimus. Katso erillinen ohje Työpisteen sivuilla.   

 
Myös tukipäätös lähetetään Suomi.fi -viestinä. Myönteisen tukipäätöksen saavuttua voit 

samalla kirjautumisella hakea tuen maksuun Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmässä 

(PSOP). Myös PSOP-ohje löytyy Työpisteen sivuilta. 

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

 
Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle korotettu työllisyyden rekrylisä 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 työllisyyden rekrylisästä saat Työpisteen asiakaspalvelusta  
p. 02 262 5072 tai sähköpostitse turkulisa@turku.fi. Pyydä salattua sähköpostiyhteyttä 
turkulisa-sähköpostista, jos postisi sisältää henkilötietoja.  

 
*Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle työllisyyden Turku-lisä myönnetään joko Euroopan unionin (EU) 
valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena tukena tai ns. de minimis -tukena. 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. 
 
Työllisyyden rekrylisä myönnetään elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle de minimis -tukena, mikäli se 
on em. enimmäismäärien puitteissa mahdollista. Mikäli se ei ole mahdollista, työllisyyden rekrylisä myönnetään 
valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena tukena ja tukeen sovelletaan valtiontukien 
ryhmäpoikkeusasetuksen edellytyksiä.  
 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/tyollisyyden_tukihakemuksen_lahettaminen_suomi.fi_-viestilla.pdf
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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