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Organisaatiot kokeilevat ja kehittävät uutta toimintatapaa 

 

Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 

Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto 

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto 

Altia Oyj 

RTK-Palvelu Oy 

Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa 

Tampereen kaupunki 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

Suomen Terveystalo Oy 

Tullinkulman työterveys 

Suupohjan Peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä/tth 

Tredu, Tampereen seudun ammattiopisto 

 

 



  

 Tutkimuksen tavoitteet  
 

 Tutkimuksen tavoitteena on selvittää uuden toimintatavan toteutumista ja vaikutuksia 
 pilottiorganisaatioissa sekä kuvata osatyökykyisten henkilöiden työllistymis- ja  
 palveluprosesseja. 

   

 Tutkimuskysymyksiä: 

 1. Miten osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen ja työssä jatkamisen prosessit toteutuvat? 

 2. Mitkä tekijät estävät ja edistävät osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jatkamista? 
 3. Millaisia uusia toimintatapoja (hyviä käytäntöjä) organisaatiot ovat kehittäneet osatyökykyisten 
 työllistymisen ja työssä jatkamisen tukemiseen? 

 4. Millaisia taloudellisia vaikutuksia uudella toimintatavalla on asiakkaan, organisaation ja 
 yhteiskunnan kannalta? 

 5. Miten osatyökykyisten nuorten henkilöiden työllistymisprosessit etenevät? 

 6. Miten osatyökykyiset ikääntyneet henkilöt kokevat yhteistyön työkykykoordinaattorin kanssa? 

 

 



 

Aineiston keruu 

 
Haastattelut organisaatiossa (12 + 12) 

Kyselyt (osaamiskysely) 

Taloudelliset tunnusluvut (6 organisaatiota, luvut vuosilta 2012-2015) 

Case-kuvaukset, yksilöhaastattelut,  tarinat (11 casea) 

 

  



Alustavia tuloksia (1. haastattelukierros) 

Uuden toimintatavan toteutuminen  

•Työ- ja 
elinkeinotoimisto (TE) 

•Henkilöstöhallinto 
(HR)  

•Työterveyshuolto 
(TTH) 

•Oppilaitos (OP) 

Asiakkaan 
ohjautuminen 

palveluihin 

Asiakkaan 
palvelutarpeen selvitys 

Asiakkaan   
tavoitteiden määrittely 

Palveluihin ohjaaminen 
ja keinovalikoiman  

käyttö 

Tulosten ja prosessin 
arviointi 

             Osatyökykyinen asiakas                     Työkykykoordinaattori 

TE: verkkopalvelu 
HR: työsuorituksen heikentyminen, 
sairauspoissaoloseuranta 
TTH: sairauspoissaoloseuranta, 
työsuorituksen heikentyminen, asiakas itse 
OP: asiakas itse, terveydenhuolto, kuntoutus 

TE: sähköinen kysely, 
puhelinhaastattelu, 
lääkärintodistukset,  
työelämätutka, URA- 
järjestelmän kartoituslehti 
HR: varhaisen tuen malli- 
valmiit kysymykset, haastattelu, 
työterveysneuvottelu 
TTH: asiakkaan paperit, 
haastattelu, työkyvyn arviointi, 
työterveysneuvottelu, 
työpaikkakäynti, työolosuhteiden  
mukautukset 
OP: haastattelu 

TE: ensisijainen tavoite ja  
välitavoitteet URA-
järjestelmään  
HR: työterveysneuvottelu 
TTH: työterveysneuvottelu 
OP: asiakkaan 
henkilöistämisasiakirja 

TE: asiakasmäärät, 
osatyökykyisyyden aiheuttajat, 
työllistymistulokset, asiakkaiden 
prosessit, asiakastyytyväisyys, 
itsearviointi 
HR: työeläkemaksuluokka, 
eläkepäätökset, sairauspoissaolot,   
tapaturmien määrä ja syyt 
TTH: sairauspoissaolot, asiakkaiden 
toimenpiteet, toimeksiantajat ja 
lopputulos, henkilöstön osaaminen 
OP: koulutustuotteet  

Keinojen käyttö 
Yhteistyötahot 
TE: Kela, terveydenhuolto, 
vakuutusyhtiöt, kunnat, 
kolmas sektori 
HR: työterveyshuolto, TE-
toimistot, vakuutusyhtiöt 
TTH: työpaikat, Kela, TE-
toimistot, terveydenhuolto, 
vakuutusyhtiöt, 
kuntoutuslaitokset 
OP: Kela, työpaikat, 
terveydenhuolto, 
vakuutusyhtiöt, kolmas 
sektori  
 
 



Osatyökykyisten työssä jatkamista ja työllistymistä  

estäviä (-) ja edistäviä (+) tekijöitä  

 Yksilö 

 

+ Hyvä ammattitaito 

+ Hyvä opiskelu- ja työmotivaatio 

-------------------- 

- Ammatillisen koulutuksen puute 

- Omien oppimismahdollisuuksien                 
aliarviointi 

 
- Heikko työmotivaatio 

 

- Prosessien hitaus 

 

 

 

 

Organisaatio 

+ Johdon sitoutuminen ja tuki 

+ Työkykyjohtaminen 

+ Hyvä osaaminen osatyökykyisyydestä 

+ Hyvä yhteistyö eri tahojen kuten 
työterveyshuollon kanssa 

+ Avoimuus, asioiden esilläpito 

+ Myönteinen suhtautuminen erilaisuuteen 

+Työolosuhteiden mukauttaminen 

+ Organisaatiossa tarjolla erilaisia töitä 

-------------------- 

- Vähäinen vuoropuhelu työnantajan ja 
työntekijöiden välillä 

- Vähäiset resurssit ja yhteistyö 

- Osaamisen puute osatyökyvystä 

- Hitaat ja monimutkaiset prosessit 

- Huono tiedonkulku 

- Vaativat työt, tiukat koulutusvaatimukset 

- Uudistumisen vaikeus 

 

Yhteiskunta 

 

+ Työvoiman tarve 

+ Lainsäädäntö 

+ Laaja keinovalikoima 

+ Erilaisuus voimavarana 

-------------------- 

- Heikko työmarkkinatilanne 

- Lainsäädännön esteet 

- Kielteiset asenteet osatyökykyisiä kohtaan 

- Monimutkainen palvelujärjestelmä 

- Vaikeudet saada ammatinvalinnanohjausta 

 

 



Uusia tapoja toimia - hyviä käytäntöjä (1. haastattelukierros 2014)  

 
Asiantuntijatyön kehittäminen 

osatyökykyyn liittyen  
 
1. Palvelujärjestelmässä toimivan henkilöstön 
osaamisen, työmenetelmien ja työvälineiden 
kehittäminen  
2. Verkostomaisen työskentelyn lisääminen 
3. Osatyökykyisyyteen liittyviin asenteisiin 
vaikuttaminen 

 
 

    

 

Osatyökykyisille kehitettyjä ratkaisuja 

 

1. Uudenlaisten tehtäväkokonaisuuksien 
muodostaminen 

2. Kevennettyjen työtehtävien etsiminen ja 
kehittäminen  

3. Työaikojen järjestelyt (ml. osa-aikatyö) 

4. Työkokeilut yli organisaatiorajojen 
(julkinen, yksityinen, 3. sektori) 

 

 

 

 
 

Toisella haastattelukierroksella 18.5.-30.6.2015 täydentyy: 
 

  1. Millaisia uusia ratkaisuja organisaatiot ovat kehittäneet? 
  2. Miten he ovat kehittäneet ratkaisuja? 
  3. Miten he ovat vieneet ratkaisuja käytäntöön (implementointi)? 
  4. Mitä vaikutuksia uusilla ratkaisuilla on ollut organisaatiolle? 

 
 



Erittäin huono Erittäin hyvä 

p = 0,0089 

p = 0,0226 

p = 0,0807 

Työkykykoordinaattoreiden (n=16) osaaminen ennen ja jälkeen 
koulutuksen 
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Julkaisuja ja opinnäytteitä 


