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1 Johdanto 

 

Tällä hetkellä Suomessa puhutaan paljon työvoiman riittävyydestä suurten ikäluok-

kien jäädessä tulevaisuudessa eläkkeelle. Myös osatyökyisen työllistyminen ja työelä-

mässä pysyminen nähdään tärkeänä ja kansantaloudellisesti merkittävänä 

asiana.  Yksi hallituksen kärkihankkeista, Osatyökykyisille tie työelämään (Ote-hanke 

2016-2018), on yksi merkittävä valtion työvoimapoliittinen toimi, jolla pyritään edis-

tämään osatyökykyisten työllistymistä ja kehittämään yhteistyötä niin, että työnhaki-

jat ja työpaikat kohtaavat entistä paremmin. OTE-hankkeen tavoitteena on nostaa 

työllisyysastetta saamalla tällä hetkellä ja tulevaisuudessa osatyökykyisenä olevat 

osaksi työelämää ja estää heidän syrjäytymistään. Osatyökykyisen pitkäkestoiseen tai 

jopa pysyvään palkkatukeen on tärkeää selvittää ammatillisen prosessin aikana, 

osana työllistämistä. (Rajavaara & Mattila 2016, 376.) Tärkeä tukimuoto osatyökykyi-

sen ammatillisen tilanteen edistämisessä on kuntoutus. Ammatillisen kuntoutuksen 

tavoitteena on työelämässä pysyminen, sinne pääseminen tai palaaminen, henkilön 

yksilöllisiä tarpeita tukien. Nykyään tärkeimpänä pidetään kuntoutuksen liittämistä 

vahvasti työelämään, henkilön työ- ja toimintakykyä peilaten työelämän tarpeisiin ja 

vaatimuksiin. (Ylisassi, Rajavaara & Seppänen-Järvelä 2016, 155-158.)    

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Jyväskylän alueen yrittäjien asenteita ja val-

miuksia työllistää osatyökykyinen henkilö. Työllä ei ollut tilaajaa, vaan kiinnostus ai-

heeseen muodostui tekijöiden omien työkokemusten sekä ammatillisten mielenkiin-

non kohteiden perusteella. Opinnäytetyön tavoitteena on hyödyntää tutkimuksen tu-

loksia työelämässä.   

Kysely lähetettiin satunnaisesti valitettuihin erikokoisiin Jyväskylän alueen yrityk-

siin.  Opinnäytetyön aihe on hyvin ajankohtainen, koska valtakunnallisestikin puhu-

taan työllisyysasteen laskusta ja kuinka tärkeää kanasantaloudellisesta näkökulmasta 

olisi saada kaikki työkykyiset avoimille työmarkkinoille. Tämän vuoksi merkittävässä 

osassa on myös osatyökykyisten työllistäminen. Opinnäytetyön aihe on myös kytket-

tävissä valtakunnallisesti hallituksen kärkihankkeeseen, OTE-hankkeeseen. 
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2 Osatyökykyisyys ja ammatillinen kuntoutus 

2.1 Työkyky 

Työkykyyn vaikuttaa yksilön terveys, työympäristö ja ammatillinen kompetenssi (tie-

dot ja taidot) tehtävään työhön.  Kun henkilö kokee omien fyysisten, psyykkisten ja 

sosiaalisten edellytysten olevan tasapainossa työn vaatimusten kanssa, voidaan pu-

hua henkilön olevan työkykyinen. Jos taas henkilö kokee omien voimavarojen ja tai-

tojen olevan riittämättömät työn asettamiin vaatimuksiin, voidaan puhua osatyöky-

kyisestä. Henkilön kokemien rajoitteiden ei tarvitse olla välttämättä terveydellisiä, 

vaan ne voivat myös liittyviä esimerkiksi puutteelliseen kielitaitoon tai vanhentunei-

siin ammatillisiin taitoihin. (Paanetoja, Kröger & Östman 2016, 25.) Työkyvyn käsite 

sisältää työkykyyn vaikuttavat useat eri osa-alueet millä sitä arvioidaan ja millä kei-

noin sitä voidaan edistää. Työkyvyn alenemaan yhdistetään usein tiettyjen ammat-

tialojen ja työtehtävien erityispiirteitä, altistuksia, vaaroja sekä haasteellisia työasen-

toja. Usein huomiotta saattaa jäädä työssä tapahtuvat muutokset, esimerkiksi kehit-

tyvä teknologia, joka on merkittävä kuormittava tekijä ja vaikuttaa suoraan myös työ-

kykyyn. (Järvikoski 2013, 32-33; Ylisassi ym. 2016, 155.)   

Nyky-yhteiskunnassa työssä korostuu tehokkuus ja tuloksellisuus, joka aiheuttaa kii-

reen tuntua. Tämä altistaa työkyvyn heikkenemiselle, lisää sairauspoissaoloja ja 

yleistä työn kuormittavuutta. Nykyään työ on jatkuvassa murroksessa, ja siihen tulisi 

sopeutua nopeatempoisesti, ja siksi se on myös yksi uhka optimaalisen työkyvyn ko-

kemiselle. Työelämän vaatimukset ovat tiukentuneet kolmen viimeisen vuosikymme-

nen aikana, jonka vuoksi työntekijöiltä vaaditaan yhä monipuolisempia työelämän 

taitoja sekä halua ja kykyä pysyä mukana työelämän kehityksessä. Osa työntekijöistä 

putoaa tämän vuoksi työelämästä pois ja paluu sinne saattaa muodostua hyvinkin 

hankalaksi. Tämän vuoksi nykyään on helpotettu ammatilliseen kuntoutuksen pääse-

mistä varhaisessa vaiheessa, jos nähdään henkilöllä olevan uhka alenevalle työky-

vylle. (Ylisassi ym. 2016, 154-155.) Eliniän pidentyessä ja työikäisen väestön vähe-

tessä työurien pidentäminen on väistämätöntä, joten työkykyyn ja sen merkitykseen 

tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota. (Juvonen-Posti, Liira & Järvisalo 2011, 229.)   
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Martimo ja Antti-Poika (2018, 199 - 200) kirjoittavat, että työkykyä arvioidaan hie-

man eri näkökulmista käsin sekä työterveydessä, perusterveydenhuollossa kuin eri-

koissairaanhoidossa. Työkyvyn arvioinnin näkökulma vaihtelee hieman arviointipai-

kasta riippuen: työterveyshuolto ottaa huomioon nimenomaan yksilön jäljellä olevaa 

työkyvyn ja se on kaiken toiminnan ensisijaisena kohteena. Työterveydessä tehdään 

yhteistyötä sekä työntekijän, että työnantajan kanssa, ehkäisten työperäisiä sairauk-

sia ja edistäen työntekijöiden terveyttä ja työkykyä. Perusterveydenhuolto ja erikois-

sairaanhoito tukevat työ- ja toimintakyvyn arviointia diagnostisesti ja perustervey-

denhuolto ottaa tarvittaessa myös yksilön lähipiirin ja asuinympäristön huomioon 

hoitoa suunniteltaessa. Toimintakyvyn rajoitteet tulevat esille perusterveydenhuol-

lon ja erikoissairaanhoidon tutkimuksissa yhtä lailla kuin terveydentilan ennusteet, 

joten työkyvyn arviointi ja työhön paluun suunnitelma voidaan laatia nämä tiedot yh-

distäen hyvin realistisesti.  

Työkykyyn ja sen arviointiin vaikuttaa Martimon ja Antti-Pojan (2018, 200) mukaan 

myös se, kuka työkykyä tai työkyvyttömyyttä arvioi. Jos arvioijana on työntekijä itse, 

hän vertaa kykyään tai kykenemättömyyttään vastata työn vaatimuksiin, jotka hä-

nelle on asetettu, kun taas esimies voi tarkastella työkykyä ilman työntekijän tervey-

dentilan ongelmia, mikäli työntekijä ei työstään suoriudu tuettunakaan. Myös työnte-

kijän työkaverit ja kollegat voivat arvioida ja nähdä työkyvyn heikentyneenä etenkin 

silloin, jos he kokevat joutuvansa tekemään kollegansa töitä. Nämä pelkästään eivät 

siis määrittele työkykyä ja nämä käsitykset voivat lopulta erota merkittävästi työter-

veydessä tai vakuutuslaitoksissa tehdyistä lääketieteellisistä työkyvyn arvioinnin joh-

topäätöksistä.  

Työkyvyn tulee olla heikentynyt sairauden, vian tai vamman johdosta vähintään 2/5 

ja työkyvyttömyyden on arvioitu kestävän tai se on kestänyt vähintään vuoden ajan, 

ennen kuin   työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisperusteet täyttyvät. Täysi työkyvyt-

tömyys myönnetään, jos työntekijän työkyky on heikentynyt vähintään 3/5, ja osa-

työkyvyttömyys eläke myönnetään, jos työntekijän työkyky on heikentynyt vähin-

tään2/5. Lisäksi kummassakin arvioidaan myös työtulojen alenemista samassa suh-

teessa verrattuna aiempaan vakiintuneeseen keskiansioon. Työkyvyn heikentymistä 

arvioitaessa tulee ottaa huomioon työntekijän jäljellä oleva työkyky sellaisessa 

työssä, jossa työntekijän voidaan kohtuudella edellyttää suoriutuvan. Ei siis riitä, että 
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työntekijä on tullut työkyvyttömäksi omaan aikaisempaan työhön, vaan hänen työky-

kyään arvioidaan suhteessa jäljellä olevaan työkykyyn ja muuhun saatavilla olevaan 

työhön. (Työkyvyn arviointi 2016.) 

2.2 Toimintakyky 

Toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön kykyä selviytyä jokapäiväisistä toiminnoista, 

siinä toimintaympäristössä, missä hän elää.  Toimintakyvyllä tarkoitetaan fyysisiä, 

psyykkisiä, kognitiivisia ja sosiaalisia edellytyksiä, joita tarvitaan jokapäiväisessä elä-

mässä, niin vapaa-ajalla kuin työelämässä tai opiskellessa. Toimintakykyyn voivat vai-

kuttaa monet eri asiat, sitä vahvistaen tai heikentäen, esimerkiksi asuin- ja elinympä-

ristö, sosiaalinen verkosto ja saatavilla olevat palvelut. Hyvä kokonaisvaltainen toi-

mintakyky tukee myös henkilön kykyä pärjätä työelämässä. Toimintakyky ja työkyky 

voivat tukea tai heikentää myös olennaisesti toinen toistaan. Näitä kahta asiaa ei tuli-

sikaan arvioida erikseen, vaan muistaa huomioida keskinäiset vaikutukset. (Toiminta-

kyky 2018.)   

Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön kykyä liikkua ja toimia arjen vaati-

musten mukaisesti, harrastaa ja toimia itsenäisesti. Liikkumiskyky on yksi tärkeim-

mistä toimintakyvyn osa-alueista, jonka avulla lisätään hyvää elämänlaatua, omatoi-

misuutta ja se on yksi itsenäisen selviytymisen edellytys. Fyysistä toimintakykyä pys-

tyy kehittämään ja pitämään yllä säännöllisen liikunnan avulla. (Move! - Fyysisen toi-

mintakyvyn seurantajärjestelmä 2018.) Kuten Suni, Husu, Valkeinen ja Vasankari 

(2012) toteavat, tulee huono fyysinen kunto huomioida, kun suomalaisten työuria 

yritetään pidentää, sillä huono kunto on merkittävä kansanterveydellinen haaste.  

Psyykkinen toimintakyky tarkoittaa henkilön mielialaa, persoonallisuutta sekä elä-

mänhallinnan voimavaroja. Henkilön kokemaa hyvinvoinnin tunnetta voi horjuttaa 

monet eri elämänvaiheet, jotka heikentävät elämänlaatua ja psyykkistä toimintaky-

kyä. Asiaa voi tarkastella myös mielenterveysongelmien ja psyykkisten haasteiden 

näkökulmasta. (Psyykkinen toimintakyky 2016.) Psyykkiseen toimintakykyyn kuuluu 

myös kyky selviytyä sosiaalisen ympäristön paineista. Psyykkisesti toimintakykyinen 
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henkilö pystyy tekemään päätöksiä itseään koskevista asioista, on kiinnostunut tule-

vaisuudesta sekä hänellä on kyky huolehtia arjen toiminnoista. (Toimintakyvyn ulot-

tuvuudet 2016.) 

Sosiaalinen toimintakyky on tuntemattomampi käsite kuin fyysinen- tai psyykkinen 

toimintakyky. Sosiaalisella toimintakyvyllä tarkoitetaan kaikkea mitä ihminen tekee ja 

sitä onkin vaikea eristää itsenäiseksi toiminnan osaksi. Sosiaalista toimintakykyä on 

huomattavasti vaikeampi mitata kuin fyysistä tai psyykkistä toimintakykyä. Sosiaalista 

toimintakykyä ja sen merkitystä ei saa kuitenkaan aliarvioida, koska sillä on olennai-

nen merkitys henkilön kykyyn osallistua omaan kuntoutukseensa. Sosiaalisen toimin-

takyvyn osa-alueita ovat sosiaalinen verkosto ja sosiaalinen eristyneisyys, sosiaalinen 

yhteisyys, yksinäisyys, sosiaalinen aktiivisuus ja sosiaaliset taidot sisältäen sosiaalisen 

joustavuuden ja vuorovaikutusongelmat. (Sosiaalinen toimintakyky 2016.)  

Kognitiiviseen toimintakykyyn liittyvät ajatteluun ja tiedonkäsittelyyn kuuluvat asiat, 

jotka ovat olennainen osa myös psyykkistä toimintakykyä. Kognitiivinen voidaan kui-

tenkin katsoa omaksi toimintakyvyn osa-alueeksi. Lisäksi kognitiivisia taitoja ovat 

muistiin, oppimiseen, hahmottamiseen, tarkkaavuuteen ja kielellisiin liittyvät ominai-

suudet. (Toimintakyvyn ulottuvuudet 2016.) Kognitiivista toimintakykyä mitataan 

neurologisilla tutkimuksilla. Kognitiiviseen toimintakykyyn vaikuttavat mm. vireystila, 

mieliala, stressi, psyykkiset ja somaattiset sairaudet. Tämän vuoksi toimintakykyä ar-

vioidessa on tärkeä huomioida henkilön kokonaisvaltainen elämäntilanne ja siihen 

vaikuttavat tekijät. (Kognitiivisen toimintakyvyn arviointi väestötutkimuksissa 2011.)  

Fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja kognitiivista toimintakykyä kuvataan kansainvälisen 

ICF (International Classification on Functioning, Disability and Health) -luokituksen 

mukaan, jonka avulla pyritään huomioimaan toimintakyky ja siihen vaikuttavat tekijät 

kokonaisvaltaisesti, huomioiden henkilön yksilöllinen tilanne sekä elinympäristössä 

olevat asiat (Toimintakyky 2018). ICF- menetelmällä ei arvioida tai mitata henkilön 

toimintakykyä, vaan sen avulla pyritään auttamaan hahmottamaan jokaisen henkilön 

yksilöllistä toimintakykyä. ICF:n avulla pyritään yhteistämään monialaisia toimintata-

poja henkilön toimintakyvyn ja sen rajoitteiden arvioinnissa sekä luomaan yhteiset 

toimintatavat kokonaisvaltaisessa asiakaslähtöisessä arvioinnissa, suunnittelussa ja 

kuntoutuksessa. (Paltamaa & Musikka-Siirtola 2016, 38-39.) ICF luokitus näkee toi-
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mintakyvyn ja sen rajoitteet moninaisena ilmiönä, johon vaikuttaa terveydentila, yk-

silö ja ympäristö. Sairaudet ja vammat näyttäytyvät erilaisina eri ihmisillä, ICF perus-

tuu nimenomaan yksilöllisiin tilannearvioihin. ICF luokituksen käyttö eri ammattialo-

jen välillä auttaisi kutakin ammattilaisia kohtaamaan henkilön yksilönä, lokeroimatta 

häntä sairauden perusteella tiettyyn toimintakyvyn malliin. (Toimintakyky 2018.) 

Koska työkykyyn vaikuttaa olennaisesti henkilön yksilöllinen elämäntilanne, sen tar-

kastelussa tulee huomioida kokonaisvaltaisesti eri toimintakyvyn osa-alueet ja niihin 

vaikuttavat seikat. Toimintakykyä ja sen rajoitteita tulisi peilata työkykyyn ja pohtia, 

miten ne vaikuttavat työssä selviytymiseen ja minkä tyyppiset työtehtävät voisivat 

tukea olemassa olevia taitoja, rajoitteiden jäädessä taka-alalle. 

2.3 Osatyökykyisyys 

Osatyökykyisyyden käsite on muotoutunut vuosikymmenten varrella. Sitä ennen käy-

tettiin vajaakuntoisuuden käsitettä, joka tuli käyttöön vuonna 1988. Tätä ennen käy-

tettiin 1980-luvulla työrajoitteisuus - käsitettä, mikä taas korvasi sitä ennen käytössä 

olleen vajaatyökykyisyys - käsitteen. Vuoden 1988 käsitteen uudistumisen myös va-

jaakuntoisuuden määrittelyn ulkopuolelle rajattiin sosiaaliset syyt ja palvelut haluttiin 

tämän muutoksen kautta suunnata nimenomaan yksilön psyykkisen tai fyysisen vam-

man, sairauden tai vajavuuden perusteella. Vajaakuntoisuus - käsitteeseen on koh-

distunut kritiikkiä alusta alkaen, nimenomaan käytössä olevaan sanaan, ei määritel-

tyyn sisältöön. Toisaalta vajaakuntoisuus on saatettu ymmärtää henkilön vaikeudeksi 

saada työtä, toisaalta taas määritelmä on koettu hyvin sairauskeskeiseksi, eikä siinä 

ole huomioitu olemassa olevaa työkykyä. Tämän vuoksi viime vuosina on alettu käyt-

tää osatyökykyisyyden termiä. Osatyökykyisyys sanana korostaa enemmän jäljellä 

olevaa työkykyä, kuin menetettyä.  Osatyökykyisyys- termissä painoarvo on nimen-

omaan työkyvyssä eikä yksilön fyysisissä, psyykkisissä tai sosiaalisissa rajoitteissa. 

(Kuusinen 2011, 276-278; Järvikoski 2013, 35-36.) Osatyökykyisyys voi olla tilapäistä 

tai pysyvää, eikä se automaattisesti tarkoita, ettei henkilö olisi täysin työkykyinen. Jos 

olemassa oleva työ- ja/tai toimintakyvyn rajoite ei haittaa työntekoa, voidaan todeta 

henkilön olevan täysin työkykyinen suhteutettuna tehtävän työn vaatimuksiin. Yh-

teenvetona voidaan todeta, että vaajakuntoinen ei automaattisesti tarkoita henkilön 
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olevan osatyökykyinen. Puhuttaessa vajaakuntoisesta, henkilöllä on aina jokin toi-

mintakyvyn rajoite, mutta ei välttämättä työkyvyn vajetta. (Paanetoja ym. 2016, 25-

27.)   

Osatyökykyisistä ei ole olemassa tarkkoja määrällisiä tilastoja. Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön Osatyökykyiset työssä -ohjelmassa (OSKU) mainitaan, että Suomessa on 

kymmeniä tuhansia osatyökykyisiä, jotka haluaisivat tehdä töitä. Osatyökykyisten 

määrän on ennustettu kasvavan tulevaisuudessa, ja hallituksen tavoitteena onkin 

poistaa osatyökykyisten työllistymisen esteitä myös lainsäädännöllisin keinoin. (Osa-

työkykyiset työssä -ohjelma n.d.) Ala-Kauhaluoma, Kesä, Lehikoinen, Pitkänen ja Yli-

kojola (2017, 13) kirjoittavat omassa tutkimuksessaan, että suomalaisista työikäisistä 

1,9 miljoonalla, eli 55 %:lla on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus, ja heistä noin 600 

000 arvioi, että se vaikuttaa heidän työnsaantiinsa tai mahdollisuuteen pysyä töissä. 

2.4 Ammatillinen kuntoutus 

Ammatillisen kuntoutuksen päätavoite on työelämä, joka voi asiakkaan kohdalla tar-

koittaa joko nykyisessä työssä jatkamista, uudessa työssä aloittamista tuetusti, osa-

aikaisesti tai kokopäiväisesti (Suomela-Markkanen & Peltonen 2016, 259). Ammatilli-

nen kuntoutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on sairaus, vika tai vamma, joka hait-

taa tai uhkaa työkykyä. Ammatillisen kuntoutuksen keinoilla autetaan osatyökykyistä 

jatkamaan työelämässä, palaamaan tai pääsemään sinne.  (Ammatillinen kuntoutus 

2017.)  

 Ammatillinen kuntoutus tulee aloittaa siinä vaiheessa, kun henkilön työ – tai opiske-

lukyvyn todetaan heikentyvän lähivuosina. Lisäksi arvioinnissa on jo huomioitu, että 

hoidolla ja lääkinnällisestä kuntoutuksesta huolimatta työ- ja toimintakyky heikke-

nee. Kuntoutuksen tulee olla tarkoituksenmukaista, jonka tavoitteena on soveltuvan 

työpaikan löytyminen, jossa osatyökyinen kykenee työskentelemään. (Juvonen-Posti, 

Lamminpää, Rajavaara, Suoyrjö & Tötterman 2016, 169.) Mahdollisimman varhaisella 

väliintulolla ehkäistään haasteiden pitkittymistä ja pyritään mahdollisimman oikea-

aikaiseen ammatilliseen kuntoutukseen. Varhaisen vaiheen toimet, ennen varsinaista 

ammatillista kuntoutusta, voivat olla mm. työpaikalla tapahtuvat työtehtävien järjes-



10 
 

 

telyt, joiden avulla yritetään ensisijaisesti ratkaista olemassa olevia työkyvyn rajoit-

teita. Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteillä autetaan myös kuntoutustuella eli 

määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä tai työkyvyttömyyseläkkeellä olevia löytä-

mään uusia reittejä työelämään. Vaihtoehtoina voi olla kokonaan uusi ala tai opis-

kelu. Koulutus voidaan toteuttaa uudelleen- tai täydennyskoulutuksena. Ammatilli-

sella kuntoutuksella edesautetaan osatyökykyisen ammatillisia taitoja, sekä vahviste-

taan jäljellä olevaa työkykyä.  Kokonaisvaltaisena tavoitteena on edistää työllistymis-

mahdollisuuksia ja auttaa osatyökykyinen integroitumaan työyhteiskuntaan. (Suo-

mela-Markkanen & Peltonen 2016, 254; Karjalainen 2011, 91.)   

Kuntoutuminen on usein hyvin moninainen prosessi, joka vaatii monialaista yhteis-

työtä. Yhteistyöhön tulisi osallistua työntekijän lisäksi, työpaikka sekä siellä lä-

hiesimies sekä tarvittaessa terveydenhuollon/työterveyshuollon ammattilaiset. Muu-

toksessa, kohti uutta ammattialaa tai työnkuvaa, tuetaan osatyökykyisen toimijuutta, 

työn mielekkyyden löytämistä sekä ammatillista uudistumista. (Ylisassi ym. 2016, 

155-158.) Ammatillisen suunnitelman tekemisessä tulee ottaa huomioon henkilön 

kokonaisvaltainen elämäntilanne ja siihen vaikuttavat tekijät. 

Suunnitelman teossa huomioidaan mm. rajoitteet, voimavarat, koulutus, kokemus, 

elämäntilanne sekä myös sosiaalinen verkosto. Henkilön itse tulee osallistua aktiivi-

sesti suunnitelman tekoon, jotta hänen tarpeensa tulee realistisesti huomioiduksi ja 

suunnitelma on merkityksellinen sekä henkilöä itseään motivoiva. Arvioitaessa työ- ja 

toimintakykyä, henkilön tilannetta tulee arvioida ja kartoittaa hyvin kokonaisvaltai-

sesti, mikä vaatii luottamuksellista dialogia. (Suomela-Markkanen & Peltonen 2016, 

254-257.)  

Ammatillisesta kuntoutuksesta säädetään seuraavissa laeissa: Laki Kansaneläkelaitok-

sen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista (L 566/2005), Työterveyslaki (L 

1383/2001), Laki liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta (L 

626/1991), Työntekijän eläkelaki (L 395/2006) ja Työtapaturma ja ammattitautilaki (L 

459/2015).  

Ammatillisen kuntoutuksen toimeksiantajina toimii Kela, työeläkelaitokset, vakuutus-

laitokset sekä TE-toimisto. Järjestämisvastuu on Kelalla kaikille alle 65-vuotiaille va-

jaakuntoisille, joita uhkaa työkyvyttömyys tai työkyky- ja ansiomahdollisuudet ovat 
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olennaisesti heikentyneet. Kohderyhmän henkilöt eivät ole myöskään vakiintuneet 

työelämään. (Karjalainen 2011, 90; Suomela-Markkanen & Peltonen 2016, 255.) Ke-

lan uudistetussa (2014) ammatillisessa kuntoutuksen toimintamallissa kaikki toiminta 

integroidaan työpaikalla tapahtuvaksi prosessiksi. Kokonaisvaltaisen terveydentilan 

arvioimisen jälkeen suunnitellaan osatyökykyisen yksilöllinen ammatillinen etenemi-

nen, jossa painotetaan verkostoyhteistyötä eri tahojen välillä kuten työpaikka ja ter-

veydenhuolto. Kuntoutuminen nähdään moniulotteisena, jonka tarkoitus on tukea 

työelämään palaamista. Osatyökykyistä tulee tukea ja ohjata etsimään itselleen so-

veltuvia työtehtäviä, hyödyntäen aiempaa osaamista. (Ylisassi ym. 2016, 157-158.)  

Ammatillisina kuntoutuspalveluina on ammatillinen kuntoutusselvitys, KIILA-

kuntoutus, ammatilliset kurssit, koulutuskokeilu, työllistymistä edistävä ammatillinen 

kuntoutus, kalliit ja vaativat apuvälineet sekä yrittäjille tarkoitettu elinkeinotuki. (Kar-

jalainen 2011, 90; Suomela-Markkanen & Peltonen 2016, 255.)  

Tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset ovat toimeksiantajina silloin, kun henkilö 

tarvitsee kuntoutusta ammattitaudin, työtapaturman tai liikenneonnettomuuden 

seurauksena ja jonka vuoksi työ- tai ansiokyky on menetetty tai uhattu. Ammatillisina 

kuntoutuspalveluina ovat kuntoutustarvetta ja –mahdollisuuksia selvittävät tutki-

mukset, työ- ja koulutuskokeilut, ammatillinen koulutus, taloudellinen tuki yrittäjyy-

teen, työn apuvälineet ja laitteet.  (Karjalainen 2011, 90; Suomela-Markkanen & Pel-

tonen 2016, 255-256.)  

Työeläkelaitokset ovat toimeksiantajina niille työikäisille, ketkä ovat säilyttäneet yh-

teyden työelämään ja heitä uhkaa työkyvyttömyys sairauden, vian tai vamman 

vuoksi. Ammatillisen kuntoutuksen asiakkaalla tulee olla ammattipätevyys työn tai 

opiskelun kautta sekä yhteys työelämään, mikä tarkoittaa joko voimassa olevaa työ-

suhdetta, tai että se on päättynyt viime aikoina. Vuoden 2016 tasossa työansioita tu-

lee olla viideltä vuodelta vähintään 34 508 euroa ennen kuntoutustapahtumaa. Kun-

toutuspalveluna työkokeilu, työhönvalmennus, koulutus tai kurssi, elinkeinotuki sekä 

Rajavaara, Suoyrjö & Tötterman 2016, 166; Suomela-Markkanen & Peltonen 2016, 

255.)  

Työ- ja elinkeinotoimisto järjestää ammatillista kuntoutusta niille työttömille työnha-

kijoille, joiden mahdollisuudet saada sopivaa työtä tai säilyttää työ, on huomattavasti 
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vähentynyt sairauden tai vamman myötä. (Karjalainen 2011, 91.) Toimenpiteinä mm. 

työkyvyn arviointi, uraohjaus palvelut, erilaiset työnhakuvalmennukset, työ- ja koulu-

tuskokeilu, työvoimakoulutus, palkkatuki, työolosuhteiden järjestelytuki ja startti-

raha. (Suomela-Markkanen & Peltonen 2016, 256.)  

 Sosiaalinen kuntoutus on sosiaalihuoltolain edellyttämää, jonka tarkoituksena on tu-

kea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamista, torjua syrjäytymistä ja edistää osalli-

suutta. Sillä tuetaan erityisesti nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työ-

paja- tai kuntoutuspaikkaan, sekä ehkäistään niiden keskeyttämistä. (Sosiaalinen kun-

toutus 2016.) Ammatillinen kuntoutus voi toimia sosiaalista toimintakykyä edistä-

vänä, mutta varsinaista sosiaalista kuntoutusta käytetään hyvin harvoin samanaikai-

sesti ammatillisen kuntoutuksen kanssa samanaikaisesti. Sosiaalisen kuntoutuksen 

tavoitteena on ylläpitää toimintakykyä ja tällöin on arvioitu henkilön olevan vielä ky-

kenemätön ammatilliseen kuntoutukseen sosiaalisen toimintakyvyn rajoitteen 

vuoksi.  

Samanaikainen lääkinnällinen ja ammatillinen kuntoutus voi hyvin usein olla hyödyl-

listä osatyökykyisen kokonaisvaltaisen toiminta- ja työkyvyn kannalta tarkasteltuna. 

Esimerkiksi psyykkisen toimintakyvyn rajoitteet saattavat aiheuttaa haasteita työym-

päristössä tai työyhteisön toiminnassa selviytymisessä ja tällöin on hyödyllistä etsiä 

ratkaisuja sekä eri toimintamalleja yhteistyössä hoitotahon kanssa. (Juvonen-Posti 

ym. 2016, 165-166.) 

 

  

3 Työurien pidentäminen ja työssä pysyminen 

 

Viimeisen parin vuosikymmenen ajan työssä jaksaminen ja jatkaminen ovat olleet Eu-

roopan maiden työlistalla, sillä tiedossa on, että työvoima vanhenee. Suomessa työ-

markkinoille on tulossa pienempi sukupolvi kuin mitä siltä poistuu, ja työurien jatka-

minen on keskeinen haaste suomalaisen yhteiskunnan selviämisen kannalta. Työ-

urien pidentämisessä työn ja työkyvyn merkitys onkin tästä syystä suuri, sillä myös 
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eläkkeelle siirtymisikä nousee. (Juvonen-Posti ym. 2011, 229.) Tilastokeskus (2017) 

määrittelee, että työikäiseen väestöön kuuluvat kaikki 15 – 74 -vuotiaat henkilöt. Ter-

veyden- ja hyvinvoinnin laitos (jatkossa THL) sen sijaan määrittelee työikäiset hieman 

”nuoremmiksi”, 15 – 64 -vuotiaiksi (THL 2016).  

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt kärkihankkeen (2016-2018), jossa kah-

deksan eri projektin avulla luodaan ja testataan uusia keinoja osatyökykyisten työllis-

tymiseen. Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) kärkihanke tähtää siihen, että osa-

työkykyiset työllistyisivät avoimille työmarkkinoille ja jatkaisivat työelämässä. Osa-

työkykyisiä työllistämällä lisätään heidän yhdenvertaisuuttaan, vaikutetaan myöntei-

sesti työyhteisön asenteisiin, mutta sen lisäksi myös yhteiskunnalliset vaikutukset nä-

kyvät työllisten määrän lisääntymisenä ja työkyvyttömyysmenojen laskemisena. 

(Osatyökykyisille tie työelämään n.d.) Ote-hankkeessa korostetaan eri tahojen, kuten 

työnantajien ja terveydenhuollon yhteistyön merkityksellisyyttä. Terveydenhuollon 

edustajien arvio jäljellä olevasta työkyvystä tulisi olla työkyvyn tarkastelun lähtökoh-

tana eikä niinkään olemassa olevat rajoitteet. Terveydenhuollon asiantuntijoiden 

tehtävänä on myös kartoittaa osatyökyisen ammatillista tilannetta laajasti ja pohtia 

yhteistyössä osatyökyisen kanssa eri vaihtoehtoja ja yhteistyötahoja, joihin henkilön 

voisi ohjata työllistymisen edistämiseksi tai työelämässä pysymiseksi. (Työkykykoor-

dinaattori raivaa työllistymisen esteitä 2018.)  

Koska työikäisten määrä suhteessa muuhun väestöön on pienentynyt ja kehitys on 

edelleen samansuuntainen, olisi tärkeää saada myös osatyökykyiset työelämään, 

jotta työllisyysaste saataisiin pidettyä ennallaan (Ruotsalainen 2016). Työllisyysaste 

eli työllisten osuus muusta väestöstä, oli helmikuussa 2018 69,8 prosenttia ja loka-

kuussa 2018 noussut jo 71,5 prosenttiin (Findikaattori 2018). Hallituksen tavoite on 

ollut 72%. 

Osatyökykyisten työhön palaamista ja siellä pysymistä voidaan auttaa työolosuhtei-

den mukauttamisella. Nevala (2016, 364 - 365) määrittelee työolosuhteiden mukaut-

tamisen viiteen kategoriaan: työaikajärjestelyihin, työjärjestelyihin, työympäristön 

muutoksiin, apuvälineisiin ja teknologiratkaisuihin sekä toisen henkilön antamaan 

apuun työnteossa. Nämä suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä työntekijän, työnantajan 

ja työterveyshuollon kanssa.  



14 
 

 

Osatyökykyisen paluuta työelämään voidaan tukea myös osasairauspäivärahan 

avulla. Tämä edellyttää henkilöltä kokoaikatyötä työkyvyttömyyden alkaessa. Sai-

rauslomalta paluuta on mahdollista tukea kevennetyllä työajalla, 40-60% työaika ja 

saada siihen osasairauspäiväraha tueksi. Järjestely on vapaaehtoinen ja siitä tulee so-

pia yhdessä työnantajan sekä työterveyshuollon työntekijöiden kanssa. Osasairaus-

päivärahaa on mahdollista saada maksimissaan 120 päivää. (Osasairauspäiväraha 

2018.)  

Apuvälineitä työhön voi saada esimerkiksi Kelan tai terveydenhuollon kautta, ja 

osana ammatillista kuntoutusta myös työtapaturma-, työeläke- ja liikennevakuutus-

järjestelmien kautta. Palkkatukea, eli osatyökyisen palkkaamiseen tarvittaviin palkka-

kustannuksiin voi saada TE-palveluiden kautta tukea yhtä lailla kuin työolosuhteiden 

järjestelytukea työpaikoilla tehtäviin vaadittaviin muutoksiin. (Nevala 2016, 365.) 

Työnantaja voi hakea palkkatukea osatyökykyisen työllistämiseen aiheutuneisiin palk-

kakustannuksiin. Osatyökykyisyys itsessään ei oikeuta palkkatuen myöntämistä. Palk-

katuen myöntämisen perusteena voi olla ammatillisen osaamisen puute tai vian ja 

vamman seurauksena aiheutunut rajoite työssä selviytymiseen. (Palkkatuki 2018.)  

Jyväskylän alueen yrittäjille on mahdollisuus hakea Jyväskylä-lisää työttömän osatyö-

kyvyttömän työllistämiseen. Vuonna 2019 tuki 600€ euroa/kk, jos henkilöllä ei ole 

palkkatukioikeutta. Maksimissaan sitä voidaan myöntää 6kk:den ajaksi. Jos taas palk-

katukioikeus on olemassa, Jyväskylä-lisä on 300€/kk ja sitä maksetaan maksimissaan 

yhden vuoden ajan. (Työllistämisen tuet ja Jyväskylä-lisä 2018.)  

Järjestelytuki on tarkoitettu työnantajalla ja sillä tarkoitetaan tukea joko muutostöi-

hin tai tukihenkilön palkkaamista. Työnantaja voi hakea järjestelytukea TE-

palveluiden kautta työllistäessään osatyökykyisen työntekijän, tai mikäli työssä ole-

van työntekijän vamma tai sairaus näitä edellyttää. Järjestelytuella voidaan tehdä tar-

vittavia muutostöitä työpaikalla, hankkia uusia työvälineitä osatyökykyiselle tai pal-

kata tämän avuksi tukihenkilö. (Työolosuhteiden järjestelytuki 2014.)  

Kela voi maksaa työnantajalle osatyökykyisen työllistämiseen tarkoitettua kuntoutus-

rahaa ja osatyökykyinen saa työstään palkkaa. Osatyökykyisellä täytyy olla myönnet-

tynä oikeus ammatilliseen kuntoutukseen. Työsuhde voi olla myös osa- tai määräai-

kainen. (Kuntoutusraha tai osakuntoutusraha työnantajalle 2018.)  
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Apuvälineitä voi hakea Kelan kautta osana ammatillista kuntoutusta. Kelan kautta 

saatavat työnteon apuvälineet ovat ns. vaativia apuvälineitä, esimerkiksi teknisiä eri-

tyislaitteita, joita ovat mm. piste- ja isonäytöt ja lukutelevisiot. (Apuvälineet 2017.)   

Osatyökykyisten, työterveyshuollon ja työnantajien välisenä linkkinä toimii ammatilli-

sen kuntoutuksen palveluntuottajat, joille Kela, työeläkelaitokset sekä vakuutuslai-

tokset toimivat toimeksiantajina. Palveluntuottajilla työskentelee ammatillisia kun-

toutusohjaajia, työhönvalmentajia tai työkykykoordinaattoreita ja muita sosiaalialan 

asiantuntijoita, joiden tehtävänä on ohjata ja tukea osatyökykyisiä löytämään uusia 

reittejä työelämään. Yhteistyössä asiakkaan kanssa vertaillaan ja pohditaan eri 

työn/työtehtävien vaihtoehtoja, tarkoituksenmukaisuutta sekä soveltuvuutta. Am-

matillisen kuntoutuksen ammattilaiset ovat tukena osatyökykyisten haasteellisessa 

elämän siirtymävaiheessa ja olennaisena osana työtä onkin henkilön motivointi ja 

osallistaminen tasavertaisesti ammatillisen suunnitelman prosessiin. (Työkykykoordi-

naattori työkykyisen tukena n.d.) Osana OTE-hanketta, osatyökykyisten kanssa työs-

kenteleville on järjestetty mahdollisuus osallistua ilmaiseen työkykykoordinaattori 

koulutukseen, jonka tarkoituksena on antaa työkaluja ratkaisujen löytymiseksi työ-

elämään pääsemiseen tai sinne palaamiseen. (Työkykykoordinaattorit n.d.)  

Työkykykoordinaattorit ovat hyvin olennaisena osana ammatillista kuntoutusta sekä 

toimivat linkkinä työnantajien ja osatyökykyisten välillä. Työkykykoordinaattorit voi-

vat työskennellä julkisella sektorilla, järjestöissä, projekteissa tai yrityksissä. Työky-

kykoordinaattorien tehtävänä on minimoida työllistymiseen liittyviä haasteita sekä 

informoida molempia osapuolia saatavilla olevista työllistymisen tukimuodoista. Asi-

akkaana voi olla niin työtön kuin myös työelämässä oleva osatyökykyinen työntekijä. 

Tällä hetkellä Suomessa on koulutettu n. 400 työkykykoordinaattia ja saman verran 

on parhaillaan koulutuksessa. Eniten osallistujia on ollut kuntien työllisyyspalveluista, 

sosiaalipalveluista, työ- ja elinkeinotoimistoista ja työterveyshuolloista. Saatavilla ole-

vien tulosten perusteella työkykykoordinaatit ovat osanneet hyödyntää hyvin yhteis-

työverkostoja työllistämisen edistämiseksi ja työskentelytapa on ratkaisukeskeistä. 

Ratkaisukeskeisen työotteen tärkeimpiä menetelmiä on osatyökykyisen kuuntelu, 

omat toiveet ja mitä hän itse ajattelee nykytilanteestaan. Henkilö itse päättää omista 

tavoitteistaan ja tekee itseään koskevat päätökset. Työkykykoordinaattori tuntee 
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käytettävissä olevat osatyökykyisen työllistämistä edistävät tukipalvelut, joihin tue-

tusti ohjataan ja annetaan neuvoja ammatillisiin tavoitteisiin pääsemiseksi. Työky-

kykoordinaattorit tukevat myös työnantajia ja auttavat löytämään ratkaisuja työssä 

selviytymiseen esimerkiksi työnkuvan räätälöinti, työaikajärjestelyt ja apuvälinehan-

kinnat sekä mitä mahdollisia taloudellisia tukia näihin on saatavilla. Tarvittaessa työ-

kykykoordinaattori kokoaa yhteen verkostopalaverin, osatyökykyisen tarpeiden mu-

kaan, johon voi osallistua laajasti elämän eri osa-alueisiin vaikuttavat tahot. Verkos-

topalaverin tarkoituksena on kartoittaa elämän kokonaistilannetta ja kuinka siinä ole-

vat asiat vaikuttavat olemassa olevaan työkykyyn. (Työkykykoordinaattori raivaa työl-

listymisen esteitä 2018.) 

 

 

4 Opinnäytetyö tarkoitus ja tavoite 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on edistää osatyökykyisten työntekijöiden työllisty-

mistä. Työn tavoitteena on selvittää Jyväskylän alueen yrittäjien asenteita ja mahdol-

lisuuksia työllistää osatyökykyinen henkilö. Nähdäänkö osatyökykyinen tasavertai-

sena työntekijänä ja koetaanko, että osatyökykyisellä on valmius antaa tarvittava työ-

panos nykyajan maksimaaliseen tuottavuuteen pyrkivässä työyhteiskunnassa. Työn 

tavoitteena on myös selvittää, mitkä ovat työnantajien valmiudet ja mahdollisuudet 

tehdä työpaikalla erityisjärjestelyitä, jotta osatyökykyinen voidaan työllistää ja saatai-

siin mahdollisesti pysymään työelämässä pidempään. Lisäksi tavoitteena on kartoit-

taa, kuinka tietoisia yrittäjät ovat osatyökykyisen työllistymiseen liittyvistä taloudel-

listen tukien mahdollisuuksista. Tavoitteet on jaettu opinnäytetyössämme seuraa-

viksi tutkimuskysymyksiksi:   

- Millaisia ennakkoluuloja esiintyy osatyökykyisen työllistämiseen liittyvissä asi-
oissa?   

- Millaista tietoa yrityksissä on siitä, millaista tukea osatyökykyisen työntekijän 
työllistämiseksi on saatavilla työpaikalle?  
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- Tarvitseeko yrityksen tehdä osatyökykyisen työllistämiseksi mukautuksia/eri-
tyisjärjestelyitä? 

 
 

 

5 Opinnäytetyö toteutus 

 

Opinnäytetyö tehtiin kvantitatiivisena eli määrällisenä kyselytutkimuksena, koska sen 

avulla saadaan parhaiten vastauksia tämän opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin eri 

kokoisilta eri toimialueiden yrityksiltä. Opinnäytetyöprosessi alkoi tammikuussa 

2018. Tammi-maaliskuun aikana tehtiin aineistohakuja eri tietokannoista, kirjoitettiin 

opinnäytetyön suunnitelmaa ja laadittiin kyselylomaketta yhdessä työelämän edusta-

jan kanssa. Opinnäytetyösuunnitelma valmistui toukokuussa 2018. Kysymykset lähe-

tettiin elokuun puolessa välissä, muistutus viestit kaksi kertaa kahden viikon välein. 

Syksyn 2018 aikana analysoitiin kyselyn vastauksia, luotiin Power Bi-raportti ja tulok-

sia kirjoitettiin auki raporttiin verraten tuloksia aiempiin tutkimuksiin. 

5.1 Tutkimuksen kohderyhmä 

Jyväskylän alueella kesäkuussa 2018 yritystoimipaikkojen määrä on ollut 7772, ja nii-

den määrän on arvioitu lisääntyvän noin 700:lla vuosittain (Tilastotietoa Jyväskylästä 

n.d.). Tutkimuksella haluttiin saada mahdollisimman laajasti tietoa eri tyyppisistä ja 

eri kokoluokan yrityksistä ja heidän suhtautumisestaan osatyökykyisten työllistämi-

seen. Tutkimuksella haluttiin selvittää myös, onko eri kokoisten yritysten välillä eroja 

asian suhteen. Kysely osoitettiin yrityksen rekrytointiasioista tai henkilöstöhallin-

nosta vastaaville henkilöille. Tavoitteena oli saada takaisin täytetty vastauslomake, 

joka edustaa mahdollisesti koko yrityksen näkökulmaa.  

 

Yrityksiä kartoitettaessa ei koettu valinnassa olevan merkitystä sillä, onko yrityksessä 

jo aiemmin ollut osatyökykyinen työntekijä työkokeilussa tai työhönvalmennuksessa 

osana ammatillista kuntoutusta. Tätä päätöstä perustellaan käytännön työssä saadun 
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kokemuksen perusteella sillä, että työkokeilu tai työhönvalmennus ei automaattisesti 

tarkoita osatyökykyisen työllistymistä, vaan se voi olla myös päinvastoin eli työnan-

taja käyttääkin osatyökykyistä ns. ylimääräisenä apuna osatyökykyisyyden vuoksi, 

eikä oletakaan henkilön pärjäävän palkkatyössä.  

Ohjeistuksena työhön oli tehdä kyselytutkimus noin 60:lle yritykselle, eli näin ollen 

otanta jäi hyvin marginaaliseksi. Kysely tehtiin systemaattisena satunnaisotantana Jy-

väskylän yrityksille, eikä sitä tarkoituksenmukaisesti kohdennettu tietyllä alalla toimi-

viin tai tietyn kokoisiin yrityksiin. Koska opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää yri-

tysten ennakkoasenteita ja tietoisuutta osatyökykyisen palkkaamiseen liittyvistä asi-

oista, sekä halukkuutta työllistää osatyökykyinen työntekijä, uskotaan tämän tutki-

muksen vastausten antavan suuntaa tämän hetkiseen tilanteeseen huolimatta vas-

tausten lukumäärästä. 

5.2 Aineiston kerääminen 

Aineistoa kerätään siten, että siihen saadaan mukaan sen ominaispiirteitä kuvaavia 

muuttujia, tässä tutkimuksessa yrityksen kokoa kuvaavat tiedot. Myös tieto siitä, 

onko yritys aiemmin työllistänyt osatyökykyisen henkilön, katsottiin olevan tärkeä 

muuttuja kyselyssä. Laajemman tarkastelun tavoitteena on antaa kokonaiskuva tutki-

muksessa saadusta aineistosta ja saada esiin siinä mahdollisesti esiintyvät poik-

keamat, erot, ja piirteet jne. Aineistoa analysoidaan siirtämällä data käytetystä kyse-

lyohjelmasta excel-taulukkoon, jonka jälkeen vastaukset visualisoidaan Microsoftin 

Power BI ohjelmalla. Muuttujat esitetään frekvenssijakaumina ja tulosten tarkastelu 

toteutetaan pylväsdiagrammeilla.  

Kvantitatiivisten tutkimusten empiiristen aineistojen keräämisessä käytetään usein 

Webropol-ohjelmaa ja siksi kysely toteutettiin kyseisellä menetelmällä.  Internetky-

selyissä vastaukset tallentuvat automaattisesti tietokantaan, jonka avulla aineiston 

käsittely on heti kyselyn päätyttyä mahdollista. Riittävä otos edellyttää, että valittu 

otosjoukko saa tiedot kyselystä ja internetosoitteesta. Linkki kyselyyn voidaan toimit-

taa vastaajille esimerkiksi sähköpostin kautta. (Heikkilä 2014, 66-67.)   
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Kesäkuun ja heinäkuun aikana yritysten yhteystietoja etsittiin manuaalisesti yritysha-

kujen perusteella ja keräys tuotti 67 sähköpostiosoitetta. Sähköpostiosoitteiden oi-

keellisuus tarkistettiin menemällä yrityksen kotisivuille. Kesälomakuukausista joh-

tuen kysely päädyttiin lähettämään vasta kesälomien loputtua elokuussa. Opinnäyte-

työn kyselylomakkeen esitestaus suoritettiin toukokuussa 2018 kyselyyn osallistu-

mattoman yrityksen henkilöstöpäällikön avulla. Saadun palautteen perusteella teh-

tiin kyselyyn viimeiset muutokset, mm. visuaaliseen puoleen liittyen. Viimeisen ker-

ran kyselyä testattiin vielä lähipiiriin kuuluvan henkilön avulla ja varsinainen kysely-

linkki saatekirjeineen (liite 1) lähti 67:lle vastaanottajalle 19.8.2018. 

Kysely (liite 2) sisälsi yhdeksän varsinaista monivalintakysymystä (kyllä, ei ja en osaa 

sanoa vastausvaihtoehtoja) sekä vapaaehtoisia kuvailevia vapaan tekstin kysymyksiä 

neljä. Kyselyssä oli yksi laajempi väittämiin perustuva kysymys, jossa oli kahdeksan 

eri väittämää, joihin vastausvaihtoehdot vaihtelivat täysin eri mieltä ja täysin samaa 

mieltä -vastausten välillä. Mukana oli myös vaihtoehto en osaa sanoa. 

5.3 Aineiston analysointi 

Kyselylomake on olennainen osa kyselytutkimusta ja siinä käytettävät kysymykset on 

suunniteltava huolellisesti, sillä yksi suurimmista virheiden aiheuttajista on väärä ky-

symysten muoto.  Puutteellisesti laadittu ja huonosti suunniteltu tutkimuslomake voi 

pilata koko tutkimuksen. Suunnittelussa on huomioitava se, miten aineisto käsitel-

lään, eli tiedossa tulee olla, mitä ohjelmaa tietojen käsittelyssä käytetään, miten tie-

dot sinne syötetään ja millä tavalla tuloksista raportoidaan. Kysymysten suunnitte-

lussa ja niiden vastausvaihtojen laadinnassa on tärkeää selvittää, kuinka tarkkoja tie-

toja on mahdollisuus saada ja kuinka tarkkoja vastauksia halutaan. (Heikkilä 2014, 

45.) 

Kyselytutkimuksessa saatu aineisto analysoidaan saatujen vastausten perusteella tie-

donkeruun päätteeksi. Analyysi perustuu aineiston kuvaamiseen ja tulkitsemiseen ti-

lastojen ja numeroiden avulla. Määrällisen tutkimuksen analyysillä pyritään numeroi-

den ja tilastojen avulla selvittämään muuttujien välisiä korrelaatioita, ilmiöiden esiin-

tymistä tai yleisyyttä tai ilmiöiden välisiä yhteyksiä. (Määrällinen analyysi 2015.)   
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Kyselyn aineisto analysoitiin Microsoftin Power BI raportointityökalulla. Microsoft Po-

wer Bi on raportointityökalu, jolla voidaan yhdistellä ja visualisoida mitä tahansa da-

taa selkeästi (What is Power BI? 2018). Vaikka Power BI:stä onkin ilmaiseksi ladattava 

versio kenen tahansa ladattavaksi, vaatii sen käyttö syvää perehtyneisyyttä ja tämän 

vuoksi opinnäytetyön aineiston analysoinnissa oli apuna IT arkkitehti, joka tekee 

työkseen mm. Datan visualisointia. Tämän katsottiin lisäävän myös aineiston analyy-

sin luotettavuutta, sillä virheiden minimointi datan keräysvaiheessa ja muokkaami-

sessa on tärkeää.  

Kyselydata kerättiin Webropol-ohjelmasta siirtämällä se ensin Microsoft Excel-tauluk-

kolaskentaohjelmaan, jossa se muokattiin sopivaan muotoon, mm. Antamalla nume-

raaliset arvot eri vastausvaihtoehdoille. Microsoft Power BI ja Microsoft Excel toimi-

vat yhdessä, joten tästäkin syystä Power BI oli aineiston analysoinnin kannalta jär-

kevä vaihtoehto.  

Avoimien kysymysten vastaukset koottiin yhteenvedoksi ja niistä valitaan esimerk-

kejä opinnäytetyöhömme. Aiemmat aiheesta tehdyt tutkimukset otetaan vertailuun 

vasta tässä vaiheessa opinnäytetyöprosessia. Muita samantyyppisiä tutkimuksia on 

hyvin vähän saatavilla, joten vertailukelpoista aineistoa ei juurikaan ole.  Olemassa 

olevat tutkimukset keskittyvät niinkin osatyökykyisten omiin kokemuksiin tai kyselyt 

työnantajien kokemuksista on kohdistettu spesifimmin tietyn alan yrityksiin. 

5.4 Eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuksessa huomioidaan eettisyys antamalla yrityksille mahdollisuuden osallistua 

kyselyyn vapaaehtoisesti ja tulokset käsitellään sekä säilytetään niin, että vastauksen 

antaneen yrityksen nimi ei tule esille.  

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan reliabiliteetti- ja validiteettikäsitteiden avulla, 

jotka molemmat tarkoittavat luotettavuutta. Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksessa 

saatujen tulosten pysyvyyttä eli jos kysymykset kysyttäisiin uudestaan, vastaukset oli-

sivat samat.  Validiteetilla eli pätevyydellä tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa on 

osattu kysyä tutkimusongelman näkökulmasta relevantteja kysymyksiä. Kvantitatiivi-

sessa tutkimuksessa pitää aina arvioida tutkimuksen luotettavuutta. Tulosten mah-
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dollisen korkean luotettavuuden varmistamiseksi, kysymykset valmistellaan huolelli-

sesti ja helposti ymmärrettäviksi, jotta virheellisten vastausten mahdollisuus piene-

nee. Tutkimuksen eri vaiheet dokumentoidaan tarkasti, jonka avulla todistetaan työn 

luotettavuus.  (Kananen 2008, 79, 83-87.)   

Kyselylomakkeen laadinnassa hyvät, mielenkiintoa herättävät kysymykset ja oikea 

kohderyhmä ovat onnistumisen perusedellytyksiä. Kysymystyyppejä on kahdenlaisia; 

avoimia kysymyksiä, joita käytetään etupäässä kvalitatiivissa tutkimuksissa ja suljet-

tuja, eli vaihtoehdot antavia kysymyksiä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia silloin, kun 

vastausvaihtoehdot tiedetään etukäteen ja kun niitä on rajoitetusti. Lomakkeen al-

kuun olisi hyvä sijoittaa helppoja kysymyksiä, joilla pyritään herättämään vastaajan 

mielenkiinto. Hyvän tutkimuslomakkeen tunnusmerkkejä ovat muun muassa selkeys, 

tekstin ja kysymysten oikein asettelu, selkeät ja yksiselitteiset vastausohjeet, kysy-

mysten looginen ja numeraalinen järjestys ja se, ettei kyselylomake ole liian pitkä. Jo-

kaisen kysymyksen tarpeellisuus on harkittava, ja lomakkeen esitestaus auttaa lo-

makkeen sisällön arvioinnissa.  (Heikkilä 2014, 46-49.) Tässä opinnäytetyössä kysy-

myksiä laadittiin yhteistyössä ammatillisessa kuntoutuksessa työskentelevien ammat-

tilaisten kanssa. 

 

6 Tulokset 

 

Kyselyyn vastasi kaikkiaan yhteensä kaksitoista (n=12) vastaajaa kahden erillisen 

muistutusviestin jälkeen. 

Kyselyyn vastanneiden yritysten henkilöstömäärä oli seuraava: vastaajista 1-10 hen-

kilöä työllistäviä yrityksiä oli kolme kappaletta, 11-50 henkilöä neljä kappaletta, 51-

100 henkilöä kolme kappaletta ja yli 100 henkilöä työllistäviä yrityksiä kaksi kappa-

letta (kuvio 1).  Vastaajista suurin osa, eli kolmannes edusti siis keskikokoisia, 11-50 

henkilöä työllistäviä yrityksiä. 
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Kuvio 1. Yrityksen henkilöstömäärä 

 

Kyselyyn vastanneista seitsemän yritystä oli työllistänyt aiemmin osatyökykyisen hen-

kilön (kuvio 2). 

 

Kuvio 2. Onko yritys työllistänyt osatyökykyistä henkilöä 

 

 

Kymmenessä vastanneista yrityksistä oli ollut osatyökykyinen henkilö joko työharjoit-

telussa, työkokeilussa tai työhön valmennuksessa (kuvio 3). 
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Kuvio 3. Onko yrityksessänne ollut osatyökykyistä henkilöä työharjoittelussa, 
työkokeilussa tai työhönvalmennuksessa TE-toimiston, KELAN tai työeläkeyhtiön 
tukemana? 

 

6.1 Ennakkoluulojen vaikutukset osatyökykyisen työllistämiseen 

Osatyökykyisyyden koettiin vaikuttavan työntekijän työpanokseen kahdeksan vastaa-

jan mielestä, kaksi vastaajista ei kokenut osatyökykyisyydellä olevan vaikutusta ja sa-

man verran vastaajia, eli kaksi yritystä ei osannut ottaa kantaa (kuvio 4). 

 

Kuvio 4. Koetaanko osatyökykyisyyden vaikuttavan työntekijän työpanokseen 
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Enemmistö vastaajista, eli yhdeksän vastaajaa uskoo osatyökykyisyyden vaikuttavan 

työteon tehokkuuteen (kuvio 5). Näistä yrityksistä kuudessa oli työllistetty osatyöky-

kyinen henkilö aiemmin. 

 

Kuvio 5. Uskotaanko osatyökykyisyydellä olevan vaikutusta työnteon tehokkuuteen 

 

Suurin osa vastanneista oli sitä mieltä, että osatyökykyinen tarvitsee enemmän aikaa 

työtehtävistään suoriutumiseen ja täysin samaa mieltä väittämän kanssa oli neljä. 

(kuvio 6). Niissä yrityksissä, joissa osatyökykyistä henkilöä ei ollut työllistetty, oltiin 

myös väittämän kanssa joko osittain tai täysin samaa mieltä. 

 

Kuvio 6. Osatyökykyiset tarvitsevat enemmän aikaa työtehtävistä suoriutumiseen 
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Suurin osa vastaajista oli täysin samaa mieltä osatyökykyisen työhön sitoutumisesta 

(kuvio 7). Vastauksista voidaan päätellä vastaajien ajattelevan osatyökykyisten pää-

osin sitoutuvan työhön samalla tavalla kuin täysin työkykyiset, riippumatta siitä onko 

yritys työllistänyt aiemmin osatyökykyistä. 

 

Kuvio 7. Osatyökykyiset sitoutuvat työhönsä 

 

Kysyttäessä osatyökykyisten sairauspoissaoloista äänet asian puolesta ja vastaan ja-

kautuivat yleisesti ottaen tasan (kuvio 8). Sen sijaan ne yritykset, jotka eivät ole aiem-

min työllistäneet osatyökykyisiä, olettivat heillä olevan enemmän sairauspoissaoloja.  

 

Kuvio 8. Osatyökykyisillä on enemmän sairauspoissaoloja 
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Suurimmassa osassa vastauksista yrittäjät olivat sitä mieltä, että työllistämistä vai-

keuttaa osatyökykyisen työkyvyn rajoite työtehtävistä suoriutumiseen (kuvio 9). Vas-

taukset painottuivat samansuuntaisesti juuri niissä yrityksissä, joissa osatyökykyinen 

oli työllistetty. 

 

Kuvio 9. Työllistämistä vaikeuttaa osatyökykyisen työkyvyn rajoite työtehtävistä suo-
riutumiseen 

 

Alla olevien vastausten perusteella voidaan myös todeta osatyökykyisyys-käsitteen 

aiheuttavan melko usein ennakkokäsityksiä työssä selviytymiseen.  

“Useita työkokeilussa olleita henkilöitä, joilla on sote alan taustaa. Kokemuk-

set ovat positiivisia, ensimmäisen kahden viikon aikana on pitänyt selvittää 

työkokeiluun osallistuvan jaksaminen uuden oppimisessa ja uudessa työyhtei-

sössä. Sen jälkeen kokeilujakso on onnistunut positiivisesti.” Vastaaja 1.  

“Yleensä meillä ollut työkokeilussa henkilöitä joiden fyysiset ominaisuudet ei-

vät kuitenkaan ole olleet riittävät välillä fyysiseenkin työhön. Ainainen asiakas-

virta on ollut myös haasteellinen toisinaan.” Vastaaja 8.  

“Ensimmäinen kokeilu päättyi työntekijän sairastumiseen ja maasta pois 

muuttamiseen. Alku hänen kohdalla oli kyllä todella lupaava, mutta henkiset 

ongelmat tulivat työn esteeksi. Toinen henkilö onnistui meillä erinomaisesti, 

hän jatkoi kuitenkin toiseen harjoituspaikkaan saadakseen työympäristön, 

joka ei olisi niin itseohjautuva kuin meillä.” Vastaaja 9.  
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“Työkykyä voi rajoittaa fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen tai kognitiivinen 

(muisti, tarkkaavuus, havaitseminen, toiminnanohjaus) toimintakyvyn haaste. 

🙂 ” Vastaaja 8. 

6.2 Työllistämisen tukimuodot ja esteet työllistämiselle 

Yritykset, jotka olivat aiemmin työllistäneet osatyökyisen henkilön, kokivat tiedon 

puutteella olevan jonkin verran merkitystä osatyökykyisten työllistämisprosessiin. 

(kuvio 10). Kun taas yritykset, jotka eivät olleet työllistäneet osatyökykyistä, eivät ko-

keneet tiedon puutteen olevan syy työllistämättä jättämiselle. 

 

 

Kuvio 10. Työllistämistä hankaloittaa osatyökykyisen työllistämiseen tarvittavan tie-
don puuttuminen 

 

Kaikista vastanneista kahdeksalla vastaajalla oli tietoa ammatillisen kuntoutuksen 

palveluista (kuvio 11). 
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Kuvio 11. Yritysten tieto/kokemus ammatillisen kuntoutuksen palveluista 

 

Kokemus ammatillisen kuntoutuksen palveluista oli pääasiassa myönteinen. Yrityk-

sissä oli kokemusta osatyökykyisistä sekä työllistämisen että työharjoitteluiden 

kautta.  

“Hyvä palvelumuoto asiakkaille ja myös työnantajille” Vastaaja 4.  

“Meillä on useita osatyökykyisiä henkilöitä töissä tai työharjoitteluissa vuosien 

saatossa.” Vastaaja 4.  

 

Osatyökykyisen henkilön palkkaamiseen liittyvistä tukimuodoista, muistakin kuin 

palkkatuesta, tiesi kahdeksan vastaajaa (kuvio 12). Viidessä näistä yrityksestä oli työl-

listetty osatyökykyinen henkilö aiemmin.  
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Kuvio 12. Taloudellisten tukimuotojen tuntemus yrityksissä 

6.3 Mukautusten ja erityisjärjestelyiden tarve työpaikoilla 

Vastaajista suurin osa, eli kahdeksan vastaajaa oli osittain samaa mieltä siitä, että 

osatyökyiset tarvitsevat erityisjärjestelyitä työympäristössään (kuvio 13). Vastaajista 

kuudessa yrityksessä oli työllistetty osatyökykyinen henkilö aiemmin. Niissä neljässä 

yrityksessä, jotka eivät olleet työllistäneet osatyökykyistä aiemmin, olivat myös sitä 

mieltä, että osatyökyisyys vaatii erityisjärjestelyitä. 

 

Kuvio 13. Erityisjärjestelyiden tarve työympäristössä 
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7 Pohdinta 

 

Saatujen vastausten määrä (12 kappaletta, n=12) on niin pieni otos, ettei siitä voida 

tehdä minkäänlaisia tarkkoja päätelmiä, eikä aineistoa voida analysoida tilastollisin 

menetelmin. Mikäli vastauksia olisi saatu enemmän, voitaisiin tuloksia vertailla 

esimerkiksi eri kokoluokkien välillä ja pohtia, millaisia eroja käsityksissä ja 

kokemuksissa on.   

Vastauksista voidaan päätellä osatyökykyisyyden aiheuttaneen sekä positiivisia, että 

negatiivisia kokemuksia kokonaisvaltaiseen työssä selviytymiseen. 

Kokonaisuudessaan osatyökykyisyys aiheuttaa yrityksissä jonkin verran 

epätietoisuutta. Käytännön työelämässä useiden yrittäjien on kuultu sanottavan, 

etteivät he ole aiemmin tienneet ammatillisesta kuntoutuksesta ja sen 

mahdollisuuksista ottaa osatyökykyinen työkokeiluun, työhönvalmennukseen tai 

työharjoitteluun testaamaan työn soveltuvuutta.  Tietoisuuden lisääminen yrittäjien 

keskuudessa olisi ensiarvoisen tärkeää.  Toisaalta tutkimuksessamme saadut 

vastaukset eivät puolla tätä käytännön työssä saatua palautetta, koska 

tutkimuksessahan suurin osa vastaajista koki tietävänsä tarpeeksi osatyökykyisten 

työllistämiseen liittyvistä asioista sekä ammatillisen kuntoutuksen palveluista. Koska 

vastausprosentti jäi alhaiseksi, voidaan pohtia, antaako tutkimus jopa vääränlaista 

informaatiota todellisesta tilanteesta. Ala-Kauhaluoma ym. (2017, 55) saivat 

tutkimuksessaan saman suuntaisia vastauksia. Moni kyselyyn vastanneista yrityksistä 

totesi, ettei heillä ole riittävästi tietoa osatyökykyisen henkilön palkkaamisesta.  

Ammatillisen kuntoutuksen parissa työskentelevien palveluntuottajien olisi tärkeää 

verkostoitua esim. työterveyshuollon työntekijöiden kanssa, jota kautta tietämystä 

työnantajille eri työllistämisen tukimuodoista voitaisiin lisätä. Palveluntuottajien olisi 

hyödyllistä panostaa omaan markkinointiin, levittää yleistä tietämystä ammatillisesta 

kuntoutuksesta, sen mahdollisuuksista ja tarkoituksesta edistää osatyökykyisten 

ammatillisia tilanteita sekä löytää uusia reittejä jatkaa tai palata työelämään.   

Vuorento & Terävä (2014) toteavat tutkimuksessaan osatyökykyisen työllistämisen 

olevan moninainen asia. Osatyökykyisyys nähdään suoraan vaikuttavan työn 
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tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen sekä aiheuttavan työssä ylimääräistä 

työnjärjestelyä. Saman suuntaisia tuloksia tuodaan esille myös Työ- ja 

elinkeinoministeriön 2017 julkaisemassa tutkimuksessa, jossa osatyökykyisten 

työllistämisestä koettiin aiheutuvan paljon ylimääräistä työtä mm. 

ohjaamisresursseja ja sen myötä mahdollisesti taloudellisen riskin lisääntymistä. 

Tuottavuuskysymys nähtiin kaksisuuntaisena ilmiönä, jossa kyse ei ole pelkästään 

työntekijän tuottavuudesta vaan myös yrityksen omasta kyvystä hyödyntää 

osatyökykyisen työpanosta. Näistä syistä johtuen osatyökykyisen työllistäminen 

nähtiin melko mahdottomana. Tässä opinnäytetyössä saadut tulokset tukevat näitä 

näkemyksiä.  Osatyökykyisen työllistäminen ei ole yksiselitteistä ja siinä nähdään 

olevan riskitekijöitä, nimenomaan työn tehokkuuden ja tuloksellisuuden 

näkökulmasta. Yrityksissä ei välttämättä osata ajatella, että soveltuvien työtehtävien 

löytymisellä voidaan minimoida olemassa olevat rajoitteet jopa niin tehokkaasti, 

etteivät ne vaikuta työn tekemiseen lainkaan. Tilanne voi olla jopa päinvastainen. 

Esimerkiksi jos henkilön työkyvynrajoite on kognitiivinen ja tehtävänä on laskea 

urakoita, voi se merkittävästi vaikuttaa mm. työn tulokseen, mutta suorittavassa 

kokoonpanotyössä kyseinen rajoite ei vaikuta ja työn tulos voi olla jopa parempi 

verrattaessa täysin työkykyiseen. Eli on hyvin merkityksellistä löytää yksilöllisesti 

soveltuvat työtehtävät, jotka tukevat olemassa olevia vahvuuksia, jättäen rajoitteet 

taka-alalle.  Työ- ja elinkeinoministeriön 2017 julkaisema tutkimus tukee tätä 

ajatusta. Tutkimuksessa haastateltiin yhteensä 999 yritystä ja siinä tutkittiin 

osatyökykyisten työvoiman kysyntää ja sen kehittämistä. Tuon tutkimuksen 

tuloksena havaittiin, että osatyökykyisiä työntekijöitä palkataan sitä enemmän, mitä 

isompi yritys on. Yli 100 hengen yritykset onnistuivat järjestämään osatyökykyisille 

henkilöille yrityksen sisältä tehtäviä, joissa osatyökykyisyys ei haitannut. (Ala-

Kauhaluoma ym. 2017, 31, 40.)   

Arvioidessamme alhaisen vastausprosentin syitä pohdimme, voisiko työelämän 

hektisyydellä olla vaikutusta vastaushalukkuuteen. Käytännön työelämäkokemuksen 

perusteella työelämässä vallitseva kiireen tuntu ja työtehtävien paljous ei anna 

juurikaan jouston varaa työn ulkopuolisille asioille työpäivän aikana. Kiire vaikuttaa 

kykyyn keskittyä asioihin, jotka eivät liity suoranaisesti omaan työnkuvaan. 

Keskusteluissa työelämässä esimiesasemassa olevien henkilöiden kanssa, on tullut 
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ilmi työnkuvan ulkopuolisille asioille “en jaksa”- tyyppinen ajattelutapa. Tieto tukee 

ajatusta tämän päivän työelämävaatimusten korkeasta tasosta, verrattuna 

muutaman vuosikymmen takaiseen aikaan. Osaltaan tämä voi myös vaikuttaa 

osatyökyisten työllistymiseen. Työnkuvat ovat laajentuneet ja avustavat työtehtävät 

ovat vähenemässä. Esimerkiksi keittiöala, johon on aiemmin voinut helpommin 

työllistyä ainoastaan avustaviin työtehtäviin, kuten tiskaamiseen. Tänä päivänä se on 

haasteellisempaa. Aluekohtaisia eroja voi toki löytyä, mutta lähtökohtaisesti 

työllistyminen on haastavaa.  

Opinnäytetyön prosessin aikana työllisyysaste on noussut 69,8%:sta 71,5%:iin. 

Voidaankin pohtia, onko OTE-hankkeen toiminnoilla ollut vaikutusta näinkin 

merkittävään tulokseen. Onko markkinointia osattu tehostaa ja kohdistaa 

osatyökykyisten kanssa toimiville, jonka seurauksena tietoisuus eri tukimuodoista on 

lisääntynyt ja osatyökykyisiä on osattu alkaa ohjaamaan esim. ammatillisen 

kuntoutuksen piiriin.  Jotta työllisyysaste saadaan pidettyä lähellä tavoiteltua 72% tai 

nousemaan sinne, on tärkeää panostaa myös nuoriin suurten ikäluokkien jäädessä 

eläkkeelle. Käytännön kokemuksen perusteella nuorten osuus ammatillisessa 

kuntoutuksessa on lisääntynyt huomattavasti. Tehokas panostaminen nuorten 

kuntouttamiseen ja heidän elämäntilanteidensa eteenpäin viemiseen, näkyy 

ammatillisen kuntoutuksen saralla. Esimerkiksi Nuotti- valmennuksen asiakasmäärät 

ovat huimassa nousussa. Valmennuksen avulla on tarkoitus ehkäistä syrjäytymistä ja 

asteittain ohjata nuoria kohti opiskeluja tai työelämää. Yksi merkittävä muutos 

nuorten kohdalla on myös pääsy ammatilliseen kuntoutusselvitykseen ilman 

lääkärinlausuntoa. Tämä muutos nopeuttaa yksilöllisten tilanteiden eteenpäin 

viemistä sekä ehkäisee ns. tyhjän päälle jäämistä pitkäksi aikaa, koska aiemmin 

lääkärintodistuksen saaminen on saattanut kestää jopa kuukausia. Yhteenvetona 

voidaan todeta, kansanterveydellinen ja –taloudellinen näkökulma 

huomioonotettuna, että ennaltaehkäisevään toimintaan on alettu panostamaan 

enemmän niin nuorten, kuin työikäisten ammatillisten tilanteiden 

suunnittelemisessa.   
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Liitteet 

Liite 1. Saatekirje kyselytutkimukseen osallistuville 

 

Hei,  

Onko yrityksessänne tietoa osatyökykyisten työllistämiseen liittyvistä taloudel-
lisista tukimuodoista ja muista osatyökykyisen työllistämiseen liittyvistä asi-
oista?  

Olemme kaksi aikuisopiskelijaa ja valmistumme Jyväskylän ammattikorkea-
koulusta kuntoutuksen ohjaajiksi. Kuten nykyinen hallitus linjaa ja pohtii, niin 
myös me olemme kiinnostuneita työllistymisestä ja osatyökykyisistä. Täten 
olemme päätyneet tekemään aiheesta opinnäytetyön, jonka tarkoituksena on 
edistää osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä. Olennaisena osana opin-
näytetyötä keräämme tietoa Jyväskylän alueen yrittäjiltä, mm. kuinka tietoisia 
yritykset ovat osatyökykyisten työllistymiseen vaikuttavista asioista, sekä saa-
tavista tukimuodoista työllistämiseen liittyen. Kysely lähetetään sattumanvarai-
sesti 60:een Jyväskylän alueen eri kokoisiin sekä eri toimialueiden yrityksiin.   

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista, mutta toivomme saavamme teiltä ar-
vokasta tietoa opinnäytetyötämme varten. Vastaaminen vie ajastanne muuta-
man minuutin ja tulokset tullaan käsittelemään luottamuksellisesti sekä ano-
nyymisti. Vastaamme mielellämme esille tuleviin kysymyksiin ja halutessanne 
teillä on mahdollisuus saada tietoon kyselyn tulokset valmiin opinnäytetyön jul-
kaisemisen jälkeen.  

Linkki kyselyyn löytyy viestin alalaidasta. Kiitos vaivannäöstänne!  

Yhteistyöterveisin,  

Mira Huikko ja Heidi Salomaa 
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Liite 2. Osatyökykyisten työllistymiskartoituskysely 

Osatyökykyisten työllistymiskartoitus 

Tässä kyselyssä tarkoitamme osatyökykyisellä henkilöä, jolla on joko sai-

raus, vika, tai vamma, mikä uhkaa tai heikentää henkilön työkykyä sekä 

vaikeuttaa paluuta takaisin työelämään. Työkykyä voi rajoittaa fyysinen, 

psyykkinen, sosiaalinen tai kognitiivinen (muisti, tarkkaavuus, havaitsemi-

nen, toiminnanohjaus) toimintakyvyn haaste. 

 

1. Yrityksenne henkilöstömäärä? * 

   1-10 
 

   11-50 
 

   51-100 
 

   yli 100 
 

 

 

 

 

2. Onko yrityksenne työllistänyt osatyökykyistä henkilöä? * 

   Kyllä 
 

   Ei 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

 

3. Jos ette ole työllistäneet osatyökykyistä henkilöä aiemmin, niin olisit-

teko valmiita työllistämään? Perustelkaa halutessanne vastausta lyhy-

esti. * 

   Kyllä 
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   Ei 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

 

4. Onko yrityksessänne ollut osatyökykyistä henkilöä työharjoittelussa, 

työkokeilussa tai työhönvalmennuksessa TE-toimiston, KELAN tai työ-

eläkeyhtiön tukemana? Jos vastasitte kyllä, kertokaa halutessanne ko-

kemuksesta vapaasti.  

   Kyllä 
 

   Ei 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5. Koetteko osatyökykyisyyden vaikuttavan työntekijän työpanokseen?  

   Kyllä 
 

   Ei 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

6. Uskotteko osatyökykyisen pystyvän työskentelemään työssä vaaditta-

van osaamisen mukaisesti?  

   Kyllä 
 

   Ei 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

7. Tiedättekö osatyökykyisen henkilön palkkaamiseen liittyvistä taloudelli-

sista tukimuodoista, muistakin kuin palkkatuesta?  
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   Kyllä 
 

   Ei 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

8. Uskotteko osatyökykyisyydellä olevan vaikutusta työnteon tehokkuu-

teen?  

   Kyllä 
 

   Ei 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

9. Kuinka hyvin seuraavat väittämät vastaavat näkemystänne osatyökykyi-

sen henkilön työllistämisessä?  

 

Täysin 

eri 

mieltä 

Osittain 

eri 

mieltä 

Osittain 

samaa 

mieltä 

Täysin 

samaa 

mieltä 

En 

osaa 

sanoa 

Suoriutuvat työssään sa-

moin kuin muut työnteki-

jät  

 

     

Tarvitsevat enemmän ai-

kaa työtehtävistä suoriu-

tumiseen  

 

     

Sitoutuvat työhönsä  

 

     

Tarvitsevat erityisjärjes-

telyitä (työympäristössä)  
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Tapaturmariski kasvaa 

työpaikalla  

 

     

Osatyökykyisillä on 

enemmän sairauspoissa-

oloja  

 

     

Työllistämistä hankaloit-

taa osatyökykyisen työl-

listämiseen tarvittavan 

tiedon puuttuminen  

 

     

Työllistämistä vaikeuttaa 

osatyökykyisen työkyvyn 

rajoite työtehtävistä suo-

riutumiseen  

 

     

 

 

 

 

 

10. Onko teillä tietoa / kokemusta ammatillisen kuntoutuksen palve-

luista? Jos vastasitte kyllä, kuvailkaa halutessanne kokemusta vapaasti 

muutamalla sanalla.  

   Kyllä 
 

   Ei 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

11. Lopuksi pyytäisimme kertomaan omin sanoin, mitä teidän mieles-

tänne tarkoittaa osatyökykyinen henkilö?  

 

Kiitos vastauksistanne! 
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