
 
 
 
Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 
 
 
Lausunto hallituksen esitykseen (HE 275/2006) laeiksi sosiaalisista yrityksistä annetun lain 
sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 9 ja 11 §:n muuttamisesta  
 

VATES-säätiö kiittää mahdollisuudesta tulla kuulluksi käsiteltäessä yllä mainittua hal-
lituksen esitystä.  
 
Hallituksen esitys sisältää parannuksia nykyiseen sosiaalisten yritysten lakiin. VA-
TES-säätiö olisi kuitenkin toivonut, että eduskunnan työelämä- ja tasa-
arvovaliokunnan 28.9.2006 antamaan lausuntoon sisältyvät ehdotukset olisi hyväksyt-
ty sellaisinaan hallituksen esitykseen. Hallituksen esityksessä ei esimerkiksi mainita 
kohderyhmän laajentamista mielenterveyskuntoutujilla. VATES-säätiö pitää tärkeänä, 
että valiokunta mietinnössään ottaisi asian esille. Lisäksi VATES-säätiö esittää seuraa-
viin kohtiin muutoksia. 

 
 Sosiaalisen yrityksen määritelmä 
 

Rekisteröityminen sosiaaliseksi yritykseksi edellyttää, että yrityksen työntekijöistä vä-
hintään 30 prosenttia on vajaakuntoisia tai vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä. Siten 
yrityksessä tulee olla vähintään yksi vajaakuntoinen työsuhteessa. 
 
Ehdotus:  
VATES-säätiö ehdottaa, että vajaakuntoisten kohderyhmään voidaan lukea myös yrit-
täjä itse, mikäli hän on vajaakuntoinen. Tällä helpotetaan yrityksen pääsyä sosiaalis-
ten yritysten rekisteriin. 

 
Palkkatuen korotus 
 
Työministeriössä tehdyn tutkimuksen mukaan sosiaalisissa yrityksissä palkkatuella 
palkattujen henkilöiden palkan vaihteluväli on noin 1400 - 2400 euroa kuukaudessa. 
Hallituksen esityksessä sosiaalisille yrityksille maksettava palkkatuki vajaakuntoisesta 
tai pitkäaikaistyöttömästä olisi 50 prosenttia palkkauskustannuksista, maksimissaan 
1300 euroa kuukaudessa. Vajaakuntoisen, tällä hetkellä 90 prosentin lisäosaa saavan ja  
1400 euroa kuukaudessa ansaitsevan henkilön osalta palkkatuki laskisi nykyisestä 
muutamalla kymmenellä eurolla ja 1000 euroa kuukaudessa ansaitsevan osalta jopa 
noin 300 euroa kuukaudessa. Pitkäaikaistyöttömän, 60 prosentin lisäosaa saavan ja 
2400 euroa kuukaudessa ansaitsevan osalta palkkatuki nousisi noin 400 euroa kuukau-
dessa. 
 
Vajaakuntoiset ja vammaiset henkilöt ovat pääsääntöisesti huomattavasti heikommassa 
työmarkkina-asemassa kuin esimerkiksi vuoden työttömänä olleet pitkäaikaistyöttö-
mät. Palkkatuen tehtävänä on kompensoida työntekijän alentunutta työtehoa ja tuotta-



vuutta. Hallituksen esitys ei helpota vajaakuntoisten eikä pienempipalkkaisten työ-
markkina-asemaa. Esitys heikentäisi kaikkein vaikeimmassa työmarkkina-asemassa 
olevien vammaisten asemaa. Vajaakuntoisten ja vammaisten osalta palkkatuen tulisi 
olla pysyvä, koska useimmiten vammakin on pysyvä. 
 
Hämmästyttävää on, että työvoimapalvelulakiin ainoastaan sosiaalisia yrityksiä koski-
en on ehdotettu palkkatuelle prosentti- ja euromääräinen katto vajaakuntoisten ja pit-
käaikaistyöttömien työllistämiseen. Lakiteksti tältä osin on vaikeaselkoinen ja voi ai-
heuttaa tulkinnanvaraisuutta. 
 
Ehdotus: VATES-säätiö pitää tärkeänä, että vajaakuntoiset ja vammaiset henkilöt 
huomioidaan palkkatuen osalta paremmin, eikä heidän tuottavuuttaan rinnasteta sa-
manarvoisena täysin työkykyisiin henkilöihin.  
 
Vajaakuntoisia ja pitkäaikaistyöttömiä syrjivä säännös palkkatuen prosentti- ja euro-
määräisestä tuen katosta  on poistettava.  
 
Julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 9§ tulee korjata seuraavasti: ”So-
siaaliselle yritykselle myönnetään vajaakuntoisen tai pitkäaikaistyöttömän työllistämi-
seksi palkkatuki korotettuna lisäosalla”. 
 
Yhteneväiset päätökset 
 
VATES-säätiö on aiemmin korostanut sosiaalisilta yrityksiltä tulleen runsaan palaut-
teen pohjalta, että työhallinto noudattaisi yhtenäistä menettelyä tukien ja avustusten 
käsittelyssä. Nykyinen laki on sallinut huomattavasti pidemmät tukijaksot kuin mitä 
tukipäätökset ovat olleet. Osa työvoimatoimistoista on edellyttänyt, että työsuhteiden 
tulee olla toistaiseksi voimassa olevia.  
 
Ehdotus: VATES-säätiön mielestä tulee kaikin tavoin varmistaa, että nykyisenlainen 
vaihteleva käytäntö palkkatukipäätösten osalta eri työvoimatoimistoissa poistuisi. 
Vaihtoehtona voisi olla, että palkkatuet myöntää TE-keskuksen työvoimaosasto. Palk-
katukipäätöksissä tulee tehdä pidempiaikaiset ”puitesopimukset” yritysten kanssa. So-
pimusten pituus tulee olla niin pitkä kuin lainsäädäntö mahdollistaa ja kun palkkatuen 
maksamiselle on perusteet. 
 
VATES-säätiö kannattaa hallituksen esitystä sosiaalisten yritysten lain sisällön muut-
tamiseksi yllä mainituin korjauksin.  
 
Helsingissä 16.1.2007 
 
VATES-säätiö   
 
 
 
Veikko Korpela  Jarmo Kujanpää 
hallituksen jäsen  kehittämispäällikkö 
Sofi-verkoston pj. 
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