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”Ikäpyramidi” (Lähde: KIEKU BI – Henkilötiedot joulukuu 2016)



Miksi?
• voimakas muutos haasteena

Tavoite:

• työn hallinnan tunteen vahvistaminen ja  sitä kautta 
työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden kasvattaminen.

Mukana:

• henkilöstöä eri yksiköistä ja eri tehtävistä 

• erityisasiantuntija/tiede ja tutkimus

• ohjausryhmänä Henkilöstöhallinnon kehittämisryhmä

• hallinnon asiantuntijoita

• työsuojelu- ja luottamushenkilöstöä

• Kaiku-kehittäjiä

• ulkopuolisia asiantuntijoita ja sidosryhmiä

• verkostoja

Kysymyksiä tarkasteltiin monesta eri näkökulmasta

Kysytään ei kerrota!



• alkukyselyt liittyen työkykyyn ja työhyvinvointiin

• työpajoissa asiantuntijatietoa, ideointia, keskustelua 
ja priorisointia

• vertaistukiryhmät, joissa edettiin valittujen teemojen 
(seuraava dia) mukaisesti,  ryhmistä 2 ”face to face” 
ja 1 on-line” 

• eläkeinfot sisäisin ja ulkopuolisin voimin, Täyttä 
elämää eläkkeellä -valmennus

• loppukyselyt: työkyky, työhyvinvointi ja psykologinen 
pääoma

• intrassa materiaalipankki
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Esimerkkejä ryhmäkeskustelujen aiheista

Verkostoituminen

Toiveet asiantuntijainfojen aiheiksi

Työnhallinnan tunne

Toiveikkuus

Töiden jako , työn 
tuunaaminen, erityitaidot

Psykologinen pääoma

Työstä palautuminen,
stressi

Erilaiset 
työaikajärjestelyt

Informaatiotulva,
informaatioergonomia 

Työuraan liittyvät 
toiveet Hoivavastuut

Kollegapalaute

Hyvän esimiestyön merkitys

Ikääntyminen ja 
mielen hyvinvointi

Mitä työuran jälkeen?

Kiireen tunne

Näitä kysyttiin pilotin työpajassa:
Miten Verohallinto, 
yksiköt, työyhteisöt ja 
kukin itse voisivat nykyistä 
paremmin tukea +55 -ikäistä 
henkilöstöä?

Tuotoksia tuli iso massa,
pilottiryhmä valitsi niistä 
tärkeimmät pisteyttämällä
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Ka. Min. Max.

I Terveys ja työkykyky 6,5 4,2 7,9

II Työn hallinta 6,8 4,2 9,6

III Työkaverit 7,5 5,8 9,2

IV Kehittymishalu ja osaaminen 7,5 4,6 9,6

V Itseluottamus 7,4 5 9,2

VI Elämän tasapaino 7,6 4,2 10

VII Esimiehen tuki 6,9 3,3 10

Kokonaispisteet 50,1 36,8 63,4
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Työhyvinvoinnin lisäys

Merkittävästi tai 
paljon 37% 
vastaajista

Keskiarvojen ohella on tärkeätä tarkastella 
hajontaa. Ikääntyneiden joukossa on paljon 
sellaisia, joilla asiat ovat hyvin, mutta myös 
niitä, joiden psykologinen pääoma, 
työhyvinvointi ja tulevaisuususko ovat matalalla. 



 Työn kehittäminen (17)
 Hallinnan tunteen kasvattaminen

 Pelisäännöt työnkuvien muokkaamiseksi ikääntymisen perusteella

 Informaatioergonomia

 Mahdollisuus käyttää omaa osaamista

 Sosiaalinen pääoma (8):
 Seniorien arvostus

 Esimiestyön kehittäminen

 Vuorovaikutuskulttuuri

 Minä itse (8)
 Omaksumiskyky

 Omien valintojen pohdinta

 Työn ulkopuolinen elämän



Ka 6,48  ---- 6,68

Alku: arvio 8-9 38 %

Loppu: arvio 8-9 48 %

Alku: melko usein tai usein 43 %
Loppu: melko usein tai usein 58 %



• 14/19 vastasi että on ollut vaikutuksia, 5/19 ei 
ole ollut

• Vahvistanut työuran jatkamista (7/19)
• Pilotti antanut tietoa eläköitymisestä (7/19), 

taloudellisista asioita, mutta myös itsestä 
huolehtimisesta juuri nyt, että jäisi terveenä ja 
virkeänä eläkkeelle

• Pannut puntaroimaan, missä vaiheessa olisi 
viisasta eläköityä tai jopa aikaistanut 
eläköitymisaikeita (2/19)



Toimenpide-ehdotus ja toteutus 2017 

Vero 55+ vertaistukiryhmät -
kokemusasiantuntijaryhmät 

x

Eläkkeelle siirtyvien valmennukset (SPR-
formaatti)

x

Senioriasian asiantuntijan tehtävä x

Ikäjohtaminen osaksi esimieskoulutusta x

Kehityskeskustelut

IT-sovellusten ja ohjelmien opetteluvaihe 
(koulutusten jälkeen)

Verohallinnon Vero 55+
viiteryhmä

x

Kumppanuus-mentorointi

Vero 55+ -päivät
(myös työpajamuotoisena)

Täydentyy tarpeen mukaan



Uusi rooli

• Senioriasioiden asiantuntija
• koordinoi Vero 55+ toimintaa

• Hallintoyksikössä

• tukena viiteryhmä, ryhmien vetäjät ja 
valmentajat



Vertaistukiryhmät

• noin kymmenen henkilön ryhmiä

• ryhmiä jo useissa verotaloissa

• koulutetut hallinnon omat vetäjät

• keskiössä työn hallinta ja työhyvinvointi

• teemoitetut tapaamiset joissa 
tukimateriaali  tuotosten jatkokäsittely



Eläkevalmennukset SPR:n formaatilla

• SPR koulutti kuusi Kaiku-kehittäjää 
Verohallinnosta

• räätälöity formaatti

• valmennuksia eri verotaloissa
• palaute ollut erinomaista (yli 4/1-5 asteikolla)

• esimiehille omia ryhmiä

https://rednet.punainenristi.fi/tayttaelamaa



Visio 2025
Verohallinto on 
maineeltaan ja tuloksiltaan 
yksi maailman parhaista.


