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Osatyökykyiset – keistä ja mistä 
puhutaan?



Vates-säätiö 1/2
Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten, 
pitkäaikaissairaiden ja osatyökykyisten henkilöiden 
yhdenvertaiseksi työllistymiseksi.
Kohderyhmänä ovat osatyökykyisten työllistämisen, 
kuntoutuksen ja koulutuksen sidosryhmät.
- Työllisyysyksiköt, TE-toimistot, työnantajat….
- Kuntoutusyksiköt
- Erityisammattioppilaitokset jne
Lopullinen kohderyhmä on työllistymiseensä 
erityistä tukea tarvitsevat osatyökykyiset, 
vammaiset ja pitkäaikaissairaat henkilöt.
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Vates-säätiö 2/2

• 36 taustayhteisöä
– vammaisjärjestöjä, työllistämisyksikköjä, 

kuntoutuksen asiantuntijajärjestöjä jne..
• Osatyökykyisten työllistämisen yhteistyö eri 

toimijoiden kesken
• Osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksien 

säilyminen ja kehittyminen työelämässä
• Koulutus ja asiantuntijapalvelut
• Vaikuttamistyö
• Viestintä
• Lausunnot, edunvalvonta, kommentointi jne.
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Osatyökykyisyys/osatyökykyinen 
epämääräinen käsite

• Työkyky liittyy työsuorituksiin
• Henkilöä voidaan pitää työkykyisenä, kun 

– hänen yksilölliset edellytyksensä, kuten ikä, sukupuoli 
ja terveydentila, ovat tasapainossa työn asettamien 
vaatimusten kanssa

– ihminen pystyy työskentelemään vähintään 
keskimääräisellä tasolla (yleisesti noudatettava työaika, 
vaadittu työsuorituksen taso, tarpeellinen ohjaus jne. 
huomioon ottaen) tällä hetkellä.



• Työkyvyn käsite on tehtäväsidonnainen
• Osatyökykyisyys tarkoittaa yleensä sitä, että 

työntekijä ei selviydy täydellisesti työnsä
asettamista vaatimuksista 

• Puhuttaessa osatyökykyisestä on tiedettävä ko. 
työn asettamat vaatimukset henkilölle

• Tiedettävä, kenestä tai mistä ryhmästä puhutaan
– työelämässä (lait ja työehtosopimukset): 

vammainen, terveydentila, sairaus, 
työntekoedellytysten heikkeneminen, 
työkyvyttömyys, työkyvyn alentuminen…. 
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Osatyökykyisyys/osatyökykyinen 
epämääräinen käsite



Osatyökykyinen, käsite?

• Työkykyä jäljellä; aiemmin vajaatyökykyinen 
• Osatyökykyisyys sekoitetaan usein 

vajaakuntoisuuteen ja vammaisuuteen
– Osatyökykyisen käsitettä käytetään myös 

virheellisesti vammaisen ja vajaakuntoisen 
synonyymina

• Käsitteillä harhaanjohtavaa ja ristiriitaista 
käyttöä 

• Osatyökykyisen käsitettä käytetään myös  
yleisluonteisesti, tarkentamatta sen sisältöä 
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Osatyökykyinen, kuka?

• Henkilöitä ei voida luokitella osatyökykyiseksi sen 
vuoksi, että heillä on sairaus tai vamma 
• STM: ”Osatyökykyinen on henkilö, jolla on 

käytössään osa työkyvystään ja myös halu tämän 
kyvyn käyttämiseen”.

• Osatyökykyisen työllistymisen edistäminen 
• Osatyökykyisen työssä pysymisen edistäminen
• Vajaakuntoisten ja vammaisten työllistymisen

edistäminen
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Vajaakuntoisuus, mikä?

• Vajaakuntoisuus: hyvä ja toimiva käsite
• Käsitteenä laajempi kuin vammaisuus 
• Psyykkinen, fyysinen tai sosiaalinen kunto ei ole 

aivan täydellinen, vajaakuntoisuus 
– taustalla erityyppisiä ja eri elämänvaiheissa 

syntyneitä perusteita 
• esim. sairaus, vamma, tapaturma, mutta myös 

elämänkaaressa tapahtuvien muutosten 
seuraukset, kuten ikääntyminen 

• Vajaakuntoisuus on yhteydessä toimintakykyyn 
ja – mahdollisuuksiin, ts. päivittäisen elämän 
vaatimuksista suoriutumiseen, ei työkykyyn
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Osatyökykyisyydestä siis…

• Osatyökykyisen määritelmää ei työlaeissa 
• Ei yhtä ja yhtenäistä osatyökykyisen määritelmää 
• Ei myöskään yleistä vajaakuntoisen tai vammaisen määritelmää

• Osatyökykyisyys erotettava vajaakuntoisuudesta ja 
vammaisuudesta 

• Vajaakuntoinen tai vammainen ei ole välttämättä 
osatyökykyinen 

• -> Korvattu käytännössä pääosin osatyökykyinen-termillä 
• Esim. L julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta ja sosiaalisista 

yrityksistä annetussa laissa vajaakuntoinen termiä ei enää 
tarvittu -> henkilö, jonka vamma tai sairaus vaikeuttaa 
työllistymistä
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Kiitos
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