
Miten liikkeelle virastossa?
- askeleita ikäohjelman tai hankkeen 

valmisteluun
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5 askelta toteutukseen

Kokoa 
tarpeellinen 
tietopohja

Valitse 
ikäryhmä, 

johon 
keskitytään

Kutsu heidät 
työryhmiin 
keskustele-

maan

Työstäkää 
yhdessä 

tarpeet ja 
keinot 

työkyvyn 
edistämiseen

Valitkaa 
toteutettavat 
toimenpiteet



Työuran alun keskusteluaiheita
• Mikä on yllättänyt positiivisesti tai 

negatiivisesti työelämässä?
• Mitä vahvuuksiasi pystyt käyttämään 

työssä? Mitä vahvuuksiasi et pysty 
hyödyntämään tällä hetkellä? 
Sujuvatko työt työpaikallamme?

• Millaisia urasuunnitelmia sinulla on? 
Mitä sellaista osaamista nykyinen 
työsi ja työpaikkasi kehittää, josta 
uskot olevan hyötyä tulevaisuudessa? 
Miten toivot, että esimiehesi tukee 
kehittymistäsi ja urakehitystäsi 
seuraavan vuoden aikana?

• Saatko työkavereiltasi riittävästi 
palautetta, joka kehittää sinua 
työntekijänä? Millaista palautetta 
haluaisit lisää?

• Mitä voisimme tehdä toisin, jotta 
työuran alussa olevien työntekijöiden 
vahvuuksia saadaan hyödynnettyä 
entistä enemmän? Millaisena näet 
oman roolisi tässä asiassa? 
Kuunnellaanko näkemyksiäsi työstä ja 
sen kehittämisestä?

• Miten huolehdit jaksamisestasi ja 
työkyvystäsi? Miten voimme 
työnantajana tukea jaksamistasi?



Työuran keskivaiheen 
keskusteluaiheita

• Miten koet voivasi vaikuttaa työsi ja 
työpaikkasi kehittymiseen? Miten 
koet, että esimies vaikuttaa 
positiivisesti tai negatiivisesti 
työnteon edellytyksiin? Mitä toivot 
lisää, mitä vähemmän?

• Mikä on ollut tähänastisella 
työurallasi merkittävintä?

• Mitkä ovat nykyisen työpaikkasi 
vahvuudet, entä heikkoudet? 
Millaisina koet työyhteisön ja 
työnteon tavat?

• Miten huolehdit jaksamisestasi ja 
työkyvystäsi?

• Millaisin toimenpitein virasto ja/tai 
esimies voi tukea työssä jaksamistasi? 
(työnkuva, koulutus, työajat, 
henkilökierto, työjärjestelyt ja -
välineet, ergonomia jne.)

• Millaisia urasuunnitelmia sinulla on? 
Mitä sellaista osaamista nykyinen 
työsi ja työpaikkasi kehittää, josta 
uskot olevan hyötyä tulevaisuudessa? 
Miten toivot, että esimiehesi tukee 
kehittymistäsi ja urakehitystäsi 
seuraavan 1-2 vuoden aikana?

• Millaisena näet oman roolisi tässä 
asiassa?

• Mitä voisimme tehdä toisin, jotta 
työuran keskivaiheessa olevien 
työntekijöiden vahvuuksia saadaan 
hyödynnettyä entistä enemmän?



Työuran lopun keskusteluaiheita
• Mitkä työhösi liittyvät tiedot ja taidot 

ovat sinun mielestäsi tärkeitä siirtää 
eteenpäin? Miten varmistamme 
hiljaisen tiedon ja taidon siirtymisen 
toisille työntekijöille? Oletko 
kiinnostunut mentoroinnista?

• Millaisin toimenpitein virasto ja/tai 
esimies voi tukea työssä jaksamistasi 
ja jatkamistasi? (työnkuva, koulutus, 
työajat, henkilökierto, työjärjestelyt 
ja -välineet, ergonomia jne.)

• Millaisena näet oman roolisi tässä 
asiassa?
 Haluatko esimerkiksi siirtyä 

esimiestehtävistä asiantuntija-
tehtäviin tai muuten vaihtaa 
työtehtäviä?

 Tarvitsetko työaikajärjestelyjä tai 
uutta osaamista?

• Mitä ikääntyminen merkitsee 
työssäsi?

• Mitkä asiat motivoivat sinua 
jatkamaan työelämässä? Mitkä asiat 
vetävät eläkkeelle?

• Mitä pitäisi tapahtua tai minkä pitäisi 
muuttua, jotta jaksaisit ja viihtyisit 
työssä eläkeikään asti?

• Millaisia suunnitelmia sinulla on 
eläkkeelle siirtymisestä?
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Yhteistyökumppaneita

• Viraston oma työterveyshuolto ja 
työsuojeluorganisaatio

• Työturvallisuuskeskus
• Työterveyslaitos
• Keva
• Valtiokonttori
• SPR: Täyttä elämää eläkkeellä -hanke
• muut ulkopuoliset asiantuntijat


