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Haasteena työurien pidentäminen
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Työkyky ja ikääntyminen – yksilölliset erot lisääntyvät 45 
ikävuodesta alkaen
‒ Pitkäaikaissairaudet yleistyvät iän myötä

‒ Sairauspoissaolot eivät lisäännyt suoraviivaisesti iän myötä

‒ Vanhempi elimistö tarvitsee palautumiseen enemmän aikaa kuin 
nuorempi

‒ Yli 45-vuotiaiden kyky sopeutua vuorotyöhön heikkenee

‒ Näkökyvyn muutokset

‒ Tarkkaavaisuuden ikämuutokset

‒ Reaktionopeuden muutokset

‒ Muisti ja älykkyys
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Ikäjohtamisen ja työurien pidentämisen win-win-win

Työntekijä 
hyötyy

• Parempi 
toimintakyky

• Parempi 
elämänlaatu

• Parempi ansio- ja 
eläketaso

Työnantaja 
hyötyy

• Parempi työn 
tuottavuus

• Vähemmän 
työkyvyttömyyttä ja 
sen kustannuksia

• Työvoiman hyvä 
saatavuus, 
osaaminen säilyy 
työnantajan 
käytössä

• Pienemmät 
eläkekustannukset 
ja muut sivukulut

Yhteiskunta 
hyötyy

• Tehdyn työn määrä 
lisääntyy

• Valtiontalouden ja 
eläkejärjestelmän 
kestävyysvaje 
pienenee
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Ikäohjelma = Työkaarimalli

‒ Useilla työpaikoilla hyviä kokemuksia ja käytäntöjä ikäohjelmista työurien 
pidentämisessä

‒ Työkaarimallin taustalla työmarkkinakeskusjärjestöjen ikäohjelmia koskevat 
sopimuskirjaukset 2011 (raamisopimus) ja 2012 (työurasopimus)

‒ Työurien pidentämisessä on kyse koko työiän aikana kertyvästä 
kokonaisuudesta, ei vain eläkkeelle siirtymisen ajoittumisesta. Työuria on 
saatava pitenemään alusta, keskeltä ja lopusta

‒ Työpaikkojen omat lähtökohdat ja tarpeet huomioon

 Työpaikan ikäohjelma - työkaarimalli
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Työkaarimallin tavoitteet

‒ Työtä, työympäristöä, työyhteisöä sekä esimiestyötä ja johtamista kehitetään eri-
ikäisten työntekijöiden työntekoa, työn tuottavuutta ja työhyvinvointia tukevaksi

‒ Eri ikäkausiin liittyvien vahvuuksien hyödyntäminen ja työkykyriskien hallinta

‒ Eri elämänvaiheisiin liittyvien kuormitustekijöiden hallinta sekä työn ja muun elämän 
yhteensovittamisen helpottaminen

‒ Osaamisen ja ammattitaidon jatkuva kehittäminen ja ylläpito

‒ Työkyvyn ylläpitäminen ja edistäminen, työkyvyttömyyden ehkäisy

‒ Ikäjohtamisen kehittäminen ja linkittäminen muihin henkilöstön kehittämisen 
suunnitelmiin ja työvälineisiin

‒ Eri-ikäisten yhdenvertaisuus työpaikalla

‒ Työpaikan hallittu, omiin lähtökohtiin perustuva uudistuminen, avoin keskustelu eri 
osapuolten ja eri-ikäisten välillä
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Työkaarimallin elementit
‒ Ikäjohtaminen

‒ Työuran ja työssä jaksamisen suunnittelu

‒ Työn hallinnan varmistaminen: osaaminen ja ammattitaito

‒ Työaikajärjestelyt

‒ Työn muokkaaminen

‒ Terveystarkastukset

‒ Terveellisten elämäntapojen ja elämänhallinnan edistäminen

‒ Ikäohjelman käytännön toteutus

‒ Tulosten ja vaikuttavuuden arviointi

‒ Esimerkkejä organisaatioiden ikäohjelmista
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Työkaarimallin keskeinen sisältö
‒ Ikäjohtaminen

• Esimiesten ikäjohtamistaitojen kehittäminen, tietoa aiheesta esimiehenä 
toimiville

• Työyhteisötaitojen kehittäminen

• Ikään liittyvä erilaisuus työyhteisön voimavarana

• Eri-ikäisten erilaiset johtamisodotukset, elämäntilanteen huomioiminen

‒ Työuran ja työssä jatkamisen suunnittelu

• Työuran suunnittelu ja siihen liittyvien odotusten käsittely

• Työssä jatkamisen suunnittelu eläkeiän lähestyessä

• Osaamisen siirtäminen eläkkeelle siirryttäessä

• Työelämän ulkopuolisen tilanteen vaikutusten huomioon ottaminen
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Työkaarimallin keskeinen sisältö

‒ Työn hallinnan varmistaminen: osaaminen ja 
ammattitaito

‒ Työhön liittyvistä tarpeista lähtevä osaamisen ja ammattitaidon 
monipuolinen kehittäminen työpaikalla ja sen ulkopuolella

• Lisä- ja täydennyskoulutus

• Työkierto monipuolisen osaamisen varmistamiseksi

• IT-valmiudet ja tukipalvelut

• Ohjaustehtävät, kuten mentorointi ja työnopastus

• Perehdytys, palauteprosessit jne.

‒ Yksilöllisen oppimisen ja eri-ikäisten oppimisen huomiointi osaamisen 
kehittämistä suunniteltaessa
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Työkaarimallin keskeinen sisältö

‒ Työaikajärjestelyt

‒ Joustava työajan käyttö mahdollisuuksien mukaan

‒ Työpaikkakohtaiset järjestelyt

• Mm. osa-aikatyö, yksilöllinen työaika, työaikapankki, etätyö

‒ Palautumisen mahdollistaminen/varmistaminen työn intensiteetin 
mukaan

‒ Työaikamallien, erityisesti vuorotyön, kehittäminen hyvinvointia 
tukevaan suuntaan
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Työkaarimallin keskeinen sisältö

‒ Työn muokkaaminen

‒ Työn muokkaaminen vastaamaan työkykyä

‒ Työn kuormitustekijöiden hallinta (fyysiset, psykososiaaliset)

• Työn määrä, mitoitus, työtahti ja tauotus

‒ Vaikuttamismahdollisuudet omaan työhön

‒ Esimiesten osaamisen ja valmiuksien vahvistaminen työn 
muokkaamisessa

‒ Tukitoimet työyhteisön muutostilanteissa
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Työkaarimallin keskeinen sisältö

‒ Terveystarkastukset

‒ Työkykyä tukevat terveystarkastukset, jotka kohdistuvat eri-ikäisten 
työntekijöiden työkyky- ja terveysriskeihin sekä voimavarojen 
vahvistamiseen

‒ Yhteistyössä laadittavat työterveyssuunnitelmat

‒ Valmentava työote yksilön ja työyhteisön terveysneuvontaan ja 
työkyvyn tukitoimiin

‒ Terveellisten elämäntapojen ja elämänhallinnan 
edistäminen

‒ Terveellinen ravitsemus, liikunta, tupakoinnin ja päihteiden käytön 
vähentäminen, lepo, palautuminen ja stressinhallinta, kuntoutus
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Työkaarimallin keskeinen sisältö

‒ Ikäohjelman käytännön toteutus

‒ Tietoperusta

‒ Toteutus työyhteisö- ja yksilötasolla

‒ Työkalut ja prosessit

‒ Tulosten ja vaikuttavuuden arviointi

‒ SWOT-analyysi

‒ Tasapainotettu mittaristo

‒ Kela, Nordkalk, Helsingin kaupunki, Abloy, Oras, 
Saarioinen, Berner
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