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Työllisyyspolitiikka nyt ja tulevaisuudessa

• Suomen työllisyyspolitiikka on ollut esimerkiksi Ruotsiin (tai Hollantiin) verrattuna 
passiivista

• Osatyökykyisten (ja iäkkäämpien) työllisyysaste oleellisesti alhaisempi kuin 
Ruotsissa

• Kannustimet ja tuet, ei pakkoa; kiintiöjärjestelmä ei yleensä saa kannatusta 
vammaisjärjestöistä (nyt ministeri Sarkkinen ehdottanut, ei saa tukea TEMistä)

• Nykyinen järjestelmä on palvelupohjainen

– Ei varsinaista välityömarkkinaa, vaan siirtymiä tukevia palveluja

– Halutaan tavoitteellisempi ja erityisesti työllistävämpi malli

2



Työllisyyspolitiikka tällä hallituskaudella
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varatut hankinnat)
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Palkkatuen uudistaminen

• Tavoitteena joustavuus

• Suuntaaminen yrityksiin, ”vaikuttavampaa” kuin välityömarkkinoille

• Prosenttien yksinkertaistaminen & laskentaperusteiden muutos

• Kausien lyhentäminen

• 100% palkkatuen rajaukset

• TEM budjettiesitys > leikkauksia

• Arviointineuvoston lausunto lakiesityksestä

• Välityömarkkinoiden irrottaminen yleisestä palkkatuesta ja oma järjestelmä?
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Miten suhtautua muutoksiin?
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Välityömarkkinoiden kehitysnäkymät

• Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä

• Keskeiset kysymykset
– Mikä on välityömarkkinoiden tärkein tehtävä (tai tehtävät)?

– Onko se (ne) muuttumassa?

– Kenellä on päävastuu, tai miten jaetaan – valtio, järjestöt, yritykset, kunta?

• Trendit
– Tarvelähtöinen palvelumalli > työnantajatarpeet

– Työpaikkojen luominen > liiketoiminta > yhteiskunnallinen yritys

– Osatyökykyisten työllistämisen Suomen malli > Työkanava Oy

– Uudelleen käytön toimintamalli (vrt. Työkanava)

– Jatkuva oppiminen > osaamisen kehittäminen
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Välityömarkkinoiden yhteistyöryhmä

– Vates-säätiö sr (koordinaatio)
– SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
– Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö sr
– Työttömien Keskusjärjestö ry
– Mielenterveyden keskusliitto
– Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry
– Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry
– Sininauhaliitto
– SPR Kontti
– Suomen Kierrätyskeskusten Yhdistys ry

➔ Asiantuntemus, vaikuttaminen, kansainväliset verkostot, 
palveluntuotanto, työllistäminen
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Välityömarkkinoiden toimintamallit
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Työnantajien tarpeet



Käyttökelpoisten tuotteiden uudelleenkäyttöpalvelut 
tarjoavat suuren työllisyyspotentiaalin  

• Selvitysten mukaan kiertotaloudessa on merkittävä liiketoimintapotentiaali. Sitra ennustaa kiertotalouden 
tarjoavan 75.000 uutta työpaikkaa jo lähivuosina (Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle, Sitran selvityksiä 
84. 2014). Käyttökelpoisten tuotteiden uudelleenkäytön edistäminen osana kiertotaloutta voisi lisätä 
työllisyyttä huomattavasti. Kun jokaista tuhatta kerättyä tekstiilitonnia kohti voitaisiin luoda noin 20 uutta 
uudelleenkäytön työpaikkaa, yksin Suomen poistotekstiilien kierrätys voisi tarjota noin 2.000 työpaikkaa 
keräilyyn, käsittelyyn ja kauppaan. Tämä on ajankohtaista nyt, kun Suomessa ollaan siirtymässä tekstiilien 
erilliskeräykseen 2023, ja keräyksen ja käsittelyn infrastruktuuria ollaan vasta luomassa.

• Kaikkien tuoteryhmien tehokkaalla uudelleenkäyttöön saattamisella voitaisiin yhdyskuntajätteeseen päätyvää 
materiaalivirtaa pienentää useilla prosenteilla. Alustava arvio näin syntyvistä työpaikoista on noin 13.000 
henkilötyövuotta, mikä tarkoittaisi täysi- tai osa-aikaista työpaikkaa Ruotsin Samhall AB:n työllistämismallia 
soveltaen jopa 25.000–40.000 henkilölle. Uudelleenkäytön tarjoamien työtehtävien kirjo on hyvin laaja ja 
laajenee jatkuvasti lisää. Lisääntyvä uudelleenkäyttö lisää perustason työtä, joka on työvoimavaltaista eikä 
edellytä korkeakoulutusta tai pitkää kokemusta. Uudelleenkäytön toiminnoissa korjaaminen ja muu 
elinkaaren pidentäminen tarjoaa hyvin monenlaisia tehtäviä hyvin monenlaisille ihmisille yksinkertaisista 
suorittavista tehtävistä aina vaativaan asiantuntijatyöhön ja taitoa vaativaan 
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Siirtymiä vai uusia työpaikkoja 
11

Yhteiskunta

Toimijat

Siirtymiä Työpaikkoja



Siirtymiä vai uusia työpaikkoja 
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Yhteiskunta

Toimijat

Siirtymiä Työpaikkoja

Välityö-
markkinat

Paradigman 
muutos?



Siirtymiä vai uusia työpaikkoja 
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Yhteiskunta

Toimijat

Siirtymiä Työpaikkoja
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Työkanava Oy taustaa

• Ruotsin aktiivinen työllisyyspolitiikka > malli Suomelle?

• Samhall AB

– 40 vuoden kehitys

– Oma toimintamalli, vahva rahoitus

– Workability-yhteistyö (Vates)

– Artikkelit yms.

• (Sosiaalisten yritysten laki ja malli)

• Työpankkikokeilu
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Jukka Lindberg

Vates-säätiö sr

Sverige viktigaste företag
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Kunnallisten 
työkeskusten 
yhdistäminen

Hyvät 
käytännöt -> 

toiminnan 
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Toimialakehitys 
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kasvattaminen
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Sveriges viktigaste företag



• 26.000 työntekijää, liikevaihto ~10 Mrd SEK, josta 66% valtion budjetista

• Lisäkustannusmalli, jolla valtio korvaa työkyvyn aleneman, ohjaus- ja 
valmennustarpeen yms.

• Valtion tuki on sidottu toteutuneisiin työtunteihin. Jos jää alle, tuki 
pienenee. Liiketoiminta niin kuin mikä tahansa yritys > liiketoiminta- ja 
rahoitusriskit. Pitää tuottaa voittoa, mutta sitä ei jaeta omistajalle vaan 
on varauksena, eli voi paikata väliaikaiset rahoitusongelmat.

• Työsuhde ja sama palkka kaikilla (omat TES-sopimukset, palkka 
kokopäivätyöstä ~SEK 20.000 / kk)

• Omalla metodilla haetaan työkyvyn ja osaamisen tasot ja niihin sopiva 
työtehtävä keskittyen olemassa olevaan kykyyn, ei puutteisiin

• Henkilökohtainen tavoite (voi olla siirtymä) > esimies tukee ja ohjaa
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Sveriges viktigaste företag



• Toiminta kilpaillulla markkinalla (”matalan tuottavuuden 
alat”), noin 66% liikevaihdosta valtion budjetista

• Perustehtävä (toimeksianto) määritelty kauan sitten 

– ”luoda kehittyviä työpaikkoja vammaisille ja siten antaa heille 
paikka säännöllisillä työmarkkinoilla”

– SGEI ja EU

• Työntekijät työvoimaviranomaisten (Arbetsförmedlingenin) 
osoittamia työtehtävän perusteella

• 1.500 hengen vuosittainen siirtymävelvoite

• Kritiikki ja selvitykset
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Sveriges viktigaste företag



• Viimesijainen toimi, eli periaatteessa kaikki muut palvelut 
testattu tai arvioitu tuloksettomiksi. 

• Työvoimaviraston asiantuntija arvioi ja koodaa 
toimintarajoitteiseksi (med funktionsnedsättningar) minkä 
henkilö hyväksyy > mahdollisuus työpaikkaan Samhallilla, 
yhteinen päätös ja kolmikantaneuvottelu Samhallin kanssa

• Täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä oleva ei voi saada 
työpaikkaa, vaan ensin kuntoutus ja uusi työkyvyn arviointi

• Eteenpäin siirtyminen ei asiakasyrityksiin. Samhall hakee 
uuden työpaikan > siirtyminen uudelleen 
Arbetsförmedlingenin asiakkaaksi
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Sveriges viktigaste företag



• Imago Ruotsin tärkeimpänä yrityksenä

• Hyvät suhteen yritys- ja työnantajajärjestöihin ja toimijoihin

• Toimisto keskeisellä paikalla (”korkeatasoinen ja vakavasti 
otettava yritys”)

• Samhall Story, korkealuokkainen aikakauslehti

• Tulisielu-konsepti (Eldsjäl)

– Valintaprosessi (vrt. Melodifestivalen)

– Julkistus korkean profiilin Visa vägen –gaalassa vuoden lopulla
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Sveriges viktigaste företag
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Määritellyn kyvyn kehittäminen

Työtehtävän oppiminen

Eteenpäin työllistyminen vuoden sisällä

Työtehtäväkokonaisuuden oppiminen

Työskentely ja 
toiminta kohti:

Sveriges viktigaste företag

Selkeät etenemistavoitteet



Samhallin metodi = työntekijän ja tehtävän 
yhteensovittaminen
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Työkykyä ja työn asettamia 
vaatimuksia arvioidaan 16 
sellaisen kyvyn kautta, jotka 
on arvioitu tärkeäksi työn 
löytämisen tai säilyttämisen 
kannalta  

Lukeminen Kirjoittaminen Laskeminen Täsmällisyys

Hygienia
Hieno-

motoriikka
Fyysinen voima Liikkuvuus

Kestävyys ja 
jaksaminen

Keskittymis-
kyky

Ongelman-
ratkaisukyky

Yhteistyön 
tekeminen

Kommunikaatio Joustavuus
Itsenäinen 
työskentely

Palveluasenne

Sveriges viktigaste företag
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Sveriges viktigaste företag

Keskeisimmät työtehtävät ja niissä eteneminen



Työvoimapalvelut 
lähettämä 

osatyökykyinen 
henkilö, jolla on 

vaikeuksia 
sijoittua 

työmarkkinoille

Samhallin
työtapa  

Työ-
mahdollisuudet

Valtion korvaus ja 
asiakkailta saatavat 
tulot

Luottamuspääoma 
ja suhteet

Inhimillinen 
pääoma ja 
osaaminen

Yhteensovittamisen 
metodiikka

Työkyvyn arviointi

Yhteensovittaminen

Sveriges viktigaste företag



Työkanava Oy prosessi

• Osatyökykyisten työllistämisen malli hallitusohjelmassa

• Selvitys (Hannu Mäkinen)

• Lainsäädäntöprosessi

• Perustamisprosessi

• Rahoitus
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Työkanava Oy tilanne ja näkymät

• Yhtiö perustettiin 1.10.2021

• Toiminta käynnistyi 1.7.2022

– Laki voimaan

– Rahoitus käyttöön

• Toimitusjohtaja Sari Nikkola aloittaa 1.9.2022

• Tavoitteet tarkentuvat syksyn aikana

– Laki asettaa raamit

– Hallitus ja neuvottelukunta

– Avainhenkilöstön rekrytointi
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Yhteiskunnallisella yrityksella on 
ensisijaisesti yhteiskunnallinen päämäärä.

Yhteiskunnallinen yritys yhdistää kannattavan liiketoiminnan ja 
yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoittelun. 



Yhteiskunnallinen yritys käyttää suurimman 
osan voitostaan yhteiskunnallisen 
päämääränsä edistämiseen.  
Tämä rajoitetun voitonjaon periaate on kirjattu sen yhtiöjärjestykseen tai 
sääntöihin. 



Yhteiskunnallinen yritys korostaa 
toiminnassaan vastuullisuutta ja 
avoimuutta sekä hallintomallissaan 
osallisuutta ja demokratiaa.
Yhteiskunnalliset yritykset ovat osa yhteisötaloutta ja ne ovat usein 
yhtiömuodoltaan osuuskuntia tai palveluita tuottavia yhdistyksiä ja 
säätiöitä.



Välityömarkkinatoimijat, 
kierrätyskeskukset, uudelleenkäytön 
toimijat – yhteiskunnallisia yrityksiä?

• Kaikki täyttävät yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisijan vaatimuksen, 
useat moneen kertaan (ympäristö ja työllistäminen).

• Voitonjaon osalta valtaosa täyttää kriteerin käytännössä, mutta ovatko 
määritelleet yhtiöjärjestykseen tms.

• Johtaminen ja hallintomalli valtaosalla myös ainakin kriteerin hengen 
mukainen, mutta miten systemaattisesti määriteltyä?

➔ Laajasti käsitettynä toimijat ovat yhteiskunnallisia yrityksiä (tai voivat
tulla sellaisiksi



Yhteiskunnallinen yritys on liiketoimintamalli 
ja voi toimia missä tahansa juridisessa 
yhtiömuodossa ja millä tahansa toimialalla.

Yhdistys ja säätiö voi olla yhteiskunnallinen yritys silloin, kun se tekee 
liiketoimintaa siinä missä osuuskunta ja osakeyhtiökin



Yhteiskunnalliset 
yritykset Suomessa

Suomessa on viimeisen arvion mukaan n. 
1,700 yhteiskunnallista yritystä, joista suuri 
osa on julkiselle sektorille palveluita 
tuottavia sosiaali- ja terveysalan yhdistyksiä. 
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1.700 yhteiskunnallista yritystä –
vähän vai paljon?

• Ruotsissa tunnistettu ~4.000 yhteiskunnallista yritystä, joista ~400 
työhön integroivaa > väkilukuun suhteutettuna hieman enemmän kuin 
Suomessa. Mutta: Samhall AB, 26.000 työntekijää

• Skotlannissa ~6.000 yhteiskunnallista yritystä, joissa lähes 90.000 
työntekijää. Väkiluku sama kuin Suomessa, mutta yhteiskuntamalli 
erilainen.



Tarvitsemme Suomeen 
monenlaisia yrityksiä.

Yhteiskunnalliset yritykset on tunnistettu muun muassa tavaksi 
edistää laajasti sosiaalista ja ekologista kestävyyttä, 
osatyökykyisten työllistämistä, sosiaali- ja terveyspalveluiden 
monipuolistamista sekä maaseudun elinvoimaisuutta. 



Yhteiskunnallisessa 

yritystoiminnassa on 

hyödyntämätöntä 

potentiaalia

1. Ohjausta ja neuvontaa ei ole tarjolla ja tunnettuus heikkoa

2. Rahoitukseen liittyy haasteita

3. Liiketoiminta- ja vaikuttavuusosaaminen puutteellista

4. Systemaattista tietoa on vaikea saada

5. Koulutusta ei ole tarjolla riittävästi ja yhteiskunnallista 
yritystoimintaa ei huomioida yrittäjyyskasvatuksessa



Osaamiskeskus palvelee
yhteiskunnallista
yritystoimintaa koko 
Suomessa

Osaamiskeskus on aktiivinen ja asiantunteva valtakunnallinen 
toimija, joka tarjoaa konkreettista ja
merkittävää tukea ja hyvät puitteet yhteiskunnallisille yrityksille 
tehdä työtään vaikuttavasti ja kestävästi.



Sosiaaliset innovaatiot

Hautomo- ja 
kiihdyttämötoimintaNeuvonta- ja 

ohjauspalvelut

Osatyökykyisten 
työllistäminen

Sidosryhmätyö 
(vaikuttaminen), 

verkostot,  
politiikkasuositukset

Tutkimus ja koulutus

Viestintä



Osaamiskeskus: osatyökykyisten 
työllistäminen
• Kerätään, arvioidaan ja levitetään osatyökykyisten työllistämistä edistäviä 

toimintamalleja 

• Kehitetään työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten osaamista ml. 
osaamisen kehittäminen työelämäympäristössä

• Analysoidaan olemassa olevia tietolähteitä ja tuotetaan tietoa (ml. VNTEAS)

• Vahvistetaan olemassa olevia verkostoja

• Laajennetaan työhön integroivien yhteiskunnallisten yritysten verkostoja

• Verkostoidutaan tarkoituksenmukaisiin kansainvälisiin verkostoihin

• Rahoitusmallit kuntoon ja yhteiskunnallisuus arvoonsa
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Ohjaus ja neuvonta saavutettavaksi
• Kysymyksiä, neuvontapyyntöjä ja ohjauksen tarvetta on merkittävästi

• Tietoa on hyvin saatavilla, mutta sitä ei ole koottu missään tästä 
näkökulmasta yhteen

• Suuri osa kysymyksistä koskee perusasioita: on halu työllistää ja kantaa 
yhteiskuntavastuuta, mutta ei käsitystä miten sen aloittaisi, mitä tukea 
siihen on saatavilla ja miten paljon se tuo byrokratiaa

• Osa kysyjistä jo nyt neuvovilta tahoilta itseltään: Miten meidän palvelut 
toimivat yrityksen näkökulmasta.

• Yrityspuolella liiketoimintasuunnitelma ja rahoitussuunnitelma usein vielä 
hyvin avoin, kun liikkeelle lähdetään. On tahto tehdä hyvää.

• Ajatusten herättäjiä: Työkanava, työllisyyspalvelu-uudistus, 
palkkatukiuudistus ja TYPO-avustusuudistus.
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Kahden vuoden jälkeen

• Rakennettu valtakunnalliset neuvonta- ja ohjauspalvelut ja 
lisätty yhteiskunnallisen yritystoiminnan tunnettuutta ja 
houkuttelevuutta

• Tuotettu lisää ratkaisuja sosiaalisten innovaatioiden 
rahoitukseen, skaalaamiseen ja kaupallistamiseen

• Pilotoitu yhteiskunnallisille yrityksille suunnattua  
hautomo- ja kiihdyttämötoimintaa

• Levitetty osatyökykyisten työllistämisen vaikuttavia 
toimintamalleja

• Koulutettu uusia yhteiskunnallisen yritystoiminnan osaajia
• Avattu yhteiskunnallisen yritystoiminnan datasivusto sekä 

edistetty alan tutkimuksen tekemistä



Suomesta 
yhteiskunnallisten 

yritysten 
mallimaa

Visio



YYO
• Yhteisötalouden toimintasuunnitelma

• Politiikkasuositukset

• Muutoslähettiläät

• Oppikirja

• Tapahtumat

• Viestintä

• Osatyökykyisten työllistäminen

• Kv. sidosryhmätyö
42



YYO:n kehityskaari
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Yhteiskunnallisten 
yritysten strategia 
2021

Osaamiskeskus 
YYO 2021-2023

ESR+: 
kansallinen 
koordinaatio-
hanke 2022-
2027, alueelliset 
ja paikalliset 
hankkeet


