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sosiaalisista yrityksistä annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sosiaalisista yrityksistä annetun lain (1351/2003) 1 ja 3 §, 4 §:n 1 momentin 3

kohta, 5 ja 6 § sekä 7 §:n 1 momentin 2 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 3 § osaksi laissa
409/2007 sekä 5 § laissa 409/2007, seuraavasti:

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain mukaiset sosiaaliset yritykset
tarjoavat työntekomahdollisuuksia erityisesti
henkilöille:

1) joiden vamma tai sairaus vaikeuttaa
työllistymistä;

2) jotka ovat olleet yhtäjaksoisesti 12 kuu-
kautta työttömänä työnhakijana tai jotka ovat
olleet useammassa työttömyysjaksossa yh-
teensä vähintään 12 kuukautta työttömänä
työnhakijana ja jotka työttömyyden toistu-
vuuden ja kokonaiskeston perusteella ovat
rinnastettavissa yhtäjaksoisesti 12 kuukautta
työttömänä olleeseen työnhakijaan; tai

3) jotka ovat saaneet vähintään 500 päi-
vältä työttömyysetuutta työttömyyden perus-
teella.

3 §

Sosiaalisen yrityksen tukeminen

Työ- ja elinkeinoviranomainen voi valtion
talousarvion rajoissa myöntää tukea sosiaali-
sen yrityksen perustamiseen ja sen toiminnan
vakiinnuttamiseen, jos sosiaalisen yrityksen
elinkeinotoiminnan nimenomaisena tavoit-
teena on työllistää heikossa työmarkkina-ase-
massa olevia. Tukea voidaan myöntää myös
muulle yhteisölle tai säätiölle tässä laissa tar-
koitetun sosiaalisen yritystoiminnan edistä-
miseen ja kehittämiseen. Tuesta säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Sosiaaliselle yritykselle myönnettävästä
palkkatuesta säädetään julkisesta työvoima-
ja yrityspalvelusta (916/2012) annetussa
laissa.
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4 §

Rekisteröinti sosiaalisten yritysten rekisteriin

Sosiaalisten yritysten rekisteriin rekisteröi-
dään hakemuksesta kaupparekisterilain
(129/1979) 3 §:ssä tarkoitettu elinkeinotoi-
mintaa harjoittava yhteisö ja säätiö sekä muu
elinkeinonharjoittaja:
— — — — — — — — — — — — —

3) jonka palveluksessa olevista työnteki-
jöistä on vähintään 30 prosenttia 1 §:n 1 koh-
dassa tarkoitettuja henkilöitä tai yhteensä vä-
hintään 30 prosenttia 1 §:n 1 kohdassa tarkoi-
tettuja ja muita 1 §:ssä tarkoitettuja henkilöitä
(työllistettyjen osuus); ja
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Työllistettyjen osuus

Työllistettyjen osuuteen luetaan 1 §:ssä
tarkoitettu henkilö ajan, jolta maksetaan palk-
katukea työnantajalle hänen palkkauskustan-
nuksiinsa.

Laskettaessa työllistettyjen osuutta 1 §:n
1 kohdassa tarkoitettuun henkilöön rinnaste-
taan sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d §:n
3 momentin mukaisessa työllistymistä tuke-
vassa toiminnassa oleva vammainen, jonka
työllistämiseksi kunta maksaa tukea työnan-
tajalle.

Jos 1 §:ssä tarkoitetun henkilön palkkaus-
kustannuksiin ei makseta palkkatukea, hänet
luetaan työllistettyjen osuuteen ajan, jolta
työnantaja on velvollinen maksamaan hänelle
palkkaa, 1 §:n 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu
henkilö kuitenkin enintään vuoden ajan.

Vammainen, jonka työllistämiseen työnan-
taja on saanut kunnalta tukea 2 momentissa
tarkoitetulla perusteella, rinnastetaan tuen
päättymisen jälkeen työllistettyjen osuutta
laskettaessa 1 §:n 1 kohdassa tarkoitettuun
henkilöön ajan, jolta työnantaja on velvolli-
nen maksamaan hänelle palkkaa.

Työllistettyjen osuudessa tulee aina olla
1 tai 3 momentissa tarkoitettuja työntekijöitä.
Laskettaessa työllistettyjen osuutta otetaan
huomioon työntekijät, joiden säännöllinen
työaika on yli 75 prosenttia alan enimmäis-

työajasta. Jos kyseessä on 1 §:n 1 kohdassa
tarkoitettu henkilö, työllistettyjen osuuteen
luetaan kuitenkin työntekijät, joiden säännöl-
linen työaika on vähintään 50 prosenttia alan
enimmäistyöajasta.

6 §

Sosiaalisten yritysten rekisteri ja talletettavat
tiedot

Sosiaalisten yritysten rekisteri on julkisesta
työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain
13 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettu työ-
ja elinkeinotoimiston asiakastietojärjestelmän
työnantajarekisteri.

Rekisteriin voidaan tallettaa julkisesta työ-
voima- ja yrityspalvelusta annetun lain 13 lu-
vun 3 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitet-
tuina työnantajan toimintaa ja palvelutarvetta
koskevina tietoina myös sellaiset tämän lain
täytäntöönpanon edellyttämät tiedot, joita ei
ole talletettu työ- ja elinkeinotoimiston asia-
kastietojärjestelmään julkisesta työvoima- ja
yrityspalvelusta annetun lain mukaista työ-
voima- ja yrityspalvelua varten ja jotka eivät
ole henkilötietoja.

Rekisteriin voidaan tallettaa julkisesta työ-
voima- ja yrityspalvelusta annetun lain 13 lu-
vun 3 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitet-
tuina tietoina 5 §:n 2 ja 4 momentissa tarkoi-
tetun vammaisen työntekijän tunnistetiedot
mukaan lukien henkilötunnus sekä tiedot
kunnan hänen työllistämisekseen myöntä-
mästä ja maksamasta tuesta.

7 §

Poistaminen sosiaalisten yritysten
rekisteristä

Rekisteristä poistetaan rekisteröity:
— — — — — — — — — — — — —

2) jonka palveluksessa olevien työllistetty-
jen osuus on alentunut alle edellä säädetyn
työllistettyjen osuuden, eikä rekisteröity kuu-
den kuukauden kuluessa ole palkannut
1 §:ssä tarkoitettuja henkilöitä niin, että edel-
lytys uudelleen täyttyy; tai
— — — — — — — — — — — — —
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.
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