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Tavoitteena työllistää osatyökykyisiä
• Työelämän ulkopuolella olevista osatyökykyisistä arviolta 65 000 

haluaa töihin ja arvioi pystyvänsä siihen. Tämä vastaa noin yhtä 
ikäluokkaa Suomessa.

• Nykyistä korkeampi työllisyysaste edellyttää panostuksia 
osatyökykyisten työllistämiseen. 

• Hallituksen työkykyohjelman toimet edesauttavat 
osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista.



Yksi työkykyohjelma – monta toimenpidettä
• Työkykyohjelma – osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta

• Useimmat työkykyohjelman toimenpiteet ovat laaja-alaisia ja vievät 
asiaa eteenpäin samanaikaisesti.

• Työ- ja elinkeinoministeriö keskittyy:
 purkamaan osatyökykyisten työllistymisen esteitä
 vauhdittamaan työllistymistä 
 ehkäisemään pitkittyvää työttömyyttä.

• Sosiaali- ja terveysministeriö keskittyy:
 kehittämään osatyökyisten työkyvyn tuen palveluja.



Työkanava Oy on osa hallituksen 
työllisyystoimia
• Työkanava Oy voi jatkossa työllistää kaikkein vaikeimmassa 

asemassa olevia osatyökykyisiä – heidän panostaan tarvitaan.

• Yhtiön toiminnan käynnistäminen toimeenpanee YK:n 
vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen 
velvoitteita.

• Osatyökykyisillä on monenlaista ammattiosaamista ja 
koulutustausta on monipuolinen – iso mahdollisuus saada 
työvoimaa.

• Työkanava Oy osaltaan madaltaa entisestään työnantajien 
kynnystä työllistää osatyökykyisiä henkilöitä.



Työkanava Oy:stä 
tarkemmin

Työmarkkinaneuvos Kimmo Ruth, TEM



Työkanava Oy
• Työkanava Oy on valtion omistuksessa ja hallinnassa oleva osakeyhtiö.
• Yhtiön tehtävä on 

 edistää vaikeimmassa asemassa olevien osatyökykyisten henkilöiden 
työllistymistä 

 tukea osatyökykyisten siirtymistä edelleen avoimille työmarkkinoille.

• Työkanavaan työllistyminen olisi viimesijainen vaihtoehto, kun muut keinot 
eivät ole johtaneet työllistymiseen.

• Yhtiö ei käytä julkista valtaa.
• Työkanava Oy:n pitää toimia tuloksellisesti, mutta sen tavoitteena ei ole 

tuottaa liikevoittoa. 
• Yhtiön omistajaohjauksesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö.



Työkanava Oy:n työntekijöiden väylänä 
ainoastaan TE-toimisto
• TE-toimisto ohjaisi keskitetysti työttömiä osatyökykyisiä Työkanava Oy:n 

palvelukseen yhtiön tarpeiden mukaisesti.
• Nämä olisivat henkilöitä, 

 joiden mahdollisuudet sopivan työn saamiseen ovat olennaisesti vähentyneet todetun 
sairauden tai vamman vuoksi 

 jotka ovat halukkaita työllistymään 
 joiden työllistyminen ei ole palveluista huolimatta onnistunut, tai
 muuten on ilmeistä, ettei palveluilla voida merkittävästi lisätä henkilön 

työllistymismahdollisuuksia ja työllistyminen muun työnantajan palvelukseen on 
epätodennäköistä. 

• Työntekijä palkattaisiin yhtiön palvelukseen työsuhteeseen.
• Henkilön palkkaus ja muut työehdot määräytyisivät työlainsäädännön ja 

sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti.
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Kilpailu- ja valtiontukisäätely yhtiön 
toiminnassa
• Toimintaa on harjoitettava siten, ettei toiminta vääristä kilpailua.

 ns. kilpailuneutraliteettivaatimus
• Yhtiön tuottamien palveluiden hinnoittelun on oltava 

markkinaehtoista.
• Työkanava Oy on yhtiö, joka tuottaa EU:n valtiontukisääntelyssä 

tarkoitettuja yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin tarkoitettuja 
palveluja (SGEI).

• Yhtiöön sovelletaan myös kilpailulakia ja julkisista hankinnoista 
ja käyttöoikeussopimuksista.



Työkanava Oy:n rahoitus
• Työkanava Oy:llä on peruspääoma (RRF-rahoitus 20 milj. €).
• Tehtävien hoito rahoitetaan vuosittain valtion talousarviossa 

annettavalla avustuksella (10 milj. € vuodessa kehyskaudella) 
sekä yhtiön palvelujen myynnistä saatavilla tuotoilla. 

• Rahoituksessa otetaan huomioon EU:n valtiontukia koskeva 
sääntely.



Työkanava Oy:n ohjaus ja organisaatio
• Työ- ja elinkeinoministeriö päättää Työkanava Oy:n tarkemmista 

tavoitteista.
• Tavoitteet on asetettava niin, että Työkanava Oy voi saavuttaa 

tavoitteet liiketaloudellisesti kannattavasti. 
• Työkanava Oy:llä on hallitus ja toimitusjohtaja sekä 

neuvottelukunta. 
• Työ- ja elinkeinoministeriö nimittää Työkanava Oy:lle 

neuvottelukunnan, jonka tehtävänä on antaa yhtiölle suosituksia 
markkinaehtoisen hinnoittelun, markkinaosuuden sekä muiden 
kilpailullisuuteen liittyvien seikkojen toteuttamisesta.



Hallituksen työllisyystoimet ja niiden 
vaikutukset

Työkykyohjelma

#työllisyys #työkykyohjelma #työkyky 
#osatyökykyiset 

https://tem.fi/hallituksen-tyollisyystoimet-ja-niiden-vaikutukset
https://tem.fi/tyokykyohjelma
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