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Johdanto

• Kohderyhmän määrittely on aina ongelmallista, eri tutkimukset tai tietolähteet 
pohjautuvat erilaisiin määrittelyihin

• Osatyökykyisen työllistymisen todennäköisyys on ei-osatyökykyistä pienempää ja 
siihen vaikuttavat mm.
• ammatillisen koulutuksen puute (Berthoud 2011)
• sairauden tai vamman laatu (Ala- Kauhaluoma & Härkäpää 2006; Andersson ym. 2015; Berhoud 2006, 

2011; Grammenos 2003; Zissi ym. 2007)

• rekrytoivan yrityksen koko (Domzal ym. 2008; Hernandez ym. 2000; Varanka & Lindberg 2011)
• työnantajan aikaisempi kokemus osatyökykyisten rekrytoinnista (Ala-Kauhaluoma & Härkäpää 2006; 

Bricout & Bentley 2000; Gilbride ym. 2000; Hernandez ym. 2000; Lämsä 2015; Morgan & Alexander 2005; 
Unger 2002; Vuorela 2014) 

 Näin itsensä työllistämisestä tulee vähintään merkittävä vaihtoehtoinen ratkaisu 
työelämäosallisuuden toteutumiseksi – joissakin tapauksissa ainoa (Boylan & Burchardt, 
2003; Cooney 2008; ks myös Godley 2005; Kitching, 2014).

• Monissa Euroopan maissa sekä Yhdysvalloissa yrittäjyys on yleisempää 
osatyökykyisten kuin muiden työikäisten keskuudessa (Boylan & Burchardt, 2002; 
Pagan, 2009; ODEP, 2013; Stoddard ym., 1998). EU-tilastojen (EU-SILC) perusteella 
näin näyttäisi olevan laita myös Suomessa (16,1 % vs 10,9 %). 
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Yrittäjyyden haasteet ja esteet

• Matalampi koulutus (Anderson & Galloway, 2012; Blanck ym 2000; Cooney, 2008 National 
Disability Authority 2005; Shaw Trust 2006)

• Alempi koulutustaso näyttäytyy myös toimialoissa tai tuotetuissa palveluissa (Drakopoulou-Dodd, 2015)

• Yrittäjyydellä tavoitellaan usein vain lisätuloja palkkatyön tai sosiaaliturvan 
muodostaessa pääosan ansioista (Hagner & Davies, 2002; McNaughton et al., 2006; 
Yamamoto et al., 2011), jolloin näiden yhteensovittamisen ongelmat vähentävät 
yrittäjyyden mahdollisuuksia (Boylan & Burchardt 2003; Kitching, 2014; Larsson, 2006; 
Parker Harris ym., 2013; Smith & Twomey, 2002; USDL 2001; Yamamoto ym., 2011)

• Vammainen / osatyökykyinen yrittäjän rahalliset ja ajalliset investoinnit työkykyynsä 
(Drakopoulou-Dodd 2015; Hedrick ym., 2006; Mizynoya & Mitra, 2013)

• Yrittäjä-identiteetin kehittyminen vammaisidentiteetin rinnalle saattaa olla hyvin hidasta 
(Parker Harris ym., 2014)

• Taloudellisten resurssien hankkiminen vaikeampaa (Kitching, 2014; Parker Harris ym., 
2013)

• Yleinen palvelujärjestelmä ei vastaa palvelutarpeeseen ja joskus jopa rohkaisee 
luopumaan realistista yrittäjyyssuunnitelmista (Boylan and Burchardt 2002; Vickers ym. 
2009)
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Yrittäjyyden kannusteet

• itseluottamus ja –tunto, (Haynie & Shepherd 2011; Harper & Momm, 1989)

• itsenäisyys ja autonomia (USDL 2001)

• parempi mahdollisuus mukauttaa työ toimintakykyyn sopivaksi (Balcazar
ym., 2014; Haynie & Shepherd, 2011; Jones & Latreille, 2011; Shaheen, 
2016; Yamamoto et al., 2011)
• yrittäjänä toimivien tyytyväisyys työhön ja työoloihin parempi kuin muiden palveluksessa 

työskentelevien (Pagan, 2009; Pagán-Rodríguez, 2011)

• sosiaaliset kontaktit ja integroituminen yhteiskuntaan (Melin & Melin, 2012)
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VN-TEAS selvityksen ehdotukset

• Koulutus- ja infotilaisuudet
• Keskeinen haaste on vammaisten henkilöiden tavoittaminen. TE-palvelut tarvitsee kumppaneikseen laajasti 

valtakunnallisia ja paikallisia vammaisjärjestöjä. Tapahtuma voidaan laajentaa vammaisten henkilöiden työllistymis-
ja yrittäjyystapahtumaksi, jotta yrittäjyys-sana ei rajaa/karsi osallistujia. 

• ALV-vapautuksen korvaava yritystuki
• Yritystuki vai elinkeinotuki? 

• Tulosimulaattori

• Yrittäjyysverkostojen kehittäminen

• Kuljetuspalvelujen nykyistä joustavammat järjestämistavat sekä henkilökohtaisen avun 
keskusten perustaminen ja oikeusturvan kehittäminen

• Kansallinen neuvontapalvelu
• yrittäjyysneuvontapalveluiden verkkosivuilla oma osio aiheesta ja henkilökohtaista neuvontaa tarjoavassa 

henkilöstössä olisi aiheeseen perehtyneitä henkilöitä, joille yhteydenotot voitaisiin ohjata. Koska vammaisten 
yrittäjien määrä on melko pieni, sama henkilöstö voisi olla perehtynyt myös johonkin muuhun yrittäjyyden 
erityisryhmään -> EU: inklusiivisen yrittäjyyden strategia

• yhteistyö STM:n osatyökykyisyystiedon verkkopalvelun Osku - Tie työelämään kanssa.

• Yritysmentorointiohjelma ja mentoriseteli
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Uusi tutkimus/ otos 1

• Otos
 Kyselyn käytännön toteutuksesta vastasi Taloustutkimus Oy

 Kysely lähetettiin 5 000 Kelan rekisterissä olevalle
• eläkkeensaajan hoitotukea saavat työikäiset (perusjoukko 56 000)

• yli 16-vuotiaan vammaistukea saavat(perusjoukko (12 800)

• N= 1 687
 Vastausprosentti 33,8 % 

 Naisia 50,7 %, ikä keskimäärin 37 vuotta

 Perusaste tai alle 22,4 %, keskiaste 42,9 %

 Ei töissä viimeisen kahden vuoden aikana 51,3 %, merkittävä osa työkokemukseksi raportoitua ei ole työkokemusta

 Epävarmoja siitä, ovatko työssä enää kahden vuoden kuluttua 57,6 %

• Keskeisiä kysymyksiä volyymitietojen lisäksi:
 Yrittäjäksi yritystoiminnasta kiinnostumisen vuoksi vai pakon sanelemana?

 Yritystoiminta pääasiallisena tulonlähteenä vai toimeentuloa täydentävänä?

 Millaisia estäviä ja edistäviä tekijöitä
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En ole kiinnostunut 

yrittäjänä toimimisesta

1064 (79,2 %)

Olen kiinnostunut tai 

harkitsen 

yritystoimintaa

216 (16,1 %)

Minulla on yritys

64 (4,8 %)

Haluaisin olla 

mieluummin 

palkansaaja

1028 (96,6 %)

Haluaisin olla 

mieluummin 

yrittäjä

36 (3,4 %)

Haluaisin olla 

mieluummin 

palkansaaja

124 (57,4 %)

Haluaisin olla 

mieluummin 

yrittäjä

92 (42,6 %)

Haluaisin olla 

mieluummin 

palkansaaja

19

Haluaisin olla 

mieluummin 

yrittäjä

45

Tuskin pystyn 

työskentelemä

än nykyisessä 

ammatissa 

kahden 

vuoden 

kuluttua

237 (24,2 %)

En ole varma 

pystynkö 

työskentelemä

än nykyisessä 

ammatissa 

kahden 

vuoden 

kuluttua

285 (29,1 %)

Melko varmasti 

pystyn 

työskentelemään 

nykyisessä 

ammatissa kahden 

vuoden kuluttua

459 (46,8 %)

Tuskin pystyn 

työskentelemä

än nykyisessä 

ammatissa 

kahden 

vuoden 

kuluttua

17 

En ole varma 

pystynkö 

työskentelemä

än nykyisessä 

ammatissa 

kahden 

vuoden 

kuluttua

6 

Melko varmasti 

pystyn 

työskentelemään 

nykyisessä 

ammatissa kahden 

vuoden kuluttua

10

Tuskin pystyn 

työskentelemä

än nykyisessä 

ammatissa 

kahden 

vuoden 

kuluttua

11 (9,3 %)

En ole varma 

pystynkö 

työskentelemä

än nykyisessä 

ammatissa 

kahden 

vuoden 

kuluttua

31 (26,3 %) 

Melko varmasti 

pystyn 

työskentelemään 

nykyisessä 

ammatissa kahden 

vuoden kuluttua

76 (64,4 %)

Tuskin pystyn 

työskentelemä

än nykyisessä 

ammatissa 

kahden 

vuoden 

kuluttua

16

En ole varma 

pystynkö 

työskentelemä

än nykyisessä 

ammatissa 

kahden 

vuoden 

kuluttua

33

Melko varmasti 

pystyn 

työskentelemään 

nykyisessä 

ammatissa kahden 

vuoden kuluttua

42

Tuskin pystyn 

työskentelemä

än nykyisessä 

ammatissa 

kahden 

vuoden 

kuluttua

3

En ole varma 

pystynkö 

työskentelemä

än nykyisessä 

ammatissa 

kahden 

vuoden 

kuluttua

4 

Melko varmasti 

pystyn 

työskentelemään 

nykyisessä 

ammatissa kahden 

vuoden kuluttua

12 

Tuskin pystyn 

työskentelemä

än nykyisessä 

ammatissa 

kahden 

vuoden 

kuluttua

5

En ole varma 

pystynkö 

työskentelemä

än nykyisessä 

ammatissa 

kahden 

vuoden 

kuluttua

10

Melko varmasti pystyn 

työskentelemään 

nykyisessä ammatissa 

kahden vuoden 

kuluttua

28
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13. Mikä olisi omasta mielestänne sopiva työaika, 

mikäli esteitä tai tulorajoja ei olisi:

yhteensä

Alle 10 

tuntia/viikko

10-19 

tuntia/viikko

20-29 

tuntia/viikko

30 

tuntia/viikko 

tai enemmän

ei kiinnostunut 

yritystoiminnasta

N 170 255 274 357 1056

% 16,1% 24,1% 25,9% 33,8% 100,0%

kiinnostunut tai 

harkitsee

N 22 52 57 89 220

% 10,0% 23,6% 25,9% 40,5% 100,0%

on oma yritys N 8 10 7 37 62

% 12,9% 16,1% 11,3% 59,7% 100,0%

yhteensä N 200 317 338 483 1338

% 14,9% 23,7% 25,3% 36,1% 100,0%
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Yksisuuntainen 

monimuuttujainen

varianssianalyysi 

(MANOVA)

F(26,171)=3,97

p<.001

Partial Eta sq=.38

Bonferonin korjaus 

alfaan: p<.002
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Johtopäätökset

• Vammaisia henkilöitä, joiden yritystoiminta perustuu omaan valintaan ja jolla on 
yrittäjän oman arvion mukaan mahdollisuuksia oman työkyvyn perusteella, on 
noin 2 200. Tämän lisäksi potentiaalisia yrittäjiä on noin 4 400

• Monelle yritystoiminta on tai olisi osa-aikaista, toimeentuloa täydentävää
• Myös muuten merkittävä työvoimapotentiaali

• Tuen riittämättömyys, toimintakykyyn ja ympäristöön liittyvät pulmat, etuuksiin 
liittyvät kannustinongelmat näyttäytyvät merkittävimpinä ongelmina

• Rahoituksen osalta yritystuet ja joukkorahoitus vähiten merkittäviä

• Edistävinä tekijöinä yrittäjyyskoulutus, muiden antamat esimerkit, 
rahoitusmahdollisuuksien parantaminen, palveluntuottajien myönteisempi 
asenne, yritysidean kehitteleminen, apuvälineet ja avustajat

• Yritystoiminnan käynnistämisestä kiinnostuneiden arvottavat nämä 
merkityksellisemmiksi yrittäjänä jo toimiviin verrattuna 
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Kiitos!


