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Laki
Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Työkanava Oy:n yhtiömuoto ja omistajaohjaus

Työkanava Oy, ruotsiksi Jobbkanalen Ab, on valtion omistuksessa ja hallinnassa oleva
osakeyhtiö. Yhtiö kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan ja työ- ja elinkein-
oministeriö vastaa yhtiön omistajaohjauksesta. 

2 §

Työkanava Oy:n tehtävät ja toimiala

Työkanava Oy:n tehtävänä on edistää osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä ja tu-
kea osatyökykyisten siirtymistä edelleen avoimille työmarkkinoille. 

Työkanava Oy harjoittaa osatyökykyisten työllistämiseen soveltuvaa palvelutoimintaa.
Työkanava Oy voi myös harjoittaa yhtiön tehtäviin nähden vähäriskistä tuotannollista toi-
mintaa. Yhtiöllä voi olla tehtävänsä toteuttamiseksi tytäryhtiöitä. Jos tytäryhtiön osakkei-
den arvo on huomattava tai jos tytäryhtiön ja Työkanava Oy:n suhdetta on muuten pidet-
tävä merkittävänä taikka jos tytäryhtiö harjoittaa uutta palvelutoimintaa, tarvitaan tytäryh-
tiön perustamiseen sekä tytäryhtiön osakkeiden hankintaan ja luovutukseen valtioneuvos-
ton lupa. Työkanava Oy ei saa antaa tytäryhtiölleen konserniavustusta.

Yhtiön tulee toimia tuloksellisesti, mutta sen tavoitteena ei ole tuottaa liikevoittoa. Toi-
minnassa ja yhtiölle asetettavissa tulostavoitteissa huomioidaan tässä laissa säädetyt ja
valtion talousarviossa täsmennetyt yhteiskunnalliset velvoitteet ja ehdot. 

3 §

Kilpailu- ja valtiontukisäätelyn huomioiminen

Työkanava Oy:n toimintaa on harjoitettava siten, ettei sen toiminta vääristä kilpailua.
Yhtiön tuottamien palveluiden hinnoittelun tulee olla markkinaehtoista. Työkanava Oy on
yhtiö, joka tuottaa Euroopan unionin valtiontukisääntelyssä tarkoitettuja yleisiin taloudel-
lisiin tarkoituksiin tarkoitettuja palveluja. Yhtiöön sovelletaan myös kilpailulakia
(948/2011) ja julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia
(1397/2016).

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä voidaan antaa tarkempia määräyksiä Euroo-
pan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltami-
sesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille
korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen annetussa komission pää-
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töksessä 2012/21/EU edellytetyn toimeksiannon ja laskelman laatimisesta sekä raportoin-
nista.

4 §

Työkanava Oy:n toiminnan kohdistuminen 

Työkanava Oy työllistää vain työ- ja elinkeinotoimiston sille palvelukseen osoittamia
työnhakijoita. Työ- ja elinkeinotoimisto osoittaa yhtiölle avoinna olevia työpaikkoja vas-
taavan määrän julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012) tarkoi-
tettuja työttömiä työnhakijoita, joiden mahdollisuudet sopivan työn saamiseen ovat olen-
naisesti vähentyneet sairauden tai vamman vuoksi. Lisäksi edellytetään, että henkilöt ovat
halukkaita työllistymään, mutta työllistyminen ei ole työllistymisedellytyksiä parantavista
palveluista huolimatta onnistunut tai muuten on ilmeistä, ettei näillä palveluilla voida ar-
viointihetkellä merkittävästi lisätä henkilön työllistymismahdollisuuksia ja että työllisty-
minen muun työnantajan palvelukseen on epätodennäköistä. Sairaus tai vamma voidaan
osoittaa lääkärin antamalla todistuksella tai muulla lääketieteellisellä lausunnolla, josta il-
menee vamman tai sairauden vaikutus työtehtävien suorittamiseen sekä muut terveyden-
tilaan liittyvät seikat, joista ilmenee henkilön työ- ja toimintakyky sekä sairauden tai vam-
man haittaavuuden kesto. Viimesijaisuuden arvioinnissa voidaan huomioida henkilön
koulutus, työhistoria ja muu aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin rinnas-
tettavat seikat, joilla on vaikutusta henkilön työllistymismahdollisuuksiin.

Työkanava Oy:n koko henkilöstön palvelussuhde on työsopimussuhde. 

5 §

Työkanava Oy:n ohjaus

Eduskunnan päätettyä valtion talousarviosta työ- ja elinkeinoministeriö päättää Työka-
nava Oy:n tarkemmista palvelutavoitteista, muista toimintatavoitteista sekä tulostavoit-
teesta. Tulostavoite on asetettava niin, että Työkanava Oy voi saavuttaa sille tässä laissa
säädetyt palvelutavoitteet ja muut toimintatavoitteet liiketaloudellisesti kannattavasti. 

Työkanava Oy:n on annettava työ- ja elinkeinoministeriölle sen pyynnöstä yhtiön omis-
tajaohjauksen ja valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot.

6 §

Työkanava Oy:n organisaatio

Työkanava Oy:llä on hallitus ja toimitusjohtaja sekä neuvottelukunta. Yhtiöllä voi olla
muita yksiköitä ja toimintoja sen mukaan, mitä yhtiöjärjestyksessä määrätään.

Työkanava Oy:n hallituksessa on vähintään kuusi ja enintään kahdeksan jäsentä. Halli-
tuksen jäsenet nimitetään enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja yksi jäsenistä määrä-
tään puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi. Työkanava Oy:n toimitusjohtaja ei
voi toimia hallituksen jäsenenä.

Työ- ja elinkeinoministeriö nimittää Työkanava Oy:lle neuvottelukunnan, jonka tehtä-
vänä on antaa yhtiölle suosituksia 3 §:ssä tarkoitetun markkinaehtoisen hinnoittelun,
markkinaosuuden sekä muiden kilpailullisuuteen liittyvien seikkojen toteuttamisesta. 

7 §

Työkanava Oy:n rahoitus

Työkanava Oy:llä on peruspääoma ja sen tehtävien hoito rahoitetaan vuosittain valtion
talousarviossa annettavalla avustuksella sekä yhtiön palvelujen myynnistä saatavilla tuo-
toilla. 
2



242/2022  
8 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022. Ennen lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä toimenpiteisiin 6 §:ssä tarkoitettujen toimielinten nimittämiseksi.

Helsingissä 1.4.2022

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Työministeri Tuula Haatainen
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