
Työurat pidemmäksi hyvällä 
työilmapiirillä 
 

 

Pauli Forma 

 
Työelämäpalvelujen johtaja, Keva 

 

11.9.2014 

 

Työkykyä 

 



Ikärakenteet julkisella ja yksityisellä sektorilla 

1821242730333639424548515457606366

Kunnat 

 

11.9.2014 

Ev.lut. kirkko 

Valtio 

1
8

2
2

2
5

2
8

3
1

3
4

3
7

4
0

4
3

4
6

4
9

5
2

5
5

5
8

6
1

6
4

6
7

Yksityinen sektori 

Pauli Forma 



11.9.2014 3 

Työurien pidentäminen 

• Keskustelua työurien pidentämisestä on käyty viime aikoina 
eläkejärjestelmän kehittämistä painottaen.  

– Vanhuuseläkkeen alaikärajan nostaminen erityisesti 
esillä. 

 

• Toisaalta tiedetään, että työssä jatkaminen ja työurien 
pidentäminen riippuu hyvin pitkälle työkyvystä. 

– Työkyky muodostuu työn vaatimuksista ja 
työntekijöiden voimavaroista.  

 

• Työurien pidentämistä tulisi tarkastella kokonaisvaltaisesti; 
eläkejärjestelmän kehittämisen ohella tulee parantaa 
työelämän olosuhteita.  

 

 



Verkkoaivoriihi työurien pidentämisestä 
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Tärkeimmät asiat työurien pidentämiseksi liittyvät 
ilmapiiriin, työyhteisön sisäiseen yhteistyöhön ja 
asenteisiin 

6.5.2013 
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Kuvion 
sininen 
palkki 
kertoo, 
kuinka 
monta 

kertaa ko. 
asia on 
mainittu 

aineistossa, 
vihreä 

palkki sen 
arvioidun 

tärkeyden. 

 

 

Mitkä asiat ovat kaikkein tärkeimpiä jotta työssä 
jatkettaisiin pitkään? Mihin Suomessa pitäisi keskittyä 

jotta työurat pitenisivät? 



Työterveys, työkyky & 
työhyvinvointi 

Työn kuormitus ja työaikojen 
joustavuus  

Henkinen hyvinvointi ja 
työntekijän arvostus
  

Työkalut ja -
välineet  

Johtaminen 

Ammattitaito ja koulutus 

Oma vastuu 

Työyhteisön ilmapiiri 

Työn koettu mielekkyys ja 
merkitys 

Työ - ja 
eläkejärjestelmän 
muuttaminen 

Palkka 
ja raha 

Yhteistyö työpaikalla 

Nuorten 
työllistymine
n ja työuran 
aikaistamine
n 

Perhe 

Työympäristö ja -puitteet 

Harrastukset ja vapaa-aika 

Asenteelliset 
seikat 

Työyhteisön avoimuus ja 
tiedonkulku 

Perhe jakaa näkemyksiä eniten – 
samanmielisimmin ajatellaan yhteistyön 
tärkeydestä 
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Mitä suurempi 
pallo, sitä 
enemmän 

aiheesta on 
puhuttu. 

Pystyakseli kuvaa 
asioiden koettua 

tärkeyttä ja  
vaaka-akseli 
erimielisyyttä 

niiden 
tärkeydestä. 

Mitkä asiat ovat kaikkein tärkeimpiä jotta työssä 
jatkettaisiin pitkään? Mihin Suomessa pitäisi 

keskittyä jotta työurat pitenisivät? 



Etnografisen tutkimuksen tutkimuskysymykset 
• Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää eläkkeelle siirtymässä olevien 

julkisen sektorin työntekijöiden elämää, heidän ajatuksiaan ja tunteitaan 
työssä olemisesta, eläkkeelle siirtymisestä sekä eläkkeelle jäämisen 
eteenpäin siirtämisestä.  

 

Vastauksia haetaan mm. seuraavia kysymyksiin: 

• Millä tavoilla eläkeikää lähestyvät kokevat työnteon / työssä olemisen? 

• Mitä odotuksia ja toiveita eläkeikää lähestyvällä työntekijällä on 
työuransa 

• suhteen? 

• Miten eläkeikää lähestyvät kokevat asemansa työyhteisössä? 

• Millä tavoilla eläkeikää lähestyvät kokevat eläkkeelle siirtymisen? 

• Mistä lähtökohdista valitaan eläkkeelle jääminen? 

• Mistä lähtökohdista työuria pidennetään? 

• Millä tavoilla puoliso ja muut läheiset vaikuttaa työntekijän eläkkeelle 
jäämistä koskevaan päätöksentekoon? 

• Miten eläkkeelle jäämisen ja työurien pidentämisen teemoja käsitellään 
työnantajan ja työntekijän välillä? 

11.9.2014 
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Tutkimuksen toteutus 
• Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin kymmenessä (10) etnografisessa 

tutkimuksessa, jotka toteutettiin huhti- ja toukokuun aikana 2013. 

• Tutkimushaastattelut taltioitiin digitaalisella videokameralla. 

• Valtaosaan tutkimuskeskusteluista osallistuivat eläköityvän (= muutaman vuoden 
sisään eläkkeelle jäävän) tutkittavan lisäksi myös tutkittavan esimies ja puoliso. 

• Tutkittavat työskentelivät pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa) ja 
Porvoossa. 

 

• Tutkittavat: 

• Terveyskeskuslääkäri (haastateltiin tutkittava, esimies, puoliso) 

• Sairaanhoitaja/leikkaussali (tutkittava, esimies) 

• Laitosapulainen/siivooja (tutkittava, esimies, puoliso) 

• Lastenhoitaja (tutkittava, esimies, puoliso) 

• Opettaja (tutkittava, puoliso) 

• Yliaktuaari (tutkittava, esimies, puoliso) 

• Sihteeri (tutkittava, esimies, puoliso) 

• Maanmittaaja (tutkittava, esimies) 

• Poliisi (tutkittava, esimies) 

• Pappi (tutkittava, esimies, puoliso) 
11.9.2014 
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VIIMEISTEN TYÖVUOSIEN KOKEMINEN 
JA ASEMA TYÖYHTEISÖSSÄ 

• Viimeisinä työvuosina toivotaan toimenkuvan pysyvän 
mahdollisimman pitkälti ennallaan tuttuna ja turvallisena. 

• Tietotekniikan käyttöön liittyvät uudet asiat ja varsinaista 
työnsisältöä (esim. erilaiset kirjalliset raportoinnit) tukevat 
työtehtävät aiheuttavat ärsytystä. 

• Ennen eläkkeelle jäämistä toivotaan ihannetapauksessa 
toimenkuviin kevennystä. Osa valitseekin osa-aikaisuuden, 
jos saa siihen mahdollisuuden. 

• Työntekijän kokema arvostus riippuu toimialasta ja 
työyhteisöstä. Tieto-taito -intensiivisillä aloilla (mm. 
sairaanhoito) koetaan, että omaa työtä arvostetaan. 

• Suorittavissa ja huoltavissa tehtävissä työskentelevät ovat 
vähemmän varmoja tekemänsä työnsä arvostuksesta. 

11.9.2014 
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ELÄKKEELLE JÄÄMISEN SYITÄ 
• Ennen kaikkea terveydelliset syyt saavat työntekijän jäämään 

eläkkeelle määräaikana tai sitä ennen. Toisinaan runsaat 
poissaolot johtavat toimen muuttamiseen osa-aikaiseksi ennen 
eläkeikää. 

• Jos työtä ei koeta haastavana ja osaamista hyvin vastaavana, 
valitaan helpommin eläkkeelle jääminen etenkin, kun työssä 
jaksaminen alenee iän myötä. 

• Eläkkeelle jäädään mielellään, kun koetaan, että oma velvollisuus 
työnantajaa ja suomalaista yhteiskuntaa kohtaan on täytetty. 

• Eläkkeelle jäämisen päätöstä helpottavat lopunajan haasteettomat 
”rääppiäistyöt” ja työnantajan olematon kiinnostus työntekijän 
tekemisiin. 

• Puolison vaikutus työntekijän eläkepäätökseen on lähinnä 
välillinen. Päätöksentekoa pidetään työntekijän omana asiana, ja 
tuetaan hänen tekemäänsä päätöstä. Kuitenkin, jo eläkkeellä 
oleva puoliso saattaa ohjata päätöstä kohti eläkkeelle jäämistä 
yhteisen laatuajan motivoimana. 
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TYÖURIEN JATKAMISEN SYITÄ 
• Hyvä fyysinen ja psyykkinen työkunto on perusta 

työurien jatkamiselle. Työurien jatkaminen kiinnostaa, 
jos terveydentilan lisäksi työ koetaan haastavana ja 
tyydytystä tuovana sekä työyhteisölle lisäarvoa 
tuottavana. 

• Ellei ole terveydellisiä ongelmia, taloudellinen 
kannustin vaikuttaa työurien jatkamiseen. 
Muutamastakin lisävuodesta kertyvää lisää eläkkeisiin 
pidetään hyvänä. 

• Raskaimmissa ammateissa toimenkuvan räätälöity 
keventäminen ja kirjallisista raportoinneista 
”siistiminen” edesauttavat työurien jatkamista. 

• Työuria pidennetään myös velvollisuudentunnosta 
työnantajaa ja omaa toimea kohtaan siirtymällä 
eläkkeelle vasta, kun pätevä seuraaja on löytynyt. 

11.9.2014 
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60 ja risat -tutkimuksen kyselyaineisto 
• Otos palvelussuhderekistereistä, eläkeikä täyttyy 2014 ja 2015. 

• Postikysely alkusyksyllä 2013, 1 muistutuskierros. Ruotsinkielinen ja 
suomenkielinen lomake. Mahdollisuus vastata verkossa. 

• Vastausprosentti 71. 

• Aineiston rakenteen kuvailua, % (n). 
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Kunta Valtio 

Miehet 22 (592) 43 (253) 

Naiset 78 (2099) 57 (340) 

Keski-ikä 62 vuotta 62 vuotta 

Korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 27  (721) 35 (203) 

Naimisissa tai avoliitossa olevien osuus 76 (2034) 76 (449) 

Henkinen työkyky hyvä tai erinomainen 75 (2002) 77 (449) 

Fyysinen työkyky hyvä tai erinomainen 69 (1835) 73 (449) 



Päätöksiä eläkkeelle siirtymisestä 
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 jäädä eläkkeelle? 

Ennen 
omaa  
eläkeikää 

Omassa 
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Myöhemmin 
kuin omassa 
eläkeiässä 



Missä kunnossa vanhuuseläkkeelle siirrytään? 
Koettu työkyky lähellä eläkeikää olevilla ja kaikilla valtion ja kuntien 
työntekijöillä 
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Lähde: Forma 2013. 



Mikä on tärkein taho, jonka kanssa 
eläkkeelle siirtymisestä on puhuttu? 

0 10 20 30 40 50 60 70

Ei kukaan/ei puhuttu

Puoliso

Muut perheenjäsenet

Työkaverit

Esimies

Muut työnantajan edustajat

Eläkeasiamies

Ammattijärjestöjen edustajat

Ystävät

Jokin muu taho

Naiset Miehet
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Eläkkeelle siirtyminen puheenaiheena 
työpaikalla 
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Oletko kertonut 
esimiehellesi 
eläkkeellesiirtymisestäsi? 

76 

24 

Kyllä

En

88 

12 

Oletko kertonut 
työtovereillesi 
eläkkeellesiirtymisestäsi? 

Lähde: Saari 2013. 



Miksi eläkkeelle siirtymisestä ei ole 
kerrottu työkavereille? 

”Aikaa on, vielä ei kiirettä” 

”Koen sen olevan henkilökohtainen asia” 
”työkyvyttömyyseläke” 

”Ovat liian uteliaita, haluan jäädä hiljaisuudessa” ”En halua 
sipinöitä ja supinoita, kateus myös yksi syy” 

”Koska moni joutuu työttömäksi samaan aikaan” ”En halua 
turhaan hehkuttaa” 

”Haluan olla tasavertainen työntekijä muiden joukossa, en 
eläkettä odottava vanhus” 

”Työryhmän motivaatio kärsii” 

”Aiheuttaisi turhaa rauhattomuutta” 
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Lähde: Saari 2013. 



Miksi eläkkeelle siirtymisestä ei ole 
kerrottu esimiehelle? 

”Aikaa on vielä” 

”Ei kiirettä” 

”Ei kuulu työnantajalle” 

”Miksi kertoisin?” 

”Esimiestä ei kiinnosta” 

”Haluan katsoa, tuleeko irtisanomisia” ”Ei kannata paljastaa 
kortteja nyt” 

”Oletan, että se on itsestäänselvyys” 

”Ei ole kysytty” - ”Tiedetäänhän se muutenkin” 

”Vaikuttaisi työtehtäviin, mitä tulisi – jäähdyttelijä vaiko yhä 
tärkeä?” 

11.9.2014 18 
Lähde: Saari 2013. 
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Mitä asioita jäät todennäköisesti kaipaamaan 
työelämästä eläkkeelle siirtymisesi jälkeen?  

• 84 % vastasi kysymykseen omin sanoin 

”Työkaverit”  
      
    n. 2/3 työntekijöistä 

 

”Asiakkaat ja kontaktit” 
      
            n. 1/15 

”Työn sisältö, 
mielenkiintoisuus” 
       
      n. 1/15 

”Palkka” 
  
   n. 1/25 

”En mitään” 
      
      n. 1/15 

”lapset ja nuoret” 
      
      n. 1/15 

”Työn antama 
säännöllisyys ja rytmi”  
          
           n. 1/15 

. 
”Esimies” 

Lähde: Perhoniemi 2013. 



Lopuksi 

• Keskeistä työkyvyn ylläpito – näin jaksetaan 
lähelle eläkeikää.  

 

• Ikäjohtaminen on korostuu viimeisinä työvuosina. 

 

• Eläkkeelle siirtymisen tulisi olla luonteva 
puheenaihe työpaikoilla.  
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