
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 
 
 
 
 
 

VATES-säätiön lausunto perustuu työministeriön työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle anta-
maan selvitykseen sekä taustajärjestöiltä ja kentältä saatuihin tietoihin ja kokemuksiin.  
 
Säätiön toimeenpanemassa sosiaalisten yritysten tukirakenteessa on saatu hyvä kokemus sosi-
aalisten yritysten toiminnan mahdollisuuksista ja ongelmista. Kiinnostus sosiaalisten yritysten 
(uus)perustantaan on viime keväänä alkanut kasvaa. Tukirakenteen nyt päättyessä neuvotel-
laan parhaillaan neuvonnan ja ohjauksen siirtymisestä ensi vuoden alusta normaalin neuvon-
taan, jota tarvittaessa täydennetään tukirakenteen kehittämällä erityisasiantuntemuksella. Yri-
tyskehittämiseen soveltuvan rahoituksen kehittämisessä on suuria haasteita. 
 
Kannanotto:  VATES-säätiö pitää tärkeänä, että sosiaalisista yrityksistä annettu laki uudiste-

taan sen alkuperäisen hengen mukaisesti ja asia käsitellään viivytyksettä sekä, 
että työministeriön selvityksessä esitettyjä kehittämistoimenpiteitä viedään ri-
peästi eteenpäin.  

 
Palkkatuen korotus 
 
Lain valmistelussa sosiaalisen yritystoiminnan keskeiseksi kehittämiskeinoksi asetettiin palk-
katuki, jolla korvataan vajaakuntoisen työntekijän alentunutta työtehoa ja tuottavuutta sekä 
luodaan toiminnalle varmuutta ja jatkuvuutta.. Tämän vuoksi palkkatuki oli tarkoitus myöntää 
suurempana ja pitkäaikaisempana kuin muille yrityksille. Käytännön toiminnassa työvoimavi-
ranomaisten myöntämät palkkatuet ovat vastanneet kuitenkin muille yrityksille maksettuja tu-
kia ja tukijaksot ovat olleet yleensä puolen vuoden tai enintään vuoden pituisia. Sosiaalisten 
yritysten toimiessa normaalissa markkinakilpailussa niillä on siten heikot mahdollisuudet rek-
rytoida normaalia yritystoimintaa heikompaa työvoimaa.  
 
Kannanotto:  Työministeriön laskelman mukaisesti palkkatuki sosiaalisille yrityksille tulee 

korottaa minimissään 1,6-kertaiseksi nykyiseen tasoon nähden. Palkkatuki 
olisi voitava myöntää toistaiseksi ja sen tulisi olla vähintään lain sallimat ny-
kyiset maksimijaksot: 2 vuotta pitkäaikaistyöttömälle tai vaikeasti työllistyväl-
le sekä 3 vuotta vajaakuntoiselle henkilölle. 

 



 
 
Sosiaalisten yritysten yritystukirahoituksen kehittäminen 
 
Projektituki ei nykyisellään sovellu kovinkaan hyvin sosiaalisille yrityksille, koska sillä ei 
voida kattaa liiketoiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Sosiaalisten yritysten tarvitsemaa tukea 
tulee kehittää siten, että se olisi mahdollisimman kattava ja eri tarkoituksiin soveltuva. Näin 
voidaan pienentää ja yksinkertaistaa yrittäjien hankalaksi kokemaa monien tukimuotojen kir-
joa. Pyydämme valiokuntaa lausunnossaan linjaamaan yritystukirahoituksen kehittämistä ke-
hittämisavustuksen luonteiseksi.. 
 
Kannanotto: Sosiaalisille yrityksille tarkoitettu kehittämistuki tulee olla luonteeltaan 

enemmän kehittämis- ja investointitukityyppinen. Investointituen tulisi olla 
riittävä ja kehittämistuen 75 % nykyisin järjestöille myönnettävän projektitu-
en mukaisesti. Tuen nimeksi sopisi siten paremmin sen sisältöä vastaava ”so-
siaalisten yritysten kehittämisavustus”. 

 
 
Muut kannanotot 
 
Julkisissa hankinnoissa tulee ottaa huomioon sosiaaliset yritykset ja yhteisöt siten, että han-
kinnat voidaan kohdistaa vain sosiaalisille yrityksille tai yhteisöille, tai ainakin siten, että so-
siaalisilla tekijöillä olisi merkittävä asema tarjouskilpailuissa. Sosiaaliset yritykset tulee rin-
nastaa vammaisia työllistäviin yhteisöihin. 
 
VATES-säätiö ei pidä tarpeellisena esitystä sosiaalisten yritysten voitonjaon rajoituksista. So-
siaaliset yritykset toimivat samoin ehdoin kuin muutkin yritykset. Voitonjaon rajoite ylimää-
räisenä rasitteena saattaisi myös vaikuttaa yrittäjien haluun perustaa sosiaalisia yrityksiä. 
 
Lisäksi Vates-säätiö korostaa, että työhallinnon ja muiden viranomaisten tulee noudattaa yh-
tenäistä menettelyä koko valtakunnassa tukien ja avustusten käsittelyssä ja neuvonnassa. 
Myös sosiaalisilla yrittäjillä on oltava oikeus valita itse työntekijänsä työvoimatoimiston 
osoittamista työnhakijoista. Nyt valinnan tekee työvoimatoimisto osoittaessaan vain yhden 
työnhakijan. Työntekijäin edelleen sijoittamiseen liittyviä rajoituksia tulee lieventää.  
 
Lain kohderyhmään tulee sisällyttää myös työelämään kuntoutumassa olevat, sosiaaliturvalla 
olevat henkilöt, joiden työkyky riittää palkkatukien avulla selviytyä sosiaalisten yritysten tuot-
tavuusvaatimuksista. Mielenterveyskuntoutujat ovat yksi merkittävä ryhmä.  
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