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Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 
 

VATES-säätiö pitää hallituksen esitystä valtion talousarvioksi vuodelle 2008 (HE 62/2007 vp) 
ja siihen liittyviä työllisyyspoliittisia linjauksia oikean suuntaisina. Avoimille työmarkkinoille 
sijoittumiseen, yritysyhteistyön tehostamiseen ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutta-
vuuden parantamiseen liittyvät linjaukset ovat hyviä uudistuksia. Työllistymisen tukemisen tu-
lee entistä enemmän tapahtua työelämässä, ei sen ulkopuolella. Työllisyysmäärärahojen paino-
pisteen muutos ei kuitenkaan saa vaarantaa kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa ole-
vien oikeutta riittäviin yksilöllisiin tukipalveluihin ja matalan kynnyksen työllistymismahdolli-
suuksiin esimerkiksi järjestöissä ja kunnissa. 
 
Vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen edistämiseksi talousarviota tulee 
vielä täsmentää ja kohdentaa monipuolisemmin. Arviomme mukaan työhönosoitusten lisäämi-
nen ja palkkatuen kohdentaminen avoimille työmarkkinoille ei riittävästi tue vammaisten ja 
osatyökykyisten työttömyyden pitkittymisen ehkäisyä ja työllistymistä avoimille työmarkki-
noille, eikä tämän kohderyhmän työllistymisen tukemista saa jättää pelkästään ns. välittävien 
työmarkkinoiden tehtäväksi. Lisäksi haluamme korostaa sitä, että aiemmin vammaisten matala-
palkkatukeen osoitetut, nyt työllisyysmäärärahoihin siirtyneet, lisävarat on kohdennettava alku-
peräiseen tarkoitukseensa; vammaisten työllistymisen edistämiseen. 

 
Esitämme talousarvioon seuraavia täsmennyksiä ja kohdennuksia: 
 

1) Vammaisille ja osatyökykyisille henkilöille varattuja työllisyysmäärärahoja on koh-
dennettava palkkatuen lisäksi myös työllistymistä tukeviin yksilöllisiin palveluihin 

2) Kaikille työnhakijoille tulee heidän työmarkkina-asemastaan riippumatta taata oikeus 
työllistymismahdollisuuksien selvittämiseen, kuten laki julkisesta työvoimapalvelusta 
edellyttää 

3) Vammaisille henkilöille on korvamerkittävä rekrytointitukea, joka on käytetävissä he-
ti ammattiin valmistumisen jälkeen 

4) Yksilöllisen työelämään ulottuvan ja työsuhteiseen työllistymiseen tähtäävän työhön-
valmentajapalvelun käyttöä on lisättävä ja sen saavutettavuutta on parannettava 

5) Vammaisia henkilöitä on priorisoitava starttirahaa myönnettäessä ja heille on kehitet-
tävä oma yrittäjyyttä tukeva valmennuspalvelu 

6) Vammaisille ja työkyvyttömyysetuuksilta työelämään pyrkiville on taattava oikeus 
elinikäiseen oppimiseen ja ammatilliseen kehittymiseen sekä pääsy ammatilliseen työ-
voimapoliittiseen koulutukseen 

7) Työhallinnon ammatillisen kuntoutuksen resurssit, saavutettavuus ja osaaminen on 
turvattava ja työvoiman palvelukeskuksista on kehitettävä ammatillisen kuntoutuksen 
suunnittelun ja työllistymisen kehittämiskeskuksia 
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Perustelut 
 

1) Vammaisille ja osatyökykyisille henkilöille varattuja työllisyysmäärärahoja on kohdennetta-
va palkkatuen lisäksi myös työllistymistä tukeviin yksilöllisiin palveluihin 

 
Talousarvioehdotuksessa vammaisille ja osatyökykyisille (työhallinnon määritelmä vajaakun-
toinen) suunnattuja työllisyysmäärärahoja on yhteensä 36 milj. euroa. Tästä summasta noin 
puolet on peräisin aiemmin matalapalkkatukeen osoitetuista määrärahoista ja toinen puoli vas-
taa työhallinnon vajaakuntoinen työnhakija –määrittelyn piiriin kuuluville henkilöille myönnet-
tävän palkkatuen vuosittaista tasoa. On erittäin myönteistä, että vammaisille ja osatyökykyisille 
suunnattujen määrärahojen osuus on vuoden 2008 talousarviossa merkittävästi kasvanut. 
 
Määrärahojen kohdentamisessa on kuitenkin huomioitava, että monien vammaisten työllisty-
minen vaatii ensisijaisesti pitkäkestoista yksilöllistä ohjausta ja tukea sekä työympäristöön ja 
työtehtävien järjestelyyn kohdennettuja toimenpiteitä. Usein vammaiset henkilöt tarvitsevat 
vasta toissijaisesti palkkatukea rekrytoitumiskynnyksen ylittämiseksi tai vamman tai sairauden 
aiheuttaman työkyvyn alenemisen kompensoimiseksi. 
 
Tästä syystä määrärahojen lisäystä ei tule toteuttaa pelkästään palkkatukimäärärahoja kasvat-
tamalla, vaan niillä tulee mahdollistaa työelämään pyrkivien vammaisten sekä kuntoutustuella 
että työkyvyttömyyseläkkeellä olevien henkilöiden työllistymisen tukipalvelujen kehittäminen 
monipuolisesti ja yksilöllisesti. Lisäksi vammaisille ja osatyökykyisille suunnattua palkkatukea 
on voitava käyttää joustavasti niin julkiselle, yksityiselle kuin kolmannellekin sektorille työllis-
tämiseen, jotta rekrytoitumiskynnys tämän ryhmän kohdalla pysyy edelleen riittävän matalana. 
 

 
2) Kaikille työnhakijoille tulee heidän työmarkkina-asemastaan riippumatta taata oikeus työllis-

tymismahdollisuuksien selvittämiseen, kuten laki julkisesta työvoimapalvelusta edellyttää 
 

Työhallinto on pitkään tarjonnut työkyvyn selvitys- ja ohjauspalvelua pitkäaikaistyöttömien 
eläkkeelle siirtymisen mahdollistamiseksi (ELMA) sekä panostaa myös pitkäaikaistyöttömien 
terveydentilan selvittämiseen yhteistyössä kuntien terveystoimen yms. kanssa. Työhallinto on 
siis jo usean vuoden ajan ollut ohjaamassa työvoimaa työvoiman ulkopuolelle. Työvoimapulan 
ehkäisemiseksi ja työmarkkinoiden pahenevan kohtaanto-ongelman ratkaisemiseksi tulee työ-
hallinnon tulevaisuudessa löytää keinoja myös siihen, että työvoiman ulkopuolelta työelämään 
pyrkiville ja haluaville kehitetään vastaavantyyppinen palvelumuoto. 
 
Vammaisille ja osatyökykyisille varatuista nyt palkkatukeen ohjatuista työllisyysmäärärahoista 
onkin osoitettava korvamerkitty osuus vammaisten ja työkyvyttömyysetuuksilta työelämään 
pyrkivien henkilöiden työllistymismahdollisuuksien selvittämispalvelun kehittämiseen. Työhal-
linnon nykyisten käytäntöjen perusteella nämä kohderyhmät eivät välttämättä pääse vajaakun-
toisiksi työttömiksi työnhakijoiksi työvoimatoimistoon, mikä estää vammaisten ja työkyvyttö-
myyseläkkeellä olevien työelämään haluavien työvoiman ja osaamisen käyttöön ottamista. Tätä 
kohderyhmää ei edelleenkään nähdä tärkeänä osana työvoimareservejä. 
 
Selvityspalvelun kehittämismäärärahan lisäksi selvityspalvelun hankintaan on vastaavasti varat-
tava oma korvamerkitty määrärahansa ammatillisen kuntoutuksen palveluihin. Myös palvelun 
hankkimiseen tulee osoittaa varat matalapalkkatuesta siirtyneistä lisämäärärahoista. 
 

 2



3) Vammaisille henkilöille on korvamerkittävä rekrytointitukea, joka on käytettävissä heti am-
mattiin valmistumisen jälkeen 

 
Vaikka työhallinto on viime aikoina korostanut työttömyyden alkuvaiheen palveluihin panos-
tamista ja pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyä, on kokonaistilanne vammaisten ja osatyökykyis-
ten kohdalla edelleen erittäin huolestuttava. Työhallinnon tilastojen mukaan työhallinnon va-
jaakuntoinen työnhakija –määrittelyn piiriin kuuluvien henkilöiden kokonaislukumäärä on 
2000–luvulla jopa kasvanut, eikä virta pitkäaikaistyöttömyyteen ole heidän kohdallaan vähen-
tynyt kuten muissa työnhakijaryhmissä. 
 
Myös viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että vammaisten ja osatyökykyisten työllisyy-
den kehitys suhteessa kantaväestöön on pikemminkin heikentynyt kuin kohentunut (esim. Uu-
den alussa vai umpikujassa, 2007). Uusimmat tutkimukset ovat lisäksi osoittaneet, että työ-
markkinoiden ulkopuolella on tällä hetkellä kymmenien tuhansien vammaisten ja pitkäaikais-
sairaiden henkilöiden työkykyinen ja –haluinen työvoimareservi, jonka osaaminen ja kyvyt tu-
lisi saada työmarkkinoiden käyttöön (mm. PTT, 2007). 
 
Työhallinnon alkuvaiheen palveluja tuleekin edelleen kehittää siten, että matalapalkkatuesta 
siirtyneitä työllisyysmäärärahoja ohjataan heti työttömyyden alkuun sijoitettujen tukitoimenpi-
teiden kehittämiseen ja rahoittamiseen vammaisille henkilöille. Erilaisiin toimenpiteisiin pää-
syä, palkkatukioikeutta tai näiden yhtaikaista käyttöä ei tule määritellä työttömyysajan, vaan 
yksilön tarvitseman tuen perusteella. 
 
Erityisesti nuorten vammaisten henkilöiden siirtyminen työelämään on turvattava korvamerkit-
semällä merkittävä osuus lisämäärärahasta heti työttömyysajan alussa tarjottaviin palveluihin ja 
palkkatukeen. Tukea tulee käyttää niin, että nuorelle turvataan sekä työhönvalmentajan palvelut 
että rekrytoitumisvaiheen palkkatuki avoimille työmarkkinoille. Koska vammaisilla nuorilla on 
usein rajallisemmat mahdollisuudet esim. hankkia työkokemusta opiskelujen ohessa, palkkatu-
en on oltava käytettävissä heti valmistumisen jälkeen. 
 
 

4) Yksilöllisen työelämään ulottuvan ja työsuhteiseen työllistymiseen tähtäävän työhönvalmen-
tajapalvelun käyttöä on lisättävä ja sen saavutettavuutta on parannettava 

 
Mahdollisuus työhönvalmennuksen hankintaan on ollut julkisen työvoimapalvelun lainsäädän-
nössä vuodesta 2003. Työhönvalmentajapalvelua on kuitenkin edelleen hankittu ja käytetty ver-
raten vähän. Osasyynä käytön vähäisyyteen on ollut tälle palvelulle varattujen määrärahojen 
vähyys ja toisaalta palvelun kohdentamiseen ja laatuun liittyvät epäselvyydet.  
 
Erityisesti vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden kohdalla on olemassa vahvaa tutkimus-
näyttöä siitä, että tällä palvelulla päästään huomattavasti tehokkaammin pysyviin työllistymis-
tuloksiin verrattuna muihin valmennuspalveluihin. Myös työnantajat ovat selkeästi ilmaisseet, 
että rekrytointi- ja työsuhteen alkuvaiheeseen liittyvä tuetun työllistymisen menetelmän mukai-
nen työhönvalmentajan yksilöllinen tuki niin työllistyjälle kuin työyhteisöllekin, on jopa tärke-
ämpää kuin palkkatuki. 
 
Merkittävä osa vammaisille ja osatyökykyisille varatuista nyt palkkatukeen ohjatuista työlli-
syysmäärärahoista onkin kohdennettava työhönvalmentajapalvelun hankintaan ja tämän palve-
lumuodon kehittämiseen. Työhönvalmentajapalvelun tulee tulevaisuudessa olla kaikkien vam-
maisten ja osatyökykyisten työnhakijoiden käytettävissä asuinpaikasta riippumatta. Palvelun 
kehittämisessä ja hankinnassa on kiinnitettävä huomiota siihen, että palveluun sisältyy myös 
työnantajayhteistyön tekemiseen kuluva aika sekä se, että työhönvalmentajan palvelua käyte-
tään nimenomaan avoimille työmarkkinoille siirtymisen ja siellä pysymisen tueksi. 
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5) Vammaisia henkilöitä on priorisoitava starttirahaa myönnettäessä ja heille on kehitettävä 
oma yrittäjyyttä tukeva valmennuspalvelu 

 
Yksi hallitusohjelman painopisteistä on yrittäjyyden edistäminen ja tätä tavoitetta tukevien jär-
jestelmien kehittäminen. Tämän tavoitteen tulee ulottua myös vammaisiin henkilöihin. Tästä 
syystä vammaiset henkilöt on nostettava yhdeksi ensisijaiseksi kohderyhmäksi starttirahaa 
myönnettäessä. 
 
Lisäksi vammaisille yrittäjille tulee kehittää oma yrittäjyyttä tukeva valmentajapalvelu. Tämä 
valmentaja toimisi mentorin ja tukihenkilön roolissa vammaisen henkilön käynnistäessä yritys-
toimintaansa ja purkaisi yksilöllisesti vammaisuudesta aiheutuvia yrittäjyyden esteitä. Tällaisen 
palvelun tuloksekkaasta kehittämisestä on esimerkkejä mm. Yhdysvalloista. Määrärahat tämän 
palvelun kehittämiseen tulee korvamerkitä starttirahaan osoitetuista työllisyysmäärärahoista. 
 
 

6) Vammaisille ja työkyvyttömyysetuuksilta työelämään pyrkiville on taattava oikeus elinikäi-
seen oppimiseen ja ammatilliseen kehittymiseen sekä pääsy ammatilliseen työvoimapoliitti-
seen koulutukseen 

 
Hallitusohjelman ja talousarvioehdotuksen mukaan työvoimapoliittista koulutusta ollaan kehit-
tämässä yhä enemmän yrityselämän tarpeisiin vastaavaksi. Tässä kehittämistyössä on myös 
vammaisille ja osatyökykyisille henkilöille avattava mahdollisuus osallistua ammatillisiin työ-
voimapoliittisiin koulutuksiin heidän työmarkkina-asemastaan riippumatta. Näin voidaan pa-
nostaa konkreettisesti uudella tavalla osaavan työvoiman hankintaan ja kohtaanto-ongelman 
ratkaisemiseen. Samalla vaikutetaan myös vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden yhden-
vertaisuuden toteutumiseen turvaamalla heille elinikäisen oppimisen mahdollisuus. Työvoima-
poliittisen koulutuksen uudelleen suuntaamisessa on huolehdittava myös siitä, että ohjaavien 
koulutusten laadukkuus ja saatavuus säilyy. 
 
Ammatillista työvoimapoliittista koulutusta kehitettäessä on lisäksi kiinnitettävä huomiota sii-
hen, että myös näissä koulutuksissa on tarjolla riittävät erityisopetuksen resurssit. Monien koh-
dalla pelkkä koulutukseen pääseminen ei riitä, vaan tarvitaan erityisopetuksellisia menetelmiä 
oppimisen turvaamiseksi. Tästä syystä on varattava erillisiä määrärahoja ammatillisen työvoi-
mapoliittisen koulutuksen kehittämiseen erilaisille oppijoille yhteistyössä erityisammattioppi-
laitosten ja yrityselämän kanssa. Myös oppisopimusjärjestelmää tulee kehittää tuetun oppiso-
pimusjärjestelmän suuntaan, jolloin voidaan hyödyntää yksilöllisiä valmennusmalleja oppimi-
sen tukena. 
 
 

7) Työhallinnon ammatillisen kuntoutuksen resurssit, saavutettavuus ja osaaminen on turvatta-
va ja työvoiman palvelukeskuksista on kehitettävä ammatillisen kuntoutuksen suunnittelun 
ja työllistymisen kehittämiskeskuksia 

 
Tilastoihin verrattuna työhallinnon ammatillisen kuntoutuksen resursseihin ja sen palvelu-
jen hankintoihin sekä työhallinnon sisäiseen kehittämiseen kohdennetut määrärahat ovat ta-
lousarvioehdotuksessa varsin matalatasoisia. Erityisen huolestuttavaa tämä on vammaisten 
ja osatyökykyisten työllistymisen edistämisen näkökulmasta siksi, että valtion tuottavuus-
ohjelma ja julkisen työvoimapalvelun organisaatiomuutokset ovat aiheuttamassa sen, että 
näille kohderyhmille tarjolla olevat palvelut ja niiden saavutettavuus ovat pikemminkin 
heikkenemässä kuin vahvistumassa. 
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Työvoimatoimistojen ja työvoiman palvelukeskusten ammatillisen kuntoutuksen resursseja ja 
määrärahoja tuleekin tuntuvasti lisätä ja henkilöstön mahdollisuudet laadukkaan työn tekemi-
seen tulee turvata. Asiakaslähtöisen palvelun toteutuminen edellyttää vahvaa panostusta ruo-
honjuuritason työntekijöiden koulutukseen ja sitä kautta osaamisen kehittämiseen. Tässä kehit-
tämistoiminnassa on myös turvattava tasa-arvoinen palvelujen saavutettavuus niillä alueilla, 
joilla ei ole työvoiman palvelukeskusta.  
 
Ammatillisen kuntoutuksen palveluhankintoihin suunnattuja työllisyysmäärärahoja onkin mer-
kittävästi lisättävä (nyt esitetty 8,2 milj. €). Tämä lisäys voidaan toteuttaa siirtämällä määrära-
hoja työelämävalmennukseen ja työnhakuvalmennuksen ylläpitokorvauksiin osoitetuista varois-
ta (nyt esitetty yht. 39 milj €). Lisäksi määrärahoja on lisättävä myös työvoimatoimistojen 
omaan sisäiseen kehittämistoimintaan. Tämä lisäys voidaan myös toteuttaa em. rahoituslähtees-
tä määrärahoja siirtämällä. 

 
Vammaiset ja työkyvyttömyysetuuksilla elävät henkilöt eivät tähän saakka muutamia poikke-
uksia lukuun ottamatta ole kuuluneet työvoiman palvelukeskusten (TYP) kohderyhmään. To-
dellisuudessa monet vammaiset tai esim. mielenterveyssyistä työttömänä olevat henkilöt hyö-
tyisivät moniammatillisista palveluista. Työvoiman palvelukeskusten kohderyhmää tuleekin 
laajentaa siten, että ne jatkossa palvelevat myös vammaisia ja osatyökykyisiä moniammatillista 
tukea tarvitsevia työnhakijoita. 
 
Tätä kehittämissuuntaa tukemaan tulee vammaisten ja osatyökykyisten nyt palkkatukeen ohja-
tuista määrärahoista varata erillinen määräraha hankkeeseen, jossa osassa työvoiman palvelu-
keskuksista kehitetään vammaisten ja eri työkyvyttömyysetuuksilla olevien henkilöiden kun-
toutus- ja palveluohjausta. Samalla TYP:ien toimintaa tulee voimakkaasti kehittää ammatillisen 
kuntoutuksen suunnittelun ja työllistymisen kehittämiskeskusten suuntaan. 
 

 
 

Kunnioittavasti 
 
VATES-säätiö 
 
 
 
 
Marjatta Varanka   Ellen Vogt 
toimitusjohtaja   kehittämispäällikkö 

 5


