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1. Ikääntyvien työntekijöiden asema Euroopan unionissa 
Tulevien vuosikymmenten aikana ikääntyvien työntekijöiden osuus Euroopan unionissa kasvaa 
työikäisessä väestössä.  Kehitys EU27-maissa viittaa siihen, että 55–64-vuotiaiden ikäryhmä kasvaa 
vuosien 2010 ja 2030 välisenä aikana noin 16,2 prosenttia (9,9 miljoonaa henkilöä). Kaikissa muissa 
ikäryhmissä suuntaus on laskeva, 5,4 prosentista (40–54-vuotiaat) 14,9 prosenttiin (25–39-vuotiaat). Tämä 
huomattava demografinen muutos johtuu elinajanodotteen kasvusta ja syntyvyyden laskusta. Sen 
seurauksena eurooppalaiset työntekijät ovat pian vanhempia kuin koskaan aikaisemmin. Monissa maissa 
ikääntyvien työntekijöiden osuus työikäisestä väestöstä on 30 prosenttia tai suurempikin. 

EU27-maissa ikääntyvien työntekijöiden (55–64-vuotiaat) työllisyysaste on tällä hetkellä alle 50 prosenttia. 
Maailmanlaajuisesti ainoastaan 15 maassa ikääntyvien työntekijöiden työllisyysaste on yli 50 prosenttia. 
Ikääntyvistä työntekijöistä yli puolet lopettaa eri syistä työnteon jo ennen pakollista eläkeikää. Työuria 
täytyykin parantaa ja pidentää kiireesti eurooppalaisten pidemmän eliniän rahoittamiseksi ja 
ylläpitämiseksi. 

Euroopan aktiivisen ikääntymisen teemavuoden 2012 tavoitteena on edistää etenkin vanhempien ihmisten 
elämänlaatua ja hyvinvointia Euroopassa sekä edistää solidaarisuutta sukupolvien välillä. Hyvä työelämä 
edistää keskeisesti aktiivista ikääntymistä. Siksi työterveys ja -turvallisuus ovat ratkaisevassa asemassa, 
kun aktiivista ikääntymistä pyritään turvaamaan pidentämällä ja parantamalla työelämää. Hyvä työ edistää 
myös nuorten, keski-ikäisten ja vanhempien sukupolvien välistä yhteistyötä. 

 

2. Tosiasioita ikääntymisestä 
Pitkäaikaiset terveysongelmat ja krooniset sairaudet lisääntyvät iän myötä. Siksi noin 30 prosenttia 50–64-
vuotiaista miehistä ja naisista tarvitsee terveysongelmiensa takia pikaisesti muutoksia työpaikalla, jotta 
estettäisiin varhainen eläkkeelle siirtyminen ja työkyvyttömyys. Suurimmat terveysongelmat liittyvät tuki- ja 
liikuntaelimiin ja mielenterveyden ongelmiin. Masennus on nykyään yksi yleisimmistä työkyvyttömyyden ja 
varhaisen eläkkeelle siirtymisen syistä. Fyysisen työkyvyn heikkeneminen iän myötä on selvää: 30 
ikävuodesta lähtien sydämeen ja hengittämiseen liittyvä kapasiteetti sekä lihasvoima heikkenevät noin 1–
2 prosenttia vuodessa. Heikentynyt fyysinen kapasiteetti on ongelma erityisesti työssä, jossa ruumiillinen 
kuormitus on suurta. Nykyisin Euroopassa noin 30 prosenttia työntekijöistä joutuu työskentelemään 
huonossa asennossa, käsittelemään painavia esineitä tai tekemään samanlaisena toistuvaa työtä. 
Toimintavalmiuksissa ja terveydentilassa on kuitenkin suuria yksilöllisiä eroja kaiken ikäisissä. Suurimmalla 
osalla ikääntyvistä työntekijöistä terveys on hyvä ja fyysinen toimintakyky riittävä.  

Vaikka terveys ja fyysinen toimintakyky ikääntymisen myötä heikkenevät, monet muut kyvyt paranevat 
vanhetessa. 
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Henkiselle kasvulle ikääntyminen on etu. Esimerkiksi strateginen ajattelu, älyllinen terävyys, harkitsevuus, 
viisaus, kyky punnita ja perustella päätöksiä, elämänhallinta, kokonaisvaltainen havainnointi ja kielitaito 
paranevat iän myötä. Vanhemmat työntekijät ovat myös sitoutuneita ja omistautuneita työhönsä sekä 
uskollisia työnantajalleen, ja heillä on usein vähemmän poissaoloja kuin muilla ikäryhmillä. Myös 
työkokemus ja elämänhallinta paranevat vanhetessa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kun työsuorituksia 
mitataan työpaikalla, työkokemus kompensoi eräiden keskeisten kognitiivisten prosessien, kuten 
muistitoimintojen ja psykomotoristen taitojen, heikkenemistä.  

Ikä ja työkokemus myös parantavat arvokasta sosiaalista pääomaa: i) ammatillinen pätevyys, hiljainen tieto 
ja yhteistyötaidot karttuvat, ii) organisaation ja sen toimintojen rakenteellinen ymmärtämys paranee ja iii) 
asiakaskontaktit ja -verkostot laajenevat. Myös muutosten ymmärtäminen toimintaympäristössä paranee. 

Ikääntyvät työntekijät voivat oppia uusia asioita. Ikä ei vaikuta oppimiseen, mutta oppimisprosessi muuttuu 
iän myötä. Siksi on tärkeää, että ikääntyvät työntekijät pääsevät koulutukseen ja saavat yhtäläiset 
mahdollisuudet oppia uusia taitoja ja päivittää ammatillista osaamistaan. Elinikäisessä oppimisessa on 
käytettävä sopivia oppimisstrategioita ja opetusmenetelmiä. 

Yhteenvetona voidaan siis sanoa, että ikääntyminen tekee vanhemmista työntekijöistä monin tavoin 
parempia ja vahvempia. Siksi aktiivinen osallistuminen työelämään on ratkaisevan myönteistä aktiivisen 
ikääntymisen kannalta. Jokaisella sukupolvella on omat vahvuutensa ja heikkoutensa: ikääntyvien 
työntekijöiden vahvuudet tulisi tunnistaa paremmin, ja niitä tulisi pyrkiä hyödyntämään työpaikan 
arvokkaana pääomana. 

 

3. Työpaikkojen ikäjohtaminen  
Ikäjohtaminen on määritelmän mukaan työntekijän iän ja ikään liittyvien tekijöiden huomioon ottamista 
päivittäisessä johtamisessa, kuten työntekoa koskevissa järjestelyissä ja työtehtävissä, siten että jokainen 
ikään katsomatta voi saavuttaa sekä omat tavoitteensa että yrityksen tavoitteet. Ikäjohtamisen kahdeksan 
osa-aluetta ovat: 

1. parempi ikääntymisen tuntemus  

2. oikeudenmukaiset ikäasenteet  

3. ikäjohtaminen johtajien ja esimiesten keskeisenä tehtävänä ja velvollisuutena 

4. ikäjohtamisen sisällyttäminen osaksi henkilöstöpolitiikkaa  

5. työkyvyn ja tuottavuuden edistäminen  

6. elinikäinen oppiminen 

7. iänmukaiset työjärjestelyt ja  

8. turvallinen ja arvokas siirtyminen eläkkeelle. 

 

Ikäjohtamisen käytännöt eurooppalaisilla työpaikoilla osoittavat, että organisaatioissa ikääntymiseen 
liittyviin asioihin suhtaudutaan joko ratkaisukeskeisesti tai ehkäisevästi. Vähäinen tieto ikääntymiseen 
liittyvistä kysymyksistä johtaa siihen, että yritykset pyrkivät selviämään ongelmista vähäisin resurssein ja 
vähentämällä vanhempien työntekijöiden työhön liittyviä vaatimuksia (ongelmanratkaisuun perustuva 
lähestymistapa). Ennakoivat yritykset, jotka ymmärtävät ikääntymisen ennemminkin haasteena tai 
mahdollisuutena, ovat valmiita vahvistamaan henkilökohtaisia voimavaroja ja tukemaan sukupolvien välistä 
oppimista. Parhaimmillaan ikäjohtaminen käyttää ikärakenteeseen perustuvaa lähestymistapaa ja luo 
kaikille sukupolville yhtäläiset mahdollisuudet. 
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4. Työkyky 
Ikääntyvien työntekijöiden työkyvystä tehdyissä kattavissa tutkimuksissa on tunnistettu keskeisiä työkykyyn 
vaikuttavia tekijöitä. Tutkimustulokset voidaan esittää nelikerroksisena "työkykytalona" (kuva 1). Talon 
kolme alinta kerrosta kuvaavat henkilökohtaisia voimavaroja: i) terveys ja toimintakyky, ii) osaaminen ja 
pätevyys, iii) arvot, asenteet ja motivaatio. Neljäs kerros käsittää iv) työelämän. Työkyky on työn ja 
henkilökohtaisten voimavarojen välistä tasapainoa: kun työ ja henkilökohtaiset voimavarat vastaavat hyvin 
toisiaan, työkyky on hyvä. Portaat kerrosten välillä kuvastavat, että kaikki talon kerrokset ovat keskenään 
vuorovaikutuksessa. Vahvinta vuorovaikutus on 3. kerroksen ("työ") ja 4. kerroksen ("arvot ja asenteet") 
välillä. Myönteiset ja kielteiset kokemukset töissä vaikuttavat myös 3. kerrokseen, missä ne vaikuttavat 
joko myönteisesti tai kielteisesti. Kolmas kerros edustaa työntekijän subjektiivista käsitystä työstään: 
näkemyksiä ja tuntemuksia erilaisista jokapäiväiseen työhön liittyvistä tekijöistä. Kolmannessa kerroksessa 
on parveke, jolta työntekijä voi nähdä työpaikkansa lähiympäristöön: v) perhe ja vi) lähipiiri. Molemmat 
näistä tekijöistä vaikuttavat työntekijän työkykyyn joka päivä. Terveelliset elintavat ja harrastukset 
vahvistavat terveyttä ja toimintakykyä. Henkilökohtaiset verkostot ja inhimillinen kanssakäyminen 
vaikuttavat arvoihin, asenteisiin ja motivaatioon. Siksi työkykyyn vaikuttaa kaksi työpaikan ulkopuolista 
tekijää, jotka joko parantavat tai huonontavat työn ja työntekijän voimavarojen välistä tasapainoa. Yksilön 
työkyky riippuu kaikkiaan kuudesta tekijästä. 

Kuva 1: Työkyvyn talomalli kuvaa työkykyyn vaikuttavia tekijöitä. Työkyky on työn ja henkilökohtaisten 
voimavarojen välistä tasapainoa. Työpaikan lisäksi myös perhe ja lähipiiri vaikuttavat tasapainoon. Lähde: 
Ilmarinen, 2006. Työterveyslaitos, Ikävoimaa, graafinen suunnittelu Milja Ahola. Lundell ym. 2011 
(suomeksi). 

 

Toimintaympäristö organisaatioissa kehittyy jatkuvasti globalisaation, uuden teknologian, rahoituskriisin ja 
muiden syiden vuoksi. Siksi työkin muuttuu jatkuvasti. Samanaikaisesti organisaation henkilöstöresurssit 
muuttuvat, muun muassa työvoiman ikääntymisen vuoksi. Työntekijöillä saattaa ilmetä terveysongelmia, ja 
tarve päivittää taitoja ja osaamista käy yhä suuremmaksi. Talon kerrosten välillä vaikuttavat 
odottamattomat voimat vaikeuttavat hyvän tasapainon saavuttamista työn ja henkilökohtaisten 
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voimavarojen välillä. Siksi on yritettävä päästä parhaaseen mahdolliseen tasapainoon koko työelämän 
ajan.  

Talon 3. kerros on kuvastaa työtilannettamme ja antaa siitä yhteenvedon. Eri kerrosten ja työpaikan 
ulkopuolisten tekijöiden välinen tiedonkulku voi helposti muuttaa työntekijän arvoja ja asenteita sekä 
työhön sitoutumista ja sille omistautumista. Päätös siitä, jatkaako työntekijä samassa organisaatiossa 
työskentelyä eläkeikään asti tai jopa pidempään, syntyy 3. kerroksessa. Mitä myönteisempi 3. kerroksen 
lataus on, sitä todennäköisemmin ihmisellä on hyvä työelämä ja pidempi ura. Ratkaisevia myönteisiä 
indikaattoreita ovat esimerkiksi työntekijän saama arvostus, luottamus työnantajaan, esimiehen tuki ja 
palaute, oikeudenmukainen kohtelu ja omistautuminen työlle. Myönteisyys 3. kerroksessa tekee 
aktiivisesta ikääntymisestä totta.  

5. Työkyky ja ikääntyminen 
Työkykyä voidaan arvioida työkykyindeksillä. Se on kyselyväline, jossa on seitsemän osa-aluetta. 
Työkykyindeksissä on 7–49 pistettä: korkeampi pistemäärä tarkoittaa parempaa työkykyä. 
Työkykyindeksissä on pistemäärän perusteella neljä luokkaa: huono, kohtalainen, hyvä ja erinomainen. 
Työkykyindeksin ennustavuus on voimakas: niistä, joiden työkykyindeksi oli huono 45–57-vuotiaina, noin 
60 prosenttia oli työkyvyttömyyseläkkeellä 11 vuotta myöhemmin. Työkykyindeksi on käännetty 26 kielelle, 
ja sitä käytetään laajalti eri kulttuureissa ympäri maailmaa. 

Työkyky heikkenee yleensä iän myötä, vaikka keskiarvot 20–65-vuotiaassa työväestössä pysyvät luokissa 
hyvä ja erinomainen. Noin 30 prosentilla yli 45-vuotiaista mies- ja naistyöntekijöistä havaitaan kuitenkin 
selvää työkykyindeksin heikkenemistä sekä teollisuus- että toimistotöissä. Myös ikääntymisen suuntaukset 
ovat erilaisia eri talouden aloilla. Työkyky vaikuttaa heikommalta maataloudessa, metsäteollisuudessa, 
metalliteollisuudessa ja kuljetusalalla sekä sosiaalipalveluissa ja joissakin maissa opettajilla. Paras 
vastaavuus työn ja henkilökohtaisten voimavarojen välillä on elektroniikan ja televiestinnän alalla sekä 
pankki- ja vakuutusalalla. 

Yksilölliset erot työkyvyssä kasvavat iän myötä. Yli 45-vuotias työväestö on hyvin heterogeenista 
nuorempiin työntekijöihin verrattuna. Noin 15–30 prosentilla 45-vuotiaista työkykyindeksi on kohtalainen tai 
huono. He ovat vaarassa menettää työkykynsä, ellei ennalta ehkäiseviin ja korjaaviin toimiin ryhdytä. 

Työkyvyn heikkeneminen iän myötä johtuu vaikeudesta sovittaa työssä tapahtuvat muutokset yhteen 
henkilökohtaisissa voimavaroissa tapahtuvien muutosten kanssa. Työelämä tuntuu kulkevan omia 
polkujaan, jotka eivät välttämättä noudata normaalien vanhenemisprosessien polkuja. Siksi 3. kerros usein 
latautuu kielteisesti, ja vanhemmat työntekijät kokevat työkykynsä huononevan. 

 

6. Työkyvyn edistäminen 
Ajatuksena työkyvyn talomallissa on, että työpaikan työkykyä edistävien toimien tulisi käsittää kaikki neljä 
kerrosta. Työntekijät vastaavat enemmän terveydestään ja osaamisestaan, kun taas työnantaja vastaa 
enemmän organisaatiosta ja työn järjestämisestä. Edistämisen käsite perustuukin työnantajan ja 
työntekijän väliseen yhteistyöhön: yhdessä he voivat luoda paremman tasapainon työpaikalle ja parantaa 
työkykyä. Jaettu vastuu toimista, joihin työpaikalla ryhdytään, tekee niistä hyväksytympiä ja helpommin 
toteutettavia ja johtaa tilanteeseen, jossa kaikki voittavat. 

Terveyden edistäminen (1. kerros) kattaa elintavat eli syömisen, juomisen, liikunnan, palautumisen ja 
nukkumisen. Terveellisten elämäntapojen lisäksi työterveydenhuollon ennalta ehkäisevät ja varhaiset 
toimet sekä akuuttien terveysongelmien hyvä hoito ovat hyvän terveyden kannalta tärkeässä asemassa 
työelämän aikana. Siksi työterveysasiantuntijoiden osaamisen tulisi käsittää myös ikääntymiseen liittyvät 
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terveysasiat. Ymmärrys siitä, miten työpaikkoja on mukautettava ikääntymisen myötä muuttuvaan 
terveyteen ja toimintakykyyn, on arvokasta luotaessa parempaa työelämää ikääntyville työntekijöille. Koska 
monet terveysongelmat ovat työperäisiä, työn terveysriskit tulisi tunnistaa ja ehkäistä työpaikalla 
(4. kerros). Voimakkaat terveyden ja työn väliset vuorovaikutussuhteet edellyttävät aktiivista yhteistyötä 
työterveyden ja työturvallisuuden asiantuntijoilta, työnantajilta ja työntekijöiltä. 

Ammatillisen pätevyyden ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa taitojen ja osaamisen ajantasaistamista 
(2. kerros). Työssä tapahtuva koulutus yhdessä erilaisen henkilöstön koulutuksen kanssa antaa 
ikääntyville työntekijöille mahdollisuuden vahvistaa osaamistaan. On kuitenkin otettava huomioon 
ikääntyvien työntekijöiden oppimisprosessissa tapahtuvat muutokset. Oppimisstrategioissa, oppimisen 
edellytyksissä, kuvien käytössä, rentoutumisessa ja tiedon omaksumisen aikatauluissa on eroja nuorten ja 
vanhempien työntekijöiden välillä. Tärkein foorumi oppimiselle on kuitenkin työ ja työpaikka. Työssä 
oppiminen on mahdollista, jos työn sisältö ja tehtävät on suunniteltu niin, että ne tarjoavat 
oppimiskokemuksia. Työssä uran kuluessa saadut myönteiset oppimiskokemukset vähentävät uusien 
asioiden oppimista haittaavien esteiden määrää ja korjaavat kielteisiä asenteita oppimiseen. Myös 
esimiehen asenne on tärkeä: jos esimies on sitoutunut elinikäiseen oppimiseen ja tukee sitä tarjoamalla 
koulutusmahdollisuuksia, yksi merkittävä seniorityöntekijöiden oppimisen este poistuu. Vanhetessa 
oppiminen on aktiivisen ikääntymisen kannalta tärkeä menestystekijä.  

Arvot, asenteet ja motivaatio (3. kerros) eivät useinkaan ole suorien toimenpiteiden kohteena. Niihin 
vaikuttaminen on yleensä epäsuoraa. Tämä tarkoittaa sitä, että toimien pitäisi keskittyä lähinnä 
työkerrokseen. Monet parannukset johtamis- ja johtajuustaidoissa vaikuttavat 3. kerrokseen. Ihmisten tulisi 
tuntea, että heitä arvostetaan ja että he voivat luottaa työnantajaansa. He odottavat saavansa 
esimieheltään tukea vaativissa ja vaikeissa työtilanteissa. He tarvitsevat palautetta siitä, tekivätkö he 
työnsä hyvin, ja haluavat oppia parantamaan suorituksiaan. Esimiehen ja työntekijöiden vuoropuhelun tulisi 
olla jatkuva prosessi, ei pelkkä kertaluonteinen kehityskeskustelu kerran vuodessa. Työntekijät huomaavat 
myös oikeudenmukaisen kohtelun ja ikäsyrjinnän nollatoleranssin ja arvostavat niitä. Henkilökohtainen 
sitoutuminen ja omistautuminen työhön ovat keskeisiä merkkejä myönteisesti latautuneesta 3. kerroksesta. 
On myös todettava, että työntekijät ovat viime kädessä itse arvojensa, asenteidensa ja muiden 
henkilökohtaisten tekijöiden takana. Samalla, kun he tarkistavat omaa suhtautumistaan työhön, heidän 
sisäiset voimavaransa ja perhesiteensä ovat myös välttämättömiä paremman, kestävän tasapainon 
luomiseksi työelämään. Tällainen tasapaino luo myönteistä latausta 3. kerrokseen. 

"Työkerros" (4. kerros) on talon suurin ja painavin kerros. Se koostuu työympäristöstä (fyysisestä, 
henkisestä ja sosiaalisesta työympäristöstä), työpaikan organisaatiosta ja töiden järjestelyistä, työajoista, 
työyhteisöstä, työtehtävistä ja johtamisesta. Johtajilla ja esimiehillä on merkittävä rooli, koska heillä on 
valtuudet järjestää työprosessit ja yksilölliset työtehtävät. Kaikki työtä koskevat päätökset ja muutokset 
kulkevat heidän kauttaan. He myös vastaavat työsuojeluasioista, kuten riskinarvioinneista. 
Riskinarvioinneissa tulisi ottaa huomioon suuret yksilölliset erot työntekijöiden toimintakyvyssä ja 
terveydessä sekä esimerkiksi vammaisuuteen ja sukupuoleen liittyvät kysymykset. Kaikkiin ikäryhmiin 
kuuluvat työntekijät ovat alttiita haitallisille työaltistuksille. Koska työn mukauttamisen yksilön kykyihin, 
taitoihin ja terveydentilaan tulisi olla jatkuva ja dynaaminen prosessi, joka perustuu asianmukaiseen 
riskinarviointiin, työn mukauttaminen ikääntyvien työntekijöiden terveydentilaan ja tarpeisiin ei saisi olla 
lisätaakka. Vaikka ikä on vain yksi puoli työvoiman moninaisuutta, on syytä kehittää johtajien ja esimiesten 
tietoa ikään liittyvistä kysymyksistä. Kaikki ikään liittyvät toimet ja parannukset, joita työpaikoilla tarvitaan, 
sisältyvät ikäjohtamisen käsitteeseen (katso edellä kappale 3).  

Yksilöllinen työtehtävien uudelleensuunnittelu työntekijän vahvuuksien, tarpeiden ja kykyjen mukaisesti on 
ratkaisevan tärkeää, jotta turvataan ikääntyvien työntekijöiden työkyky, hyvinvointi ja tuottavuus. 
Esimerkiksi työn fyysisen kuormittavuuden keventäminen, lyhyiden taukojen lisääminen työprosesseihin, 
terveysriskien huomioon ottaminen vuorotyöjärjestelyissä sekä joustavat työjärjestelyt ovat kaikki 
ikämyönteisiä toimia. Toisaalta ikääntyvien työntekijöiden vahvuuksia tulisi hyödyntää (katso kappale 2). 
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Helpoin tapa tunnistaa tarpeita ja tapoja työn uudelleensuunnittelemiseksi on kysyä ikääntyviltä 
työntekijöiltä, miten he haluaisivat muuttaa ja parantaa työtään. Toinen hyvä mahdollisuus on jakaa 
työtehtäviä nuorten ja ikääntyneiden työntekijöiden kesken hyödyntämällä heidän erilaisia vahvuuksiaan. 

 

7. Ikääntyvien työntekijöiden työkyvyn edistämisen 
hyödyt 

Hyvistä käytännöistä saadut esimerkit osoittavat, että hyöty työkyvyn edistämisestä on merkittävämpi kuin 
kustannukset, joita siihen investoinnista aiheutuu. Ihmiset pystyvät jatkamaan tuottavaa työskentelyään, 
työilmapiiri paranee, tuottavuus paranee ja ikään liittyvät ongelmat vähenevät. Kustannus–hyötyanalyysi 
osoittaa, että sijoitetun pääoman tuotto (ROI) voi olla erittäin hyvä: 1 euron tuotto on muutaman vuoden 
kuluttua 3–5 euroa. Positiivinen ROI perustuu sairauslomien vähenemiseen, työkyvyttömyyskustannuksien 
pienenemiseen ja tuottavuuden paranemiseen. 

8. Keskeiset ikääntyviä työntekijöitä koskevat tavoitteet 
Jotta aktiivista ikääntymistä voitaisiin edistää pidentämällä ja parantamalla ikääntyvien työntekijöiden 
työuria, tarvitaan monia uudistuksia, kuten  

1. asenneuudistusta, jotta suhtautuminen ikääntyviin työntekijöihin olisi reilua ja asianmukaista  

2. johtamisuudistusta, jotta ikääntyvien työntekijöiden vahvuudet tunnistettaisiin ja niitä hyödynnettäisiin  

3. työelämän uudistusta, jotta työelämä olisi ikämyönteinen kaikille sukupolville  

4. eläkeuudistusta, jossa otetaan huomioon ikääntyvien työntekijöiden väliset suuret yksilölliset erot 
tarjoamalla joustavaa eläkeikää ja lisäkorvausta niille, jotka työskentelevät pidempään  

5. organisatorista uudistusta, jotta yhteistyö eri sidosryhmien ja työelämän pidentymiseen ja 
parantumiseen vaikuttavien toimijoiden välillä paranisi, sekä  

6. terveydenhuoltouudistusta, jotta ennalta ehkäisevää ja varhaista terveydenhuoltoa vahvistettaisiin. 

 

Tavoitteiden kannalta on olennaista toteuttaa myönteiset uudistukset ensin ja kielteiset myöhemmin. 
Myönteiset uudistukset tarkoittavat sitä, että työelämää tulisi ensin kehittää niin, että ihmiset voivat, 
haluavat ja saavat työskennellä pidempään. Tämä voidaan saavuttaa hyödyntämällä työkykymallia 
kattavasti kaikkien sukupolvien hyväksi. Sen jälkeen eläkeikiä voidaan nostaa ja 
varhaiseläkemahdollisuuksia voidaan vähentää. 

Tarvitaan pikaisesti innovatiivisia malleja, jotka pidentävät yksilön työelämää ja nostaa tosiasiallista 
eläkkeelle siirtymisikää. Jotkin esimerkit hyvistä käytännöistä osoittavat, että kun työntekijöille annettiin 
enemmän vapaapäiviä tai työtaakkaa kevennettiin iän myötä, tosiasiallinen eläkeikä nousi noin kolme 
vuotta. Muuan teollisuusyritys otti käyttöön Ikämestari-ohjelman, jossa tarjottiin ylimääräisiä vapaapäiviä yli 
58-vuotiaille työntekijöille. Näin he saivat enemmän aikaa levätä tehtyään käsillään tarkkaa ja vaativaa 
työtä, johon kuului lukkojen rakentamista oviin. Palkallisten vapaapäivien määrä nousi kuudesta (58-
vuotiailla) neljääntoista (63-vuotiailla). Ikämestarit jaksoivat ja halusivat työskennellä noin kolme vuotta 
aiempaa pidempään, ja he jäivät eläkkeelle 63-vuotiaina. Energia-alan yritys otti käyttöön 80-90-100-
ohjelman, joka antoi työntekijöille mahdollisuuden lyhentää työaikaansa 20 prosenttia siten, että heidän 
palkkansa laski 10 prosenttia, mutta eläke-edut säilyivät sataprosenttisina. Noin 25 prosenttia työntekijöistä 
tarttui mahdollisuuteen. Tosiasiallinen eläkeikä nousi noin kolme vuotta 64 vuoteen. 
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Nämä innovatiiviset esimerkit osoittavat, että ikääntyneet jaksavat ja haluavat työskennellä pidempään, 
kun he selviytyvät työn kuormittavuudesta tai työajoista. Työnantajat ja työntekijät ovat olleet tyytyväisiä 
uusiin malleihin. 

9. Ikääntyvät työntekijät työelämän ja yhteiskunnan
pääomana

Ikääntyvät työntekijät ovat tärkeä osa nyky-yhteiskuntien työvoimaa, ja tulevina vuosikymmeninä heidän 
lukumääränsä kasvaa. Ikääntyvillä työntekijöillä on muihin sukupolviin verrattuna erilaista osaamista ja 
erilaisia taitoja. Elleivät he ole työelämässä, ammatillisista, rakenteellisista ja verkostoitumiseen liittyvistä 
voimavaroista tulee pula. On myös tärkeää, että hiljainen tieto siirtyy nuoremmille sukupolville. Vahvin 
tietojen ja taitojen yhdistelmä työpaikalla perustuu eri sukupolvien erilaisiin vahvuuksiin.  

Ikääntyvien työntekijöiden parempi terveys ja korkeampi elinajanodote parantavat heidän 
mahdollisuuksiaan edistää ikämyönteistä yhteiskuntaa. Hyvä työelämä on kuitenkin tärkeä edellytys sille, 
että ikääntyvät työntekijät pysyvät aktiivisina ja varmistuu, että yhteiskunta hyötyy heidän vahvuuksistaan 
ja kyvyistään. Silloin ikääntyvät työntekijät osallistuvat sellaisen aktiivisesti kestävän ja jäsenistään 
välittävän yhteiskunnan rakentamiseen, jossa sukupolvien välillä on solidaarisuutta. 

Hyvä ja tuottava työelämä on aktiiviselle ikääntymiselle tärkeä pohja. Tyydyttävä työsuhde voi auttaa 
ihmisiä välttämään sairauksia ja ruumiillista tai henkistä rappeutumista, pitämään yllä hyviä kognitiivisia ja 
fyysisiä valmiuksia ja edistämään myönteistä ja aktiivista asennetta elämään. Työelämän laatu on tärkeä 
kaikille työntekijöille, koska töissä vietetään niin suuri osa ajasta. Tuoreet pitkäaikaistutkimuksen tulokset 
osoittavat, että eläkeikää edeltävä työkyky ennustaa henkilön itsenäisyyttä päivittäisessä elämässä 73–85-
vuotiaana. Mitä parempi työkyky on ennen eläkkeelle siirtymistä, sitä parempaa on elämänlaatu 
myöhemmin. Siksi on varmistettava, että aktiiviseen ikääntymiseen investoidaan jo työvuosina. 
Työterveyteen ja -turvallisuuteen työpaikoilla tehdyt investoinnit ovat samalla loppuelämäämme koskevia 
investointeja. 
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