
Työllistä palkkatuella

• Haluatko yritykseesi työntekijän, joka tuo ison osan 
palkastaan mukanaan? 

• Suunnitteletko työntekijän palkkaamista, mutta sinulla 
vaikeuksia löytää riittävän ammattitaitoista tekijää? 

• Haluatko tarjota tällä hetkellä työttömänä olevalle 
mahdollisuuden parantaa ammatillista osaamistaan?

https://www.te-
palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/palkkatuki
/index.html

https://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija/palkkatuki/index.html


Palkkatuki
Palkkatuki on taloudellinen tuki, jonka TE-toimisto 
tai kuntakokeilu myöntää. 
Se voidaan myöntää työnantajalle työttömän 
työnhakijan palkkakustannuksiin. Yritys saa 
työntekijän ja rahallista tukea palkkaan.

Palkkatuen kesto ja määrä riippuvat työnhakijan 
tilanteesta. 
Palkkatuki maksetaan työnantajalle, mutta tuen 
myöntäminen lähtee aina työttömän työnhakijan 
tilanteesta. 
Työnantaja maksaa työehtosopimuksen (TES) 
mukaan palkan tai tavanomaisen palkan tästä 
työstä.



Palkkatukea voivat saada

• yritykset
• muut yhteisöt, kuten yhdistykset, säätiöt, 

rekisteröidyt uskonnolliset yhdyskunnat ja 
seurakunnat
• kunnat ja kuntayhtymät
• kotitaloudet



Rajoitukset

Palkkatukea ei voida myöntää työnantajalle, jos:
• Työsuhde on alkanut jo ennen päätöstä tuen 

myöntämisestä.
• Poikkeus: Kun uusi jakso alkaa heti edellisen jakson 

päätyttyä.

• Palkka on pelkkä myyntiprovisio ilman pohjapalkkaa.
• Tuki vääristää kilpailua.
• Palkkatuki ei saa heikentää työnantajan 

palveluksessa jo olevien työntekijöiden asemaa.
• Työnantaja on olennaisesti laiminlyönyt 

palkanmaksuvelvollisuuttaan tai velvollisuuksiaan 
suorittaa veroja tai lakisääteisiä maksuja.



Työnantajan palvelut työllisyyden 
kuntakokeilun aikana
• 1.3.2021-30.6.2023
• Työnantaja-asiakkaille tarjotaan edelleen työnantaja- ja 

yrityspalveluita TE-toimistosta
• Osa työnhakija-asiakkaista siirtyy kuntakokeilussa mukana 

olevien kuntien asiakkaiksi ja osa jää TE-toimistoon
• Avoimen paikan voi ilmoittaa sekä TE-toimistoon että alueen 

kuntakokeiluun
• Työnantajan pitää palkkatukihakemusta täyttäessään tietää, 

hakeeko hän palkkatukea TE-toimistosta vai kuntakokeilusta. 
Rekrytoitavan henkilön pitäisi tietää, onko hän kuntakokeilun 
vai TE-toimiston asiakas.

• Paikalliset TE-palvelut
• Kuntakokeilujen yhteystiedot

https://toimistot.te-palvelut.fi/
https://www.kuntaliitto.fi/elinvoima-ja-tyollisyys/tyollisyys/tyollisyyskokeilut


Palkkatuen 
hakeminen
• TE-toimistossa tarkistetaan palkkatuen myöntämisehdot.
• Palkkatukikortti ei riitä, vaan työnantajan täytyy myös 

täyttää palkkatukihakemus.
• Hae palkkatukea hyvissä ajoin ennen työsuhteen 

alkamista Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -
palvelussa. 

• Siellä voit myös seurata hakemuksen käsittelyvaiheita.
• Työnantajan pitää saada myönteinen palkkatukipäätös 

TE-toimistolta, ennen kuin työntekijä voi aloittaa 
palkkatuetussa työssä.

https://asiointi.mol.fi/tomas/aloitussivu.jsf?kieli=fi


Sähköinen hakemus

• Palkkatukea haetaan ensisijaisesti sähköisen Oma asiointi -
palvelun kautta. 

• Sähköinen hakeminen on nopeaa ja vaivatonta. 
• Apua sähköiseen asiointiin saat mm. Yritys-Suomi-

puhelinpalvelusta numerosta 0295 020 500.
• Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi-palvelu

https://asiointi.mol.fi/tomas/aloitussivu.jsf?kieli=fi


Paperinen hakemus

• Jos ei voi hakea sähköisesti, hakemuslomake 
toimitetaan TE-toimistoon tai 
kuntakokeilukuntaan.

• Palkkatukihakemus (Lomaketunnus TEM320) 
(pdf)

• Yhdistys tai säätiö liittää hakemukseen 
kopiot viimeisimmästä veroilmoituksesta, 
viimeisimmästä elinkeinotulon 
verotuspäätöksestä ja mahdollisesta 
verohuojennuspäätöksestä.

https://sa01elysuomifilomakkeet.blob.core.windows.net/blobsuomifilomakkeet/ELY/tem320_fi_palkkatukihakemus.pdf


Palkkatuen 
jatkohakemus

• Jos haet jatkoa palkkatuelle, jätä 
jatkohakemus ennen tukijakson 
päättymistä. 
• Työsuhteen täytyy jatkua heti edellisen 

palkkatukijakson päätyttyä.
• Työsuhde voi alkaa vasta, kun TE-toimisto 

tai kuntakokeilu on myöntänyt 
palkkatuen.



Palkkatuen maksatuksen 
hakeminen
• Hae palkkatuen maksatusta jälkikäteen ELY-keskusten sekä TE-

toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksesta (KEHA-keskus).
• Hakemiseen on 2 kuukautta aikaa maksatusjakson jälkeen
• 1, 2 tai 3 kuukauden jaksot -> sama jaksotus koko palkkatukijakson 

ajan
• Kuukausi voi olla joko kalenterikuukausi (esim. 1.1.–31.1.) tai muu 

kuukauden pituinen ajanjakso (esim. 15.1.–14.2.)
• Jos tukijakso alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden tai 

palkanmaksukauden, voi ensimmäinen ja viimeinen jakso olla 
päätöksessä määrättyä lyhyempi.

• Liitä ensimmäiseen maksatushakemukseen kopio työsopimuksesta 
tai oppisopimuksesta.

• Hae maksatusta (keha-keskus.fi)

https://www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/hae-maksatusta/te-palvelut/


Sähköinen 
maksatushakemus

• Hae palkkatuen maksatusta sähköisesti Yrityksen ja työnantajan Oma asiointi -
palvelussa.

• Ensimmäiseen maksatushakemukseen tarvittavan työ- tai oppisopimuksen voi 
lähettää sähköisesti Oma asiointi -palvelun kautta.

• Lisätiedot tai täydennyspyyntö näkyvät Oma asiointi –palvelussa -> Seuraa.



Paperinen 
maksatushakemus

• Jos et voi hakea sähköisesti, toimita 
maksatushakemus ja liitteet KEHA-
keskukseen postitse.
• Palkkatuen maksatushakemus: kunnat ja 

kuntayhtymät (Lomaketunnus TEM321) 
(pdf)
• Palkkatuen maksatushakemus: kaikki 

muut työnantajat kuin kunta ja 
kuntayhtymä (Lomaketunnus TEM322) 
(pdf)

https://sa01elysuomifilomakkeet.blob.core.windows.net/blobsuomifilomakkeet/ELY/tem321_fi_palkkatuen_maksatushakemus_kunta.pdf
https://sa01elysuomifilomakkeet.blob.core.windows.net/blobsuomifilomakkeet/ELY/tem322_fi_palkkatuen_maksatushakemus.pdf


Palkkatukea ei voi 
maksaa

• työnantaja ei noudata palkkatukipäätöksen ehtoja
• tuen myöntämisen jälkeen selviää, etteivät 

palkkatuen myöntämisen edellytykset täyty
• palkkatukea on myönnetty virheellisesti, liikaa tai 

perusteettomasti.



Palkkatuen kesto ja 
määrä

• TE-toimisto päättää tuen keston ja määrän
tapauskohtaisesti. 

• Palkkatuki voi olla enintään 30 %, 40 % tai 
50 % palkkauskustannuksista.

• Palkkatuen enimmäismäärä yritykselle
vuonna 2021 on 1400 €/kk

• Jos työnantaja saa palkkatuen lisäksi muuta
tukea, niiden yhteismäärä voi olla enintään
palkkauskustannusten suuruinen.



Työttömyyden keston vaikutus 
palkkatuen määrään ja kestoon
Työttömyys on kestänyt alle vuoden

• palkkatuki on enintään 30 % palkkauskustannuksista

• palkkatuettu jakso on enintään 6 kuukautta
Työttömyys on kestänyt vähintään vuoden (12 kk 14 kk:n 
aikana)
• palkkatuki on enintään 40 % palkkauskustannuksista

• palkkatuettu jakso on enintään 12 kuukautta

Työttömyys on kestänyt vähintään 2 vuotta (24 kk 28 kk:n 
aikana)

• palkkatuki on enintään 50 % palkkauskustannuksista
• palkkatuettu jakso on enintään 12 kuukautta



Yhdistykset, säätiöt ja rekisteröidyt 
uskonnolliset yhdyskunnat

• Kun yhdistys, säätiö tai rekisteröity uskonnollinen 
yhdyskunta, joka ei harjoita elinkeinotoimintaa, 
palkkaa vähintään kaksi vuotta työttömänä olleen 
henkilön

• palkkatuen määrä on 100 % aina 65 % työaikaan 
saakka. Enimmäismäärä on 1800 e/kk (vuonna 2020)

• palkkatuettu jakso on enintään 12 kuukautta

• Suomen evankelisluterilainen kirkko ja Suomen 
ortodoksinen kirkko seurakuntineen eivät ole 
yhdistyksiä, säätiöitä tai rekisteröityjä uskonnollisia 
yhdyskuntia, joten niille ei ole mahdollista myöntää 
100 % palkkatukea.



Sosiaaliset yritykset

Työttömällä on vamma tai sairaus, joka vaikeuttaa olennaisesti ja pysyvästi 
työssä suoriutumista

• palkkatuen määrä on korkeintaan 50 % palkkauskustannuksista 

• palkkatuettu jakso on enintään 36 kk kerrallaan

Henkilö on ollut työttömänä työnhakijana yhtäjaksoisesti 12 kuukautta tai 
tähän rinnastettava

• palkkatuen määrä on korkeintaan 50 % palkkauskustannuksista, kuitenkin 
enintään 1300 euroa/kk tai 40 % palkkauskustannuksista ilman 
enimmäismäärää (edullisuusvertailu) 

• palkkatuettu jakso on enintään 12 kuukauden ajan

Henkilö on saanut 500 päivää työttömyysetuutta työttömyyden perusteella

• palkkatuen määrä on korkeintaan 50 % palkkauskustannuksista 

• palkkatuettu jakso on enintään 24 kuukauden ajan



Kuntien järjestämä velvoitetyö

• Kun kunta palkkaa työllistämisvelvoitteen piiriin 
kuuluvan henkilön, on 
• palkkatuen määrä on korkeintaan 50 % 

palkkauskustannuksista 
• palkkatuettu jakso on enintään 6 kuukautta



Palkkatuki 
oppisopimuskoulutukseen
• Oppisopimuskoulutukseen palkkatukea voidaan myöntää koko 

koulutuksen ajaksi.

• Jos tuen määrä perustuu työttömyyden kestoon

• palkkatuen määrä on enintään 30 %, 40 % tai 50 % 
palkkauskustannuksista 

• palkkatuettu jakso on enintään 12 kuukautta

• Koulutuksen loppuajan tuki on enintään 30 % 
palkkauskustannuksista.

• Jos tuki myönnetään työttömän vamman tai sairauden 
perusteella 

• palkkatuen määrä on 50 % palkkauskustannuksista

• palkkatuettu jakso on koko koulutuksen ajan

• Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle palkkatuki 
oppisopimuskoulutukseen myönnetään de minimis -tukena.



Palkkatukikortti

• TE-toimisto voi antaa työnhakijalle palkkatukikortin 
omatoimiseen työnhakuun. Jos työnhakijalla on 
palkkatukikortti, se tarkoittaa, että TE-toimisto on 
sitoutunut myöntämään palkkatukea kortin haltijan 
palkkaamiseen, jos työsuhdetta koskevat 
edellytykset täyttyvät.
• Palkkatukea voidaan myöntää myös ilman 

palkkatukikorttia, jos tuetun työn mahdollisuus on 
kirjattu työttömän työnhakijan 
työllistymissuunnitelmaan.
• Työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvat kunnat voivat 

myös antaa asiakkaalleen palkkatukikortin. 
Palkkatukikorttiin kirjataan oikea viranomainen.



MALVA
Maahanmuuttajat 
valmentaen 
työelämään

Hankkeessa edistetään ensisijaisesti alle 30-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden 
maahanmuuttajataustaisten työllistymistä ja työelämävalmiuksien kehittymistä Päijät-
Hämeen ja Uudenmaan alueella. 

Hankkeessa etsitään keinoja tuoda maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osaamista 
paremmin esiin ja keinoja vähentää työllistymisen esteitä. 

Hankkeessa toimitaan työpaikkaohjaajien tukena ja autetaan kehittämään yrityksiin kieli-
ja kulttuuritietoista, voimavaralähtöistä työpaikkaohjausta sekä siihen soveltuvia 
mobiileja tuki- ja ohjauskäytänteitä.

TOTEUTUSAIKA 1.3.2020 - 28.2.2022 
TOTEUTTAJAT LAB, Koulutuskeskus Salpaus (hallinnoija) ja 

Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu
RAHOITUS ESR 2014-2022


