
Työllistämistukiohjeistus 
   
  1.1.2022 

1 
 

Kaupungin työllistämistukien myöntöperusteet 1.1.2022 al-

kaen 
 
Palkkatukilisä 
 
- Someron kaupunki voi myöntää harkinnanvaraista työllistämistukea somerolaiselle tai So-
merolle sijoittuvalle työnantajalle somerolaisen pitkäaikaistyöttömän tai alle 30-vuotiaan 
ilman palkkatyökokemusta olevan tai Nuorisotakuun piiriin kuuluvan nuoren työllistämiseen. 
Pitkäaikaistyöttömäksi katsotaan yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä ollut henkilö 
ja nuorella tarkoitetaan ilman aiempaa palkkatyökokemusta olevaa alle 30-vuotiasta henki-
löä ilman työttömyyden kestovaatimusta. 
 
- Someron kaupungin tukea voidaan myöntää TE-palvelun palkkatuen lisäksi tai ilman TE-pal-
velun palkkatukea, mikäli TE-palvelun palkkatukeen osoitetut määrärahat ovat loppuneet. 
Yrityksen on täytettävä TE-palvelun edellyttämät kriteerit myös kaupungin myöntämän palk-
katuen saamiseksi. 
 
- Tukea voidaan myöntää, mikäli työllistettävän henkilön työaika on vähintään 18 tuntia per 
työviikko. 
 
- Kaupungin palkkatukilisää maksetaan enintään kuuden kuukauden ajan ja se on maksimis-
saan 500€/kk määräytyen siten, että voittoa tavoitteleville yrityksille ja yhteisöille myön-
nettävä kaikki julkinen tuki yhteenlaskettuna saa olla enintään 50 % palkkakustannuksista 
sivukulut mukaan lukien sekä voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille enintään 90 % palk-
kakustannuksista sivukulut mukaan lukien.  
 
 
Oppisopimuslisä 
 
- Kapunki voi maksaa työtä vailla olevan henkilön oppisopimuksella työllistävälle somerolai-
selle ja somerolla toimivalle työnantajalle oppisopimuslisää. 

 
- Tukea voidaan myöntää, mikäli työllistettävän henkilön työaika on vähintään 18 tuntia per 
työviikko. 
 
- Kaupungin oppisopimuslisää maksetaan enintään kuuden kuukauden ajan ja se on maksi-
missaan 300€/kk määräytyen siten, että voittoa tavoitteleville yrityksille ja yhteisöille 
myönnettävä kaikki julkinen tuki yhteenlaskettuna saa olla enintään 50 % palkkakustannuk-
sista sivukulut mukaan lukien sekä voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille enintään 90 % 
palkkakustannuksista sivukulut mukaan lukien.  
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Käytänteitä 
 
- Hakemuksen voi täyttää sekä paperiversiona että sähköisenä. Paperisena täytetty lomake 
toimitetaan hakemuksessa ilomoitettuun osoitteeseen, joko postitse tai tuomalla se kaupun-
gintalon infoon. Suosittelemme sähköisen hakukanavan käyttöä 
 
Maksatus: 
 
- Myönnetyn tuen maksatusta haetaan jälkikäteen ja tuki voidaan maksaa osissa tai vasta 
kerralla, koko tukijakson päättymisen jälkeen. Hakemus tehdään sähköisenä tai toimitta-
malla maksatushakemus kaupungin elinvoimapalveluihin. Liitteenä tulee olla todistus maksa-
tusjaksolla maksetuista palkoista. Kopioihin tulee laittaa hakijan allekirjoitus ja pvm. 
 
-Maksatusta on haettava viimeistään neljän kuukauden kuluessa maksuun haettavan jakson 
päättymisestä. 
 
-Työllistämistukia saavien henkilöiden määrää ei ole rajattu, mutta niitä jaetaan määräraho-
jen riittävyyden mukaan. 
 
Hakukanava ja lisätietoa kaupungin verkkosivuilta 
 
 
Kaupunginhallitus 13.12.2022 

Lisätietoa 

 
Antti Leino   
kehittämisasiantuntija   
p. 040 1268 272   
antti.leino@somero.fi   
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