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Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle. 

 

Parempia ja pidempiä työuria 
 
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtaja Christa Sedlatschek  kertoo tavoista, joilla 
ikääntyviä henkilöitä voidaan auttaa pysymään aktiivisena työmarkkinoilla. 
 

2012 on aktiivisen ikääntymisen eurooppalainen teem avuosi . Kokonaisuudessaan teemavuotta 
kutsutaan nimellä Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalainen 
teemavuosi. Useimmat meistä ovat tietoisia siitä, että väestö ikääntyy miltei kaikkialla Euroopassa. Osaksi 
tämä johtuu syistä, joista voimme olla ylpeitä, sillä eliniänodotteemme on huomattavasti pidempi edellisiin 
sukupolviin verrattuna. Keskimäärin elämme kahdeksan vuotta pidempään kuin 1960, ja seuraavan neljän 
tai viiden vuosikymmenen aikana eliniänodote todennäköisesti vielä kasvaa noin viidellä vuodella. Tämä 
hyödyttää meitä kaikkia. Kun kyseinen myönteinen kehitys kuitenkin yhdistetään viime vuosikymmenien 
alhaisiin syntyvyyslukuihin, tulokseksi saadaan kaikkialla teollisuusmaissa toistuva ilmiö. Tämä tarkoittaa, 
että vanhempia henkilöitä on merkittävästi aiempaa enemmän ja että heidän osuutensa koko väestöstä on 
myös huomattavasti korkeampi. 

 

Toisin sanoen Euroopan väestö ikääntyy nopeasti. Vuonna 2010 yli 65-vuotiaita henkilöitä oli hieman yli 87 
miljoonaa, mikä on noin 17,4 prosenttia koko väestöstä. Luvut eroavat vuoden 1985 luvuista, jolloin yli 65-
vuotiaita oli 59,3 miljoonaa, eli yhteensä 12,8 prosenttia väestöstä Määrän odotetaan edelleen nousevan 
työikäisiin verrattuna ja kaksinkertaistuvan vuoteen 2060 mennessä. Tämä on haaste, joka tarjoaa samalla 
mahdollisuuden vanhempien henkilöiden osaamisen ja kykyjen hyödyntämiseen. 

 

Kuinka voimme vastata näihin merkittäviin muutoksiin? Kuten työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta 

vastaava Euroopan komission jäsen László Andor on todennut: ”Aktiivinen ikääntyminen” on avainasemassa 
vastattaessa haasteisiin, joita lisääntyvän vanhemman väestön osuus yhteiskunnissa tuo tullessaan: Tämä 
tarkoittaa vanhempien henkilöiden kannustamista aktiivisena pysymiseen siten, että he työskentelevät 
pidempään ja jäävät eläkkeelle myöhemmin sekä elävät terveellistä ja itsenäistä elämää.” 

 

Aktiivinen ikääntyminen 
 

Näin ollen eurooppalaisella aktiivisen ikääntymisen teemavuodella, joka käynnistettiin Kööpenhaminassa 
tammikuussa, on paljon merkitystä. Teemavuodella pyritään lisäämään tietoisuutta siitä, miten vanhemmat 
henkilöt voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan, ja kannustamaan päättäjiä edistämään kansalaisten 
”aktiivista” ikääntymistä. Aktiivisessa ikääntymisessä on kyse terveestä vanhenemisesta, itsenäisen 
elämän jatkamisesta ja yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä toimimisesta. 

 
Tärkeintä tässä yhteydessä on sen mahdollistaminen, että ikääntyvät työntekijät pysyvät työmarkkinoilla 
terveinä pidempään. Ikääntyvien työntekijöiden (55–64-vuotiaat henkilöt) työllisyysprosentti Euroopan 
unionin 27 jäsenvaltiossa on tällä hetkellä alle 50 prosenttia. Toisin sanoen yli puolet ikääntyvistä 
työntekijöistä jättää syystä tai toisesta työelämän ennen kuin heidän on siirryttävä eläkkeelle. Tämä 
tarkoittaa, että työurien pidentämiseksi on olemassa valtavasti hyödyntämätöntä potentiaalia, millä voidaan 
tukea pidempään elävien eurooppalaisten toimeentuloa. 

 



 

 

2

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto FI 

http://osha.europa.eu  

Parempia ja pidempiä työuria 

 

Ennusteiden mukaan erityisesti vanhempien naisten osuus lisääntyy 27 jäsenvaltion EU:n työmarkkinoilla, 
sillä 55–64-vuotiaiden naisten työllisyysprosentin odotetaan nousevan 20,9 prosentilla vuosina 2010–2060. 
Miesten osuuden odotetaan nousevan 11,5 prosentilla. 

 
Ovatko kansalaiset tyytyväisiä kyseiseen vanhempien henkilöiden kasvavaan merkitykseen työpaikoilla? 
Hiljattain tehdyn Eurobarometri-kyselyn mukaan asia on näin. Vastaajat kannattivat laajasti ikääntyvien 
työntekijöiden työskentelyä nykyiseen eläkeikään saakka ja myös tämän jälkeen. Esimerkiksi 61 prosenttia 
eurooppalaisista katsoo, että kansalaisilla olisi oltava mahdollisuus työskentelyn jatkamiseen sen jälkeen, 
kun he ovat saavuttaneet virallisen eläkeiän. Kolmannes vastaajista ilmoitti, että he itse haluaisivat jatkaa 
työskentelyä sen jälkeen, kun he ovat oikeutettuja eläkkeeseen. 

 

Tosin tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii tiettyjä asioita. Kyselyjen tulokset osoittavat, että 
työturvallisuuden ja työterveyden (OSH, occupational safety and health) merkitys työurien pidentämisessä 
tunnetaan laajasti. Toisen, koko Euroopan laajuisen Ipsos MORI -tutkimuslaitoksella teetätetyn 
mielipidekyselyn mukaan 87 prosenttia eurooppalaisista katsoo, että hyvällä työterveydellä ja 
työturvallisuudella on merkitystä, mikäli ihmisten on työskenneltävä pidempään ennen eläkkeelle 
siirtymistä (56 prosenttia vastaajista ilmoitti tämän olevan ”erittäin tärkeää”). Eurobarometri-kyselyn 
mukaan monet eurooppalaiset kuitenkin myös katsovat, että he eivät voi jatkaa työskentelyä vanhemmalla 
iällä työolojensa vuoksi. Vain neljä kymmenestä vastaajasta (42 prosenttia) katsoo, että he kykenevät 
tekemään nykyistä työtään 65 ikävuoteen saakka tai tämän jälkeen, ja 17 prosenttia uskoo, että he eivät 
voi jatkaa nykyisessä työssään 59 vuotta täytettyään. Yli puolet vastaajista kertoi, että heidän 
työnantajansa eivät ole sovittaneet käytäntöjään ikääntyvien henkilöiden tarpeisiin. 

 

Ikääntyvien työntekijöiden turvallisuus ja terveys 
 

Kun Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto näin ollen tekee tunnetuksi eurooppalaista teemavuotta, 
se myös korostaa työturvallisuutta ja työterveyttä koskevia hyviä toimintatapoja ja työpaikoilla tapahtuvaa terveyden 

edistämistä kaikissa työelämän vaiheissa ikääntyvien työntekijöiden työurien jatkamiseksi. 

 

Jotta ihmisiä voidaan kannustaa pysymään pidempään työmarkkinoilla, ikääntyvien työntekijöiden 
vastaiseen syrjintään on puututtava. Eurooppalaisessa teemavuodessa on laajasti kyse kielteisten 
asenteiden muuttamisesta. Sen sijaan, että ikääntyviä henkilöitä pidetään taakkana työikäiselle väestölle, 
olisi annettava enemmän arvoa heidän arvokkaille taidoilleen ja kokemukselleen sekä sille, mikä merkitys 
näillä tekijöillä voi olla työpaikalla. 

 

Ikääntyvät työntekijät ovat kuitenkin eräällä tavoin myös haavoittuvampia työelämässä. Kuolemaan 
johtavien työtapaturmien todennäköisyys on suurempi heidän kohdallaan. Pitkäaikaiset terveysongelmat 
lisääntyvät myös iän mukana. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat erityinen ongelma, ja masennus kuuluu myös 

suurimpiin ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymistä aiheuttaviin syihin. Raskasta fyysistä työtä sisältävillä aloilla 
sairauslomat ovat luonnollisesti yleisempiä kaikissa ikäryhmissä. Sairauslomien määrä kuitenkin lisääntyy 
merkittävästi 45–50-vuotiaiden keskuudessa. Kuitenkin kaikenikäisten, yksittäisten työntekijöiden välillä on 
suuria eroja sen osalta, mitä työtä he voivat tehdä. Useimmat ikääntyvät työntekijät voivat pysyä fyysisesti 
terveinä ja kykeneväisinä työntekoon, kun heille tarjotaan oikeat olosuhteet. 
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Ikäkysymyksen hallinta työpaikalla 
 

Näin ollen on tärkeää, että ”ikäkysymyksen hallinnalle” työpaikoilla annetaan kunnolla painoarvoa. 
Esimiesten on huomioitava ikään liittyvät tekijät, kun he osoittavat tiettyjä tehtäviä yksittäisille henkilöille, 
jotta kaikki voivat tehdä työnsä iästä huolimatta. 

 
Tämä tarkoittaa, että keskitytään tekijään, jota kutsumme ”työkyvyksi”: On tärkeää löytää oikea tasapaino 
työn ja yksittäisten resurssien välillä. 

 

Tältä saralta löytyy paljon asioita, joita työnantajat voivat tehdä. Työpaikalla tapahtuvaan terveyden 
edistämiseen kuuluu esimerkiksi se, että työntekijöitä autetaan pitämään yllä terveitä elämäntapoja 
syömisen, juomisen ja liikkumisen osalta. Lisäksi työnantajat voivat suorittaa kattavan riskinarvioinnin, 
jossa otetaan huomioon yksilölliset erot työntekijöiden välillä heidän kykyjensä ja terveytensä osalta. Iästä 
tulee vain yksi tekijä muiden joukossa, joka on huomioitava, kun esimiehet harkitsevat työntekijöiden ja 
tietynlaisten töiden ”yhteensopivuutta”. 

 

Olennaista ikäkysymysten hallinnassa on, että yksittäiset työtehtävät suunnitellaan uudelleen ikääntyvien 
työntekijöiden vahvuuksia, tarpeita ja kykyjä vastaavaksi. Tutkimusten mukaan työkykyä voidaan edistää 
esimerkiksi työjärjestelyn, työtuntien, koulutuksen ja ergonomisten toimenpiteiden osalta erilaisin toimin. 
Työpaikka voidaan sovittaa ikääntyvien työntekijöiden tarpeita vastaavaksi tehokkaimmin siten, että heidän 
annetaan osallistua toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen. He ovat työpaikkansa asiantuntijoita. 

 

On paljon esimerkkejä siitä, miten tämä lähestymistapa voi toimia käytännössä. Esimerkiksi eräs 
tuotantoyhtiö on ottanut käyttöön ”Age Master” -mallin, jossa yli 58-vuotiaat työntekijät saavat ylimääräisiä 
vapaapäiviä sen jälkeen, kun he ovat tehneet fyysisesti vaativaa työtä. Näin heillä on enemmän aikaa 
levätä. Seurauksena yrityksen vanhemmat työntekijät ovat työskennelleet kolme vuotta kauemmin ennen 
eläkkeelle siirtymistä. Samaan aikaan eräs energiayhtiö on ottanut käyttöön ”80–90–100”-ohjelman, jossa 
ikääntyvät työntekijät voivat vähentää työaikaansa 20 prosentilla. Näin ollen heidän palkkansa on 10 
prosenttia alhaisempi, mutta he säilyttävät kaikki eläkäetunsa. Myös tähän ohjelmaan osallistuneet 
työntekijät työskentelivät kauemmin ennen eläkkeelle siirtymistä. 

 

Tämänkaltaiset esimerkit osoittavat, että ihmiset voivat ja haluavat työskennellä kauemmin, kun he ovat 
motivoituneita tekemään niin. Lisäksi tutkimusten mukaan tämä kaikki johtaa vähäisempiin sairauslomiin, 
alhaisempiin työkyvyttömyyskustannuksiin ja korkeampaan tuottavuuteen. Kyseisiin malleihin investointi 
voi palautua työnantajalle suhteessa 3:1–5:1 muutaman vuoden jälkeen. 

 

 

Eurooppalaisten työpaikkojen ikäkysymyksen hallinnan osalta on nähtävissä selkeä ero ikääntyviä 
työntekijöitä koskevaa kysymystä "ongelman ratkaisuun" pyrkivällä ja "ennakoivalla" tavalla käsittelevien 
organisaatioiden ja niiden organisaatioiden välillä, jotka eivät ole ryhtyneet toimiin. 

 

 Organisaatiot, jotka näkevät ikääntyvän työvoiman pelkästään ongelmallisena tekijänä, menestyvät 
yleensä heikommin kuin organisaatiot, jotka ottavat sen vastaan mahdollisuutena ja hyödyntyvät 
parhaansa mukaan tilaisuutta, jossa nuoremmat työntekijät voivat esimerkiksi oppia taitoja vanhemmilta 
työntekijöiltä. 
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Näin ollen aktiivisen ikääntymisen vakavasti ottaminen ei hyödytä vain työntekijöitä ja työnantajia. Hiljattain 
tehdyn tutkimuksen mukaan elämänlaatumme myöhemmin on sitä korkeampaa, mitä paremmassa 
työkunnossa olemme olleet ennen eläkkeelle siirtymistä. Lisäksi sairastavuutta ja fyysistä tai henkistä 
rappeutumista esiintyi tulosten mukaan vähemmän. Tämä tarkoittaa alhaisempia 
terveydenhuoltokustannuksia meille kaikille. Työterveyteen ja työturvallisuuteen investointi hyödyttää 
kaikkia. On tärkeää ryhtyä toimiin aikaisin, sillä tämän päivän nuoret ovat tulevia ikääntyviä työntekijöitä. 

 
Tämä kaikki perustuu siihen, että luodaan ehkäisevä kulttuuri ja kannustetaan ihmisiä osallistumaan 
aktiivisesti paremman työympäristön luomiseen. Hyvä johtajuus ja työntekijöiden osallistuminen 
päätöksentekoon ovat todistetusti avaintekijöitä menestykselle. 

 

 

Löydät lisätietoja EU-OSHA:n työstä tällä alalla seuraavalta sivulta: 

http://osha.europa.eu/en/priority_groups/ageingworkers 

Voit myös ladata resurssipaketin EU-sisarvirastomme Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön sivuilta 
(European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound)): 

http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeageing.htm 

 
 


