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Laki
rekrytointitukikokeilusta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään kokeilusta, jonka tarkoituksena on hankkia tietoa siitä, madaltaa-
ko palkkakustannuksiin myönnettävä tuki (rekrytointituki) yritysten kynnystä palkata
työntekijä ja onko tuella vaikutusta yritystoiminnan kasvuun.

2 §

Kokeilun toimeenpano

Työ- ja elinkeinoministeriö johtaa ja ohjaa kokeilun toimeenpanoa sekä järjestää kokei-
lun päätyttyä sen arvioinnin.

Kokeilun toimeenpanosta vastaavat Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto ja elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja
hallintokeskus siten kuin jäljempänä säädetään.

3 §

Kokeilun kohdejoukko

Kokeilun kohdejoukon muodostavat elinkeinotoimintaa harjoittavat luonnolliset henki-
löt, avoimet yhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja osakeyhtiöt (yritys), joilla ei ole kohdejoukon
määrittämistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana ollut palveluksessaan yrittäjän eläkelain
(1272/2006) 3 §:ssä tai maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 3 §:ssä tarkoitetussa
yrittäjäasemassa olevien henkilöiden lisäksi muita työntekijöitä ja joiden arvonlisäveroil-
moitusten mukainen myynti vuonna 2021 oli vähintään 15 000 euroa, ei kuitenkaan yli
miljoona euroa.

Kohdejoukkoon ei kuitenkaan kuulu yritys:
1) jonka kotipaikka on Ahvenanmaan maakunnassa;
2) jota ei ole merkitty arvonlisäverovelvolliseksi;
3) jolla on verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999)

3 a luvussa tarkoitettuun verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja tai ilmoitusten
laiminlyöntejä; tai

4) joka on asetettu konkurssiin tai jota koskeva konkurssihakemus on vireillä tuomiois-
tuimessa.

Kohdejoukko määritetään Verohallinnon rekistereistä poimintahetkellä saatavissa ole-
vien tietojen perusteella.
HE 160/2021
TyVM 16/2021
EV 203/2021
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4 §

Kokeilu- ja verrokkiryhmä

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto poimii 3 §:ssä tarkoitetusta kokeilun koh-
dejoukosta 3 500 yritystä, jotka muodostavat ensimmäisen vaiheen kokeiluryhmän, ja
20 000 yritystä, jotka muodostavat kokeiluryhmälle verrokkiryhmän.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kokeilu- ja verrokkiryhmän poiminta on suoritettava
satunnaistamalla siten, että jokaisella kohdejoukkoon kuuluvalla yrityksellä on yhdenver-
tainen mahdollisuus tulla valituksi kokeiluryhmään, kuitenkin siten, että ryhmät noudat-
tavat suhteellisesti kohdejoukon yritysten toimialajakaumaa. Poimintaan käytettävät oh-
jelmointikomennot on julkaistava ennen satunnaistamisen suorittamista.

Edellä 3 §:ssä tarkoitetun kohdejoukon poiminta suoritetaan kokeilun kuluessa uudes-
taan, jos rekrytointitukea ei myönnetä vähintään 900:lle ensimmäisen vaiheen kokeiluryh-
män yritykselle. Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto poimii kohdejoukosta toisen
vaiheen kokeiluryhmän ja tälle verrokkiryhmän noudattaen, mitä 2 momentissa säädetään.
Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto määrittää yhdessä työ- ja elinkeinoministeri-
ön kanssa toisen vaiheen kokeilu- ja verrokkiryhmän suuruuden ottaen huomioon tuen
käyttöasteen ensimmäisen vaiheen kokeiluryhmässä. Ensimmäisen vaiheen kokeilu- tai
verrokkiryhmään kuuluva yritys ei voi tulla valituksi toisen vaiheen kokeilu- tai verrokki-
ryhmään.

5 §

Rekrytointituen tarjoaminen kokeiluryhmään kuuluville yrityksille

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston tulee lähettää viipymättä kokeiluryhmään
kuuluville yrityksille tieto kokeiluun valinnasta. Valintailmoituksessa on kerrottava rekry-
tointituen saamisen edellytykset ja annettava ohjeet tuen hakemisesta.

6 §

Rekrytointituen myöntämisen ehdot ja määrä

Ellei käytettävissä olevista määrärahoista muuta johdu, Kaakkois-Suomen työ- ja elin-
keinotoimisto myöntää hakemuksesta rekrytointituen kokeiluryhmään kuuluvalle yrityk-
selle, joka palkkaa vähintään yhden työntekijän työsuhteeseen. Ensimmäisen työntekijän
työsuhteen tulee alkaa viimeistään:

1) 31 päivänä heinäkuuta 2022, jos yritys kuuluu ensimmäisen vaiheen kokeiluryh-
mään;

2) 31 päivänä joulukuuta 2022, jos yritys kuuluu toisen vaiheen kokeiluryhmään.
Tuen myöntäminen edellyttää 1 momentissa säädetyn lisäksi, että:
1) yritys täyttää 3 §:n 2 momentissa tarkoitetut kohdejoukkoon kuulumisen edellytyk-

set tukea myönnettäessä;
2) yritykselle voidaan myöntää Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107

ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetukses-
sa (EU) N:o 1407/2013 (yleinen de minimis -asetus), Euroopan unionin toiminnasta teh-
dyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maatalo-
usalalla annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 1408/2013 (maatalouden de minimis
-asetus) tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan sovel-
tamisesta vähämerkityksiseen tukeen kalastus- ja vesiviljelyalalla annetussa komission
asetuksessa (EU) N:o 717/2014 (kalastus- ja vesiviljelyalan de minimis -asetus) tarkoitet-
tua tukea;

3) yrittäjää tai yrityksen rikoslain (39/1889) 47 luvun 8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tar-
koitettua edustajaa ei ole kuluvan tai sitä edeltäneiden kahden vuoden aikana tuomittu
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lainvoimaisella tuomiolla rangaistukseen mainitun luvun 6 a §:ssä tai ulkomaalaislain
(301/2004) 186 §:ssä tarkoitetusta rikoksesta eikä yrittäjälle tai yritykselle ole kuluvan
eikä sitä edeltäneiden kahden vuoden aikana lainvoimaisella päätöksellä määrätty työso-
pimuslain (55/2001) 11 a luvun 3 §:ssä tarkoitettua seuraamusmaksua; ja

4) yritys sitoutuu maksamaan työntekijöilleen vähintään kyseiseen työsuhteeseen so-
vellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai, jollei sovellettavaa työehtosopimus-
ta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.

Tuen määrä on 50 prosenttia yrityksen toteutuneista työntekijöiden palkkakustannuk-
sista enintään 12 kuukauden ajalta, kuitenkin enintään 10 000 euroa. Edellä tarkoitettu
12 kuukauden tukiaika alkaa ensimmäisen työntekijän työsuhteen alkamispäivästä tai tu-
kihakemuksen jättämispäivästä, jos työsuhde on alkanut ennen hakemuksen jättämistä.
Tukeen oikeuttavana ei pidetä yrittäjälle maksettua palkkaa eikä sellaiselle työntekijälle
maksettua palkkaa, jonka palkkakustannuksiin on myönnetty julkisesta työvoima- ja yri-
tyspalvelusta annetussa laissa (916/2012) tarkoitettua palkkatukea tai muuta julkista tu-
kea. Oikeutta tukeen ei ole myöskään sellaisen työntekijän palkasta, jonka työpanos koh-
distuu toimintaan, joka ei kuulu sen 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun de minimis -ase-
tuksen soveltamisalaan, jonka nojalla tuki on myönnetty.

7 §

Rekrytointituen hakeminen ja maksaminen

Rekrytointitukea koskeva hakemus on jätettävä Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoi-
mistolle. Ensimmäisen vaiheen kokeiluryhmään kuuluvan yrityksen on haettava tukea vii-
meistään 6 §:n 1 momentin 1 kohdassa ja toisen vaiheen kokeiluryhmään kuuluvan yri-
tyksen 2 kohdassa mainittuna päivänä. Yrityksen on annettava Kaakkois-Suomen työ-
ja elinkeinotoimistolle riittävät tiedot hakemuksen käsittelemiseksi.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittä-
mis- ja hallintokeskus maksaa rekrytointituen tulotietojärjestelmästä annetussa laissa
(53/2018) tarkoitettuun tulotietojärjestelmään ilmoitettujen palkkatietojen perusteella jäl-
kikäteen kerran kuukaudessa. Tuen saaja on velvollinen antamaan kehittämis- ja hallinto-
keskukselle tämän pyynnöstä tuen maksamiseksi välttämättömät tiedot. Lisäksi tuen saaja
on velvollinen ilmoittamaan kehittämis- ja hallintokeskukselle:

1) ensimmäisen työntekijän työsuhteen alkamispäivämäärän 1 momentissa tarkoitetun
hakuajan päättymiseen mennessä, jos työsuhteen alkamispäivä ei ole ollut tiedossa tukea
haettaessa;

2) työntekijän palkkakustannuksiin myönnetystä muusta tuesta, joka on myönnetty tu-
kihakemuksen jättämisen jälkeen ja joka kohdentuu 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuun tu-
kiaikaan, lukuun ottamatta julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa tarkoi-
tettua palkkatukea;

3) työntekijän palkkaamisesta tehtäviin, jotka eivät kuulu sen 6 §:n 2 momentin 2 koh-
dassa tarkoitetun de minimis -asetuksen soveltamisalaan, jonka nojalla tuki on myönnetty.

8 §

Rekrytointituen takaisinperintä

Jos rekrytointitukea on maksettu liikaa, virheellisesti tai ilmeisen perusteettomasti, tuen
saajan on palautettava liikaa, virheellisesti tai perusteettomasti saadun tuen määrä takaisin
valtiolle. Tuki saadaan jättää palauttamatta, jos palautettava määrä on enintään 100 euroa.
Jos tukea ei palauteta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkei-
notoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen on määrättävä liikaa, virheellisesti tai il-
meisen perusteettomasti saatu tuki takaisinperittäväksi. Palautettava tai takaisin perittävä
määrä korkoineen voidaan periä siten, että se vähennetään tuen saajalle myöhemmin mak-
3



20/2022  
suun tulevasta erästä. Jos tuen saaja on antanut viranomaiselle väärän tai harhaanjohtavan
tiedon seikasta, joka on ollut omiaan olennaisesti vaikuttamaan siihen, että tukea on mak-
settu liikaa, virheellisesti tai ilmeisen perusteettomasti, taikka salannut sellaisen seikan,
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis-
ja hallintokeskuksen on lisäksi määrättävä tuen maksaminen lopetettavaksi.

Edellä 1 momentissa säädetyn lisäksi tuki voidaan määrätä lopetettavaksi ja takaisinpe-
rittäväksi, jos tuen saaja:

1) asetetaan konkurssiin;
2) ei maksa työntekijälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai, jollei sovellettavaa

työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä; tai
3) on jättänyt suorittamatta palkasta maksettavia lakisääteisiä maksuja.
Rekrytointituen takaisinperintään sovelletaan, mitä valtionavustuslain (688/2001)

24–26 ja 28 §:ssä säädetään korosta, viivästyskorosta, kohtuullistamisesta ja takaisinpe-
rinnän määräajasta.

9 §

Tietojen luovuttaminen ja oikeus tietojen saamiseen

Rekrytointitukikokeilun toteuttamiseksi Verohallinto luovuttaa Kaakkois-Suomen työ-
ja elinkeinotoimistolle salassapitosäännösten estämättä 3 §:ssä tarkoitettuun kohdejouk-
koon kuuluvien yritysten tunniste- ja yhteystiedot, yrityksissä yrittäjäasemassa olevien ni-
met ja henkilötunnukset, tiedon yrityksen kotipaikasta, toimialasta ja arvonlisäverotusta
varten ilmoitetusta myynnistä vuodelta 2021.

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistolla ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksella on salassapito-
säännösten estämättä oikeus saada Verohallinnolta ja muilta viranomaisilta tiedot yrityk-
sen maksamista palkoista sekä muista seikoista, jotka ovat välttämättömiä rekrytointituen
myöntämiseksi, maksamiseksi, takaisinperimiseksi tai muutoin tämän lain toimeenpane-
miseksi. Edellä mainituilla tahoilla on myös oikeus saada sakon täytäntöönpanosta anne-
tun lain (672/2002) 46 §:ssä tarkoitetusta sakkorekisteristä tiedot tämän lain 6 §:n 2 mo-
mentin 3 kohdassa tarkoitetuista ratkaisuista.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot on luovutettava maksutta.

10 §

Kokeilurekisteri

Kokeilussa käsiteltävät tiedot muodostavat kokeilurekisterin, jonka yhteisrekisterinpi-
täjinä toimivat Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto ja elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus. Elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hal-
lintokeskus vastaa luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä
näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus)
25 artiklassa tarkoitetusta rekisterin sisäänrakennetusta ja oletusarvoisesta tietosuojasta,
32 artiklassa tarkoitetusta käsittelyn turvallisuudesta sekä 12 artiklan 1 ja 2 kohdassa tar-
koitetuista rekisterinpitäjän velvollisuuksista ja muista sellaisista mainitussa asetuksessa
säädetyistä rekisterinpitäjän velvollisuuksista, jotka koskevat käytettävän tietojärjestel-
män tietoturvallisuutta. Kumpikin rekisterinpitäjä vastaa muista kuin edellä tarkoitetuista
rekisterinpitäjän velvollisuuksista tallentamiensa tietojen osalta.

Kokeilurekisteriin saa tallentaa kohdejoukkoon kuuluvista yrityksistä:
1) tunnistetiedot;
2) tiedot toimialasta;
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3) liikevaihtoa koskevat tiedot;
4) yrittäjäasemassa olevien tiedot ja henkilötunnukset;
5) kuulumisen kokeilu- tai verrokkiryhmään;
6) tiedot rekrytointituen tarjoamisesta;
7) rekrytointituen hakemista, myöntämistä, epäämistä, maksamista, takaisinperintää ja

muutoksenhakua koskevia tietoja;
8) työ- ja elinkeinotoimiston tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ-

ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen kanssa asiointiin liittyviä muita
tietoja.

Rekisterissä olevia tietoja saa käyttää kokeilun hallinnoinnissa, seurannassa, tilastoin-
nissa ja kokeilua koskevissa arvioinneissa ja tutkimuksissa. Rekisterin tietoja voidaan yh-
distää työ- ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmän, Verohallinnon rekistereiden ja
muiden rekistereiden tietoihin kokeilun vaikutuksia tutkittaessa. Rekisterin tiedot säilyte-
tään kymmenen vuotta kokeilun päättymisestä. Edellä 2 momentin 1—4 kohdassa tarkoi-
tetut tiedot niistä yrityksistä, jotka eivät kuulu kokeilu- tai verrokkiryhmään, on kuitenkin
poistettava viipymättä sen jälkeen, kun tiedot ovat tarpeettomia.

Tiedot yleisen de minimis -asetuksen nojalla myönnetyistä rekrytointituista tallenne-
taan myös yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetussa laissa (293/2017) tarkoi-
tettuun asiakastietojärjestelmään mainitun lain 7 a §:ssä säädetyn velvoitteen mukaisesti.
Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston on ilmoitettava tiedot maatalouden de -mi-
nimis -asetuksen nojalla myönnetyistä rekrytointituista Ruokavirastolle ja tiedot kalastus-
ja vesiviljelyalan de minimis -asetuksen nojalla myönnetyistä rekrytointituista maa- ja
metsätalousministeriölle mainittujen asetusten mukaisten kansallisten tukikiintiöiden seu-
raamiseksi.

11 §

Muutoksenhaku

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen tämän lain no-
jalla tekemään päätökseen saa hakea oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallinto-
laissa (434/2003). Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäyn-
nistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).

Edellä 3 §:ssä tarkoitetun kohdejoukon määrittämiseen ja 4 §:ssä tarkoitettuun kokeilu-
ja verrokkiryhmien valintaan ei saa hakea oikaisua eikä siihen saa hakea muutosta valitta-
malla.

Tämän lain nojalla tehty päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.
Edellä 8 §:ssä tarkoitettuun tuen takaisinperintää koskevan lainvoimaisen päätöksen

täytäntöönpanoon sovelletaan, mitä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa
laissa (706/2007) säädetään.

12 §

Kokeilun seuranta ja arviointi

Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimisto seuraa kokeilua sen aikana ja raportoi siitä
työ- ja elinkeinoministeriölle. Työ- ja elinkeinoministeriö teettää kokeilusta sen päätyttyä
arvioinnin.

Arvioinnin toteuttajalla on oikeus saada maksutta ja salassapitosäännösten estämättä
Verohallinnolta ja muilta viranomaisilta sekä Eläketurvakeskukselta tiedot kokeilu- ja
verrokkiryhmien yritysten liikevaihdosta, liikevoitosta, työntekijöistä, työsuhteista, mak-
setuista palkoista ja yrittäjätuloista ja muista seikoista, jotka ovat välttämättömiä arvioin-
nin toteuttamiseksi.
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13 §

Kokeilun rahoitus

Rekrytointituki rahoitetaan valtion talousarvion työ- ja elinkeinoministeriön hallinno-
nalan julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin varatusta määrärahasta.

14 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2022 ja on voimassa 31 päivään joulu-
kuuta 2023. Tämän lain 8–12 § ovat kuitenkin voimassa 31 päivään joulukuuta 2033.

Helsingissä 14.1.2022

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Työministeri Tuula Haatainen
JULKAISIJA: OIKEUSMINISTERIÖ    ISSN 1455-8904
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