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Ikäohjelman monet kasvot, Kansallisen ikä-

ohjelman 1998 - 2002 loppuraportti. Helsin-

ki 2002. 149 s. (Sosiaali- ja terveysministeri-

ön julkaisuja, ISSN 1236-2050, 2002:3)

ISBN 952-00-1101-3.

Tähän loppuraporttiin on koottu vuosina

1998 - 2002 toteutetun Kansallisen ikäohjel-

man toimenpiteitä ja tuloksia. Ohjelman ai-

kana viritettiin laaja keskustelu ikääntyvän

työvoiman asemasta, mahdollisuuksista ja

vahvuuksista sekä käynnistettiin useita tutki-

mus- ja koulutusohjelmia.

Monet ikäohjelman tavoitteet saavutetaan

vasta pidemmän ajan kuluessa. Seurantatie-

Tiivistelmä

dot kuitenkin osoittavat, että muutosta on

tapahtunut. Eläkkeelle siirtymisikä on koko

ohjelman ajan ollut nousussa ja ikääntynei-

den työllisyysaste on kohentunut keskimää-

räistä voimakkaammin ja siten lähentynyt

muiden ikäryhmien työllisyyttä. Myös ikään-

tyneiden pitkäaikaistyöttömyys on vähenty-

nyt.

Ikäohjelmasta on laadittu myös ulkoinen

arviointi.

Asiasanat: ikääntyminen, ikääntyvät työnte-

kijät, työkyky, työllisyys, työolot, työttö-

myys, varhaiseläkkeet



 Ikäohjelman monet kasvot   7

Åldersprogrammets många ansikten, det na-

tionella åldersprogrammet 1998 - 2002. Slut-

rapport. Helsingfors 2002. 149 s. (Social-

och hälsovårdsministeriets publikationer,

ISSN 1236-2050, 2002:3) ISBN 952-00-

1101-3.

I denna slutrapport ingår omfattande åt-

gärder och resultat av det nationella ålders-

programmet som genomfördes under åren

1998 - 2002. Under programmet inleddes en

vittgående diskussion om de äldre anställdas

ställning, möjligheter och styrka. Ett flertal

forsknings- och utbildningsprogram starta-

des.

Många av åldersprogrammets mål upp-

nåddes först efter en längre tid.

Sammandrag

Uppföljningsuppgifterna utvisar dock att det

skett en förändring. Under hela programmet

har åldern för pensioneringen stigit och de

äldres sysselsättningsgrad har ökat mer än

genomsnittet och därmed närmat sig syssel-

sättningen bland övriga åldersgrupper.

Också långtidsarbetslösheten bland äldre

arbetstagare har minskat.

En extern utvärdering av åldersprog-

rammet har utarbetats.

Nyckelord: arbetsförhållanden, arbets-

förmåga, arbetslöshet, förtidspension,

sysselsättning, åldrande, äldre arbetstagare
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The Many Faces of the National Programme

on Ageing Workers 1998 - 2002, concluding

report. Helsinki. 2002. 149 pp. (Publications

of the Ministry of Social Affairs and Health,

ISSN 1236-2050, 2002:3) ISBN 952-00-

1101-3.

This concluding report includes a

comprehensive whole of measures and

results from the National Programme on

Ageing Workers conducted in 1998 - 2002.

The programme gave rise to a lively

discussion on the status, opportunities and

strengths of the ageing labour force. Several

research and training programmes were also

started.

Many of the goals of the programme will

be reached only during a longer period of

Abstract

time. However, the follow-up data shows

that changes have taken place. The age for

retiring on a pension has been increasing

during the programme, and the employment

rate among older persons has increased more

than the average and thus come close to the

employment rate of the other age groups.

Long-term unemployment among older

persons has also reduced.

An external evaluation of the programme

has been conducted.

Key words: ageing, ageing workers,

working capacity, employment, working

conditions, unemployment, early retirement

pensions
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Huoli eläkekustannusten kasvusta sekä työ-

voiman saatavuudesta ja riittävyydestä nousi

esille 1990-luvun puolivälissä suurten ikä-

luokkien alkaessa lähestyä eläkeikää. Var-

hainen eläkkeelle siirtyminen näytti lisäänty-

vän uhkaavasti. Kansallisen ikäohjelman ta-

voitteena on ollut edistää ikääntyvien ja

ikääntyneiden työssä jatkamista, jaksamista

ja työllistymistä.

Ikäohjelma käynnistettiin valtioneuvos-

ton päätöksellä helmikuussa 1997. Se on to-

teutettu lainsäädännön, koulutuksen, viestin-

nän, tutkimuksen ja kehittämisen keinoin.

Ohjelman toteutuskaudella painopiste eri

vaikutuskanavien kesken on vaihdellut. Heti

alkuun tehtiin muutoksia lainsäädäntöön ja

käynnistettiin tiedottaminen ikäohjelmasta.

Keskivaiheilla (vuosina 1999-2000) keski-

tyttiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Loppupuolella on painotettu yritysjohdon

koulutusta ja työyhteisöjen kehittämistä.

Ikäohjelma  toteutettiin sosiaali- ja ter-

veysministeriön, opetusministeriön ja työmi-

nisteriön yhteisvoimin. Ohjelma rahoitettiin

valtion budjetista ja siihen varattiin viisivuo-

tisella ohjelmakaudella 25 miljoonaa

Esipuhe

markkaa. Ikäohjelma on ollut alku prosessil-

le, joka jatkuu ministeriöiden toimintaohjel-

missa ja ohjelman aikana luotujen yhteistyö-

verkostojen ja käytäntöjen kautta. Ohjelman

jatkoksi on valmisteltu ns. VETO-ohjelma,

jonka tarkoituksena on lisätä työelämän ve-

tovoimaa.

Ikäohjelman johtoryhmässä ovat olleet

edustettuina em. ministeriöiden lisäksi myös

valtiovarainministeriö, kauppa- ja teollisuus-

ministeriö, työmarkkinajärjestöt, Kuntaliitto,

Työterveyslaitos, KELA, Työeläkelaitosten

liitto, Suomen Yrittäjät sekä MTK.

Loppuraportti on koottu ikäohjelman ku-

luessa laadituista väliraporteista, niiden päi-

vityksistä, ohjelman kautta rahoitetuista tut-

kimusraporteista ja selvityksistä. Palaset

koottiin ikäohjelman sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön työryhmän toimesta.

Helsingissä helmikuussa 2002

Kansliapäällikkö Markku Lehto
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Yhteenveto

Kansallisen ikäohjelman tavoitteena oli vah-

vistaa ikääntyvien työntekijöiden asemaa

työmarkkinoilla, edistää heidän pysymistään

työssä  aiempaa pitempään ja auttaa heitä

työllistymään. Ohjelma perustui ikääntyvien

(45 - 55 v) ja ikääntyneiden (55 - 65 v) työl-

lisyyden ja työssäkäynnin edellytyksiä poh-

tineen komitean (KM 1996:14) ehdotuksiin.

Valtioneuvosto teki helmikuussa 1997 peri-

aatepäätökseen Kansallisen ikäohjelman

käynnistämisestä.

Ikäohjelma koostui laajamittaisesta eri

hallinnonaloilla samanaikaisesti toteutetuista

tiedotus- ja koulutushankkeista, työkykyä

ylläpitävän toiminnan edistämisestä, työlli-

syyden kohentamisesta  ja ikämyönteistä

asenneilmastoa palvelevan tiedon lisäämi-

sestä. Ohjelmassa panostettiin ikääntyvien ja

ikääntyneiden palveluihin työhallinnossa,

työsuojelussa ja opetustoiminnassa.  Ohjel-

maan sisältyi myös laajamittaista tutkimus-

toimintaa  sekä työyhteisöjen kehittämis-

hankkeita. Ikäohjelman ”sateenvarjon” alla

tehtiin myös laajaa lainsäädäntöön liittyvää

kehittämistyötä.

Kansallista ikäohjelmaa on  toteutettu

vuosina 1998-2002. Ohjelma rahoitettiin

valtion budjetista ja siihen varattiin viisivuo-

tiselle ohjelmakaudelle  yhteensä 25 miljoo-

naa markkaa.  Ohjelman  päävastuullisena

toteuttajana oli sosiaali- ja terveysministe-

riö, muita vastuullisia  toteuttajia olivat työ-

ministeriö ja opetusministeriö.

Asenteisiin vaikuttaminen oli yksi ikäoh-

jelman keskeisistä toimintalinjoista. Viestin-

nän keinoin  viritettiin keskustelua ikäänty-

vän työvoiman asemasta, mahdollisuuksista

ja vahvuuksista niin mediassa kuin työpai-

koilla ja ns. suuren yleisön keskuudessa.

Viestinnässä korostettiin  ikääntyneiden ko-

kemusta ”kansallisena pääomana”. Asennoi-

tuminen  ikääntyneisiin  työelämässä  näyt-

tääkin muuttuneen myönteisemmäksi.

Koulutuksella oli Kansallisessa ikäohjel-

massa laaja rooli. Koulutuksessa panostet-

tiin  elinikäisen oppimisen periaatteita nou-

dattaen erityisesti puutteellisen pohjakoulu-

tuksen ja puutteelliset oppimisvalmiudet

omaavan aikuisväestön  osaamisen kohenta-

miseen. Ammatillisen osaamistason nostami-

seksi  kehitettiin muuntokoulutusta, räätälöi-

tyjä koulutusohjelmia, näyttötutkintoja, op-

pisopimuskoulutusta ja työelämäläheisiä am-

mattikorkeakoulujen jatkotutkintoja. Ikäoh-

jelman myötä ikääntyneiden mahdollisuudet

oppia ja kouluttautua paranivat, kun heille

suunnattua koulutustarjontaa lisättiin.

Koulutusta järjestettiin myös palveluista

vastaaville viranomaisille kuten työterveys-

huoltohenkilöstölle, työsuojeluhenkilöstölle,
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työhallinnon työntekijöille ja aikuiskoulu-

tuksessa toimiville opettajille. Tavoitteena

oli ikään liittyvien kysymysten huomioon

ottaminen kaikissa toimenpiteissä ja  ikäoh-

jelman periaatteiden juurruttaminen osaksi

arkipäivän toimintaa.

Ikäohjelmassa kiinnitettiin huomiota

myös johtamistaitojen  kehittämiseen ja joh-

tamiskulttuuriin. Tavoitteena  oli kouluttaa

johtajia huomioimaan  ikään liittyviä asioita

työtehtäviä suunniteltaessa ja toimintaa joh-

dettaessa sekä kehittää hyviä käytäntöjä.

Koulutushankkeiden yhteydessä luotiin

koulutusasiantuntijain verkosto. Työyhteis-

öjen kehittämistä  ja työssä jaksamista ovat

tukeneet  joustavat  työaikaratkaisut  kuten

osa-aikaeläke ja vuorotteluvapaa.

Ikäohjelman käynnistämissä tutkimus-

hankkeissa on kiinnitetty laajasti huomiota

mm. työkyvyn ylläpitoon, työelämän kehittä-

miseen, työsuojeluun, ikäjohtamiseen, ikä-

syrjintään ja ikääntyneiden opettamiseen ja

oppimiseen. Yrityksille on myös  räätälöity

kehittämissuunnitelmia, joiden perusteella

tuotetaan hyviä käytäntöjä ja malleja ylei-

sempään käyttöön. Tutkimuksen ja palvelu-

järjestelmien yhteistyötä parannettiin laajan,

ikääntyneitä pitkäaikaistyöttömiä koskevan,

palvelutarveselvityksen  yhteydessä.

Uusi työterveyshuoltolaki astui voimaan

vuoden 2002 alussa. Lakiuudistuksen taus-

talla oli  työelämän muutosten ohella erityi-

sesti ikääntyneiden tarpeiden huomioiminen

suurten ikäluokkien lähestyessä eläkeikää.

Ikäohjelman yhteydessä on kiinnitetty huo-

miota myös työterveyshuollon henkilöstön

riittävyyden ja ammatillisen osaamisen  tur-

vaamiseen. 

Työsuojeluhallinnossa työkykyä ylläpitä-

vä toiminta on määritelty yhdeksi keskeisek-

si toiminnan painopisteeksi. Tämän mukai-

sesti kaikissa valvontatoimissa on otettu

huomioon ikäohjelman tavoitteet. Työsuoje-

luhallinnon  yhteistyökumppaneina tässä

työssä ovat olleet TE-keskukset, työterveys-

huolto ja lääninhallitusten sosiaali- ja ter-

veysosastot.

Kuntoutustoimintaa on 1990-luvun lopul-

la suunnattu  entistä enemmän työelämässä

oleviin yli 45-vuotiaisiin. Työeläkelaitosten

järjestämän ammatillisen kuntoutuksen mää-

rä on kasvanut koko 1990-luvun ajan. Työs-

sä olevien työkyvyn  säilyttämiseksi ja pa-

rantamiseksi kansaneläkelaitoksessa on ke-

hitetty varhaiskuntoutuksen menetelmiä. Ko-

kemusten perusteella kuntoutuksen eri muo-

doilla ja menetelmillä on tärkeä merkitys

työkyvyn ylläpidossa, parantamisessa ja pa-

lauttamisessa.

Ikäohjelmaan kytkettiin myös työkykyä

ylläpitävän toiminnan laajuuden, sisällön ja

tulosten seuranta. Apuvälineeksi kehitettiin

Tykybarometri. Sen mukaan (mittaukset

vuosina 1998 ja 2001) edellytykset ikäänty-

neiden  työssä jaksamiselle näyttäisivät jon-

kin verran parantuneen. Tykytoiminnan ase-

ma on vakiintunut ja jonkin verran laajentu-

nut.

Ikääntyvien työmarkkina-asemaan on

puututtu myös lainsäädännön keinoin. Ta-
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voitteena on ollut eläkkeelle siirtymisen

myöhentäminen osin etuuksia rajoittamalla

ja osin muuttamalla niiden sisältöä työnte-

koa kannustaviksi. Eläkelainsäädäntöä uu-

distettiin  vuoden 2000 alussa laajalla toi-

menpidepaketilla ja jatkoa valmistellaan.

Tässä työssä työmarkkinajärjestöillä on ollut

keskeinen rooli.

Työhallinnon palvelujärjestelmää viritet-

tiin tutkimus-, kehittämis- ja kokeilutoimin-

nalla vastaamaan ikääntyvien työnhakijoiden

tarpeisiin. Pyrkimyksenä oli, että ikääntymi-

seen  liittyvät kysymykset  otettaisiin huomi-

oon kaikissa työhallinnon toimissa.

Ikäohjelman luonteesta aiheutuu, että

monet tavoitteet saavutetaan vasta pidem-

män ajan kuluessa. Ohjelman kuluessa kerä-

tyt seurantatiedot osoittavat, että tavoittei-

den suuntaista muutosta on tapahtunut. Eläk-

keelle siirtymisikä on koko ohjelman ajan

ollut nousussa.

Myös tosiasiallinen työelämästä poistu-

misikä, jolloin mukaan lasketaan työttö-

myyseläkeputken kautta poistuminen, on ko-

honnut. Ikäohjelmakaudella työllisyysaste

on yleisesti noussut, mutta ikääntyneiden

(sekä ikäryhmät 55-59 että 60-64 -vuotiaat)

työllisyysaste on kohentunut keskimääräistä

voimakkaammin ja siten lähentynyt muiden

ikäryhmien työllisyyttä. Myös ikääntyneiden

pitkäaikaistyöttömyys on viime vuosina vä-

hentynyt.

Eri hallinnonaloilla ikäohjelmaa on toteu-

tettu tulosohjauksen keinoin sekä erityispro-

jekteilla osana laajempia kehittämisohjel-

mia. Ikäohjelmaan sisältyi seuranta- ja arvi-

ointijärjestelmä. Sisäinen arviointi tapahtui

vuotuisten seurantaraporttien ja  Tykybaro-

metrin  avulla. Kansainvälinen vertaisarvi-

ointi suoritettiin Euroopan työllisyysstrate-

gian toteuttamista tukevan Peer Review -oh-

jelman yhteydessä (vuonna 1999). Ulkoisen

arvion laati Sosiaalikehitys Oy:n arviointi-

ryhmä (tammikuussa 2002).
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Målet med Åldersprogrammet var att stärka

de äldre arbetstagarnas ställning på arbets-

marknaden, hjälpa dem att kunna fortsätta i

arbetslivet och förbättra sysselsättningen

bland dem. Programmet bygger på förslagen

av en kommitté (KM 1996:14) som dryftat

frågan om äldre arbetstagares sysselsättning

och förutsättningar att kunna fortsätta i ar-

betslivet. I februari 1997 fattade statsrådet

ett principbeslut om att inleda ett Ålders-

program.

Programmet bestod av samtidigt genom-

förda, omfattande informations- och utbild-

ningsprojekt på olika administrativa områ-

den, åtgärder i syfte att främja upprätthållan-

det av arbetsförmågan, höja sysselsättningen

och öka informationen för att förbättra kli-

matet och attityderna mot äldre arbetstagare.

Inom ramen för programmet lades tyngd-

punkten inom arbetskraftsförvaltningen, ar-

betarskyddet, företagshälsovården och un-

dervisningsverksamheten på service för äld-

re arbetstagare. I programmet ingick även

omfattande forskningsarbete samt projekt i

syfte att utveckla arbetsgemenskaper och

arbeten. Under åldersprogrammets ”paraply”

utfördes också ett omfattande utvecklings-

arbete i anslutning till lagstiftningen.

Det nationella åldersprogrammet genom-

fördes under åren 1998 - 2002. Programmet

finansierades med medel från statsbudgeten

Resumé

och totalt 25 miljoner mark reserverades för

den femåriga programperioden. Huvudan-

svarig för programmet var social- och hälso-

vårdsministeriet, övriga ansvariga parter var

arbetsministeriet och undervisningsministe-

riet.

En av de främsta punkterna i åldersprog-

rammet var att påverka attityderna. En dis-

kussion startades om de äldre arbetstagarnas

ställning, möjligheter och starka sidor såväl i

medierna som på arbetsplatserna och bland

den s.k. stora allmänheten. I informationen

betonades de äldre arbetstagarnas erfarenhet

som ”ett nationellt kapital”. Attityderna

inom arbetslivet till äldre arbetstagare verkar

ha blivit positivare.

Utbildning spelade en viktig roll i ålders-

programmet. Principen om livslångt lärande

betonades, med tonvikt på att förbättra den

bristfälliga grundutbildningen och bristfäl-

liga inlärningsberedskapen bland den vuxna

befolkningen. För att höja yrkesfärdighete-

rna utvecklades omskolning, skräddarsydda

utbildningsprogram, fristående examina,

läroavtalsutbildning och påbyggnadsexami-

na inom yrkeshögskolorna i nära anslutning

till arbetslivet. Åldersprogrammet förbättra-

de de äldre arbetstagarnas möjligheter att

studera och utbilda sig genom att utbild-

ningsutbudet för just denna ålderskategori

utökades.
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Utbildning anordnades också för service-

inriktade myndigheter, som t.ex. personalen

inom företagshälsovården, arbetarskyddet

och arbetskraftsförvaltningen samt för lärare

inom vuxenutbildningen.

Målet var att i all verksamhet beakta frå-

gor kring ålder och inarbeta åldersprogram-

mets mål som en del av den dagliga verk-

samheten.

Åldersprogrammet underströk också ut-

vecklandet av ledarskap och ledarskapskul-

tur. Målet var att utbilda ledare att beakta

frågor kring ålder när de planerar arbetsupp-

gifter och leder verksamheten samt att ut-

veckla god praxis. I samband med projekten

skapades ett nätverk av utbildningsexperter.

Flexibla arbetstidslösningar som t.ex. del-

tidspension och alterneringsledighet har

varit till stöd vid utvecklandet av arbets-

gemenskaperna och arbetsförmågan.

Åldersprogrammet inledde forsknings-

projekt som fäst stor uppmärksamhet bl.a.

vid upprätthållandet av arbetsförmågan, ut-

vecklandet av arbetslivet, arbetarskyddet,

ledarskap som beaktar äldre arbetstagare,

åldersdiskriminering samt undervisning av

och inlärning hos äldre arbetstagare. Utgå-

ende från undersökningarna har företagen

fått skräddarsydda utvecklingsplaner, som

givit utmärkta praktiska lösningar och mo-

deller för allmänt bruk. Samarbetet mellan

forskning och servicesystem utvecklades i

samband med en omfattande utredning av

servicebehovet för äldre långtidsarbetslösa.

Den nya företagshälsovårdslagen trädde i

kraft i början av år 2002. Förutom föränd-

ringarna inom arbetslivet påverkades lag-

förändringen speciellt av de äldre arbetsta-

garnas behov när de stora åldersklasserna

närmare sig pensionsåldern. I samband med

åldersprogrammet har man också noterat

vikten av att trygga en tillräcklig tillgång på

företagshälsovårdspersonal och yrkeskun-

skap. Inom arbetarskyddsförvaltningen har

verksamhet för upprätthållande av arbets-

förmågan fastställts som en av de viktigaste

punkterna inom verksamheten, och ålders-

programmets mål har beaktats i all övervak-

ning.

Arbetarskyddsförvaltningens samarbets-

parter i arbetet har varit TE-centralerna,

företagshälsovården och länsstyrelsernas

social- och hälsovårdsavdelningar.

Under slutet av 1990-talet inriktade sig

rehabiliteringen allt mer på arbetstagare över

45 år. Arbetspensionsanstalternas yrkesreha-

bilitering ökade under hela 1990-talet. Me-

toder för tidig rehabilitering utvecklades för

att upprätthålla och förbättra arbetstagarnas

arbetsförmåga. Erfarenheten har visat att

rehabiliteringens olika former och metoder

har stor betydelse för upprätthållandet, för-

bättrandet och återställandet av arbetsför-

mågan.

I åldersprogrammet infördes också en

uppföljning av omfattningen, innehållet och

resultaten av verksamheten. Som hjälpmedel

utvecklades en Tykybarometer (”tyky” av

finskans työkyky - arbetsförmåga). Enligt

barometern (mätningar under 1998 och
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2001) skulle förutsättningarna för äldre ar-

betstagare att orka med sitt arbete ha för-

bättrats något. Tykyverksamhetens ställning

har stabiliserats och utvidgats något.

Äldre arbetstagares ställning på arbets-

marknaden har också åtgärdats genom lag-

stiftning. Målet har varit att senarelägga

pensioneringen dels genom att begränsa för-

månerna och dels genom att ändra innehållet

så att det uppmuntrar till arbete. Pensions-

lagstiftningen förnyades i början av år 2000

genom ett omfattande åtgärdspaket och fort-

sättningen är under beredning. Arbetsmark-

nadsorganisationerna har här spelat en viktig

roll.

Arbetskraftsförvaltningens servicesystem

justerades genom forskning, utveckling och

experiment så att det kan tillgodose äldre ar-

betstagares behov. Avsikten är att frågor

kring åldrandet beaktas i hela arbetsförvalt-

ningen.

Åldersprogrammets karaktär leder till att

många mål uppnås först efter en längre tid.

Uppföljningen visar att det skett en föränd-

ring i programmålens riktning. Den ålder då

arbetstagare går i pension har stigit under

hela programperioden. Också den faktiska

ålder då arbetstagare lämnat arbetslivet har

stigit, inklusive de som lämnat arbetslivet

genom den s.k. pensionsslussen. Allmänt ta-

get har sysselsättningsgraden under ålders-

programperioden stigit, men sysselsättnings-

graden bland äldre arbetstagare (både ålders-

grupperna 55-59 och 60-64-åringar) har sti-

git kraftigare än genomsnittet och därigenom

närmat sig siffrorna för andra åldersgrupper.

Också de äldres långtidsarbetslöshet har

minskat under de senaste åren.

På olika förvaltningsområden har ålders-

programmet genomförts genom resultatstyr-

ning samt olika specialprojekt som en del av

större utvecklingsprogram. I åldersprogram-

met ingick ett uppföljnings- och utvärde-

ringssystem. Den interna utvärderingen

skedde med hjälp av årliga uppföljningsrap-

porter och Tykybarometer. En internationell

jämförande utvärdering genomfördes i sam-

band med det s.k. Peer Review -program-

met, som stödde införandet av den europe-

iska sysselsättningsstrategin år 1999. Sosi-

aalikehitys Oy:s utvärderingsgrupp utarbe-

tade en extern utvärdering i januari 2002.
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The objective of the National Programme on

Ageing Workers was to strengthen the status of

ageing persons in the labour market as well as

to improve their possibilities of staying at work

and help them get employment. The

programme is based on the proposals of the

committee surveying the prerequisites for

ageing (45-55 years) and older (55-65) persons

to be employed and work (committee report

1996:14). The Finnish Government made a

decision-in-principle to start the Programme on

Ageing Workers in February 1997.

The programme consisted of compre-

hensive information and training projects

carried out simultaneously in different

administrative sectors. It also aimed at

promoting activities to maintain the working

capacity of the labour force, boosting

employment and producing knowledge to

create positive attitudes towards ageing and

older persons. Under the terms of the

programme, resources were directed to the

services provided for ageing and older people

by the labour administration, occupational

safety and health authorities and authorities of

education. The programme also included

extensive research and development projects

carried out in work units. Comprehensive

developments in legislation were also achieved

under the ”umbrella” of the programme.

Summary

The National Programme on Ageing

Workers was conducted in 1998 - 2002. It was

funded from the state budget and a total of

FIM 25 million was reserved for that five-year

period. The main responsibility for the

programme was borne by the Ministry of So-

cial Affairs and Health; other responsible

parties were the Ministry of Labour and the

Ministry of Education. One of the pro-

gramme’s main targets was to influence

general attitudes. Using various means of

communication, discussion on the status,

opportunities and strengths of the ageing

labour force was stimulated both in the media

and workplaces, and among the general public.

The experience of older people as a ”national

asset” was emphasised in information. It

actually seems that the attitude towards older

people in working life has become more

positive.

Training had an important role in the

Programme on Ageing Workers. Following the

principles of life-long learning, resources were

directed especially to improving the

knowledge and skills of adults with an

incomplete basic education and inadequate

facilities for learning. To raise the level of

vocational skills, conversion education,

tailored training programmes, professional

exams, apprenticeship systems and working-
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life-oriented continuing studies for the

vocational post-secondary level were

developed. The programme offered older

people better opportunities to learn and

educate themselves when more education was

provided for them.

Training was also provided for the

authorities in charge of services, such as

occupational health care staff, occupational

safety and health personnel, the personnel of

the labour administration, and teachers in adult

education. The purpose was to take account of

the age aspect in all the measures implemented

and to root the objectives of the programme in

daily activities.

In the programme attention was also paid to

developing managerial skills and management

culture. The purpose was to educate managers

to take account of the age aspect when

planning tasks and directing operations, and to

develop good practices. A network of

educational specialists was created in

connection with the projects. Flexible working

time solutions, such as part-time pension and

leave of absence, have contributed to the

development of work units and well-being at

work.

In the research projects launched within the

Programme on Ageing Workers, great attention

was paid to maintaining the working capacity

of the labour force, developing working life as

well as to health and safety at work, age-based

management, age discrimination, and to

teaching older people and supporting their

abilities to learn. On the basis of research

results, enterprises have been provided with

tailored development plans which are utilised

to produce good practices and models for

general use. The cooperation between research

and service systems was developed in

connection with an extensive survey on the

needs for services among long-term

unemployed older people.

A new Occupational Health Care Act came

into force at the beginning of 2002. The reason

for revising the act was, besides the changes in

working life, especially to meet the needs of

older employees while the baby-boom

generation is approaching the age of

retirement. In the programme attention was

also paid to ensuring a sufficient number of

occupational health care personnel and the

quality of their professional skills.

The action for maintaining the working

capacity of the work force is one of the

priorities in the activities of the occupational

safety and health administration, and thus the

objectives of the Programme on Ageing

Workers have been taken into account in all

supervision activities. In this work the

administration’s cooperation partners are the

Employment and Economic Development

Centres, occupational health care personnel

and the departments of social affairs and health

in the provincial governments.

Towards the end of the 1990’s rehabilita-

tion has been increasingly directed to over 45

year-old persons in working life. The volume

of occupational rehabilitation arranged by

employment pension institutions has been
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growing during the 1990’s. To maintain and

improve the working capacity of those at work,

rehabilitation methods have been developed by

the National Social Insurance Institution. In the

light of experiences, rehabilitation carried out

in different forms and by different methods is

important for maintaining, improving and

restoring the person’s working capacity.

The Programme on Ageing Workers also

included monitoring the volume, content and

results of the action for maintaining working

capacity. A barometer was developed for this

purpose. It revealed (evaluations in 1998 and

2001) that the conditions for older employees

to continue working seemed to have improved

a little. The action for maintaining working

capacity has been established in practice and

slightly extended.

The labour market status of ageing persons

has also been addressed by legislative

measures. The purpose has been to defer

retirement on the one hand by restricting

benefits, and on the other hand by changing

their content to encourage people to continue

working. The pension legislation was compre-

hensively reformed at the beginning of 2000,

and further legislative measures are being

planned. The labour market organisations have

had an important role in this work.

The service system of the labour admin-

istration was readjusted by research, devel-

opment and experimental activities to meet the

needs of ageing job-seekers. The aim was to

consider the age issue in all activities of labour

administration.

Due to the nature of the Programme on

Ageing Workers many of its goals will be

reached only during a longer period of time.

The follow-up data shows that changes have

taken place in line with the programme

objectives. The age for retiring on a pension

has been increasing during the programme.

The real age of retirement, including retire-

ment by way of unemployment pension, has

also risen. During the programme period the

rate of employment has generally risen but

among older persons (age groups of 55-59 and

60-64) it has increased more than the average

and thus come close to the employment rate of

the other age groups. Long-term

unemployment among older persons has also

reduced in recent years.

The Programme on Ageing Workers was

conducted in the different sectors of

administration by means of management by

objectives and special projects included in

wider development programmes. The

programme had a follow-up and evaluation

system. The internal audit took place by means

of annual reports and the working capacity

barometer.

The international peer review was carried

out within the Peer Review Programme

supporting the European employment strategy

in 1999. The external evaluation was

conducted by the evaluation group of Sosiaali-

kehitys Oy in January 2002.
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1 Käsite ’tasapainotettu mittaristo’ tulee englanninkielisestä termistä balanced scorecard (BSC), joka on amerikka-
laisten Robert Kaplanin ja David Nortonin (1996) teoksessaan ”Translating Strategy into Action: the Balanced
Scorecard” käyttöönottama uusi strategisen johtamisen arvioinnin väline.

Johdanto

Kansallisen ikäohjelman perustana on vuon-

na 1996 mietintönsä jättäneen, ikääntyvien

ja ikääntyneiden työssäkäynnin edellytyksiä

selvittäneen komitean (IKOMI-komitea) eh-

dotukset.

Komitea esitti 40 kohdan ohjelman, jon-

ka toimenpiteitä on seuraavan viiden vuoden

aikana käynnistettävä ja niiden vaikutuksia

seurattava. Toimenpiteet koottiin kolmeen

lohkoon: 1) työelämän kehittäminen, 2) työ-

hön paluun edistäminen ja 3) työllisyyttä pa-

rantavat eläke- ja muut sosiaaliturvaratkai-

sut.

Ikäohjelman tavoitteena on ollut tukea yli

45-vuotiaiden asemaa työmarkkinoilla. Oh-

jelman kohderyhmänä ovat olleet sekä työ-

elämässä mukana olevat että työttömät. Ikä-

ohjelma on toiminut ”sateenvarjona” ikään-

tyviin ja ikääntyneisiin kohdistuvalle tutki-

mus- ja kehittämistoiminnalle, koulutuksel-

le, tiedotukselle ja asennemuokkaukselle.

Ikääntyneiden työntekijöiden ongelmien juu-

ret ulottuvat monesti jo varhaiseen työuraan.

Toimenpiteitä on kohdistettava ennakoivasti

jo nuorempiin ikäryhmiin.

Kansallinen ikäohjelma on tähdännyt yli

45-vuotiaiden

- työssä pysymisen edellytysten,

- työllistymisen edellytysten ja

- työttömien työnsaantimahdollisuuksien

kohentumiseen.

Ikäohjelman tavoitteet ovat sisältäneet

aineksia yksilötasolla (työkyky), työpaikka-

tasolla (työyhteisön ja työympäristön kehit-

täminen), työelämän- ja työmarkkinoiden

tasolla (työllistymisen edellytykset, osaami-

nen ja tuottavuus) ja makrotasolla (työllisyy-

teen ja työttömyyteen  vaikuttavat yleiset ta-

loudelliset tekijät). Näiden lisäksi eri tasoilla

ovat vaikuttaneet järjestelmätekijät (eläke-,

työterveys- ja työsuojelulainsäädäntö, työt-

tömyysturva- ja työvoimapoliittinen lainsää-

däntö).

Kansallinen ikäohjelma on koostunut lu-

kuisista elementeistä, eri tasolla olevista toi-

mijoista ja ajallisesti eri tavalla vaikuttavista

osioista. Tarkastelukehikon ohjelman koko-

naishahmottamiselle ja sen vaikutusten arvi-

oimiselle tarjoaa ns. tasapainotettu tulosmit-

taristo (BSC)1

Kansallista ikäohjelmaa on toteutettu mo-

nen toimijan yhteistyönä. Aktiviteetit ovat

painottuneet hallinnonalojen yleisten tavoit-

teiden ja keinojen suhteen. Ikäohjelman kes-

keiset toimijat ovat sosiaali- ja terveysminis-

teriö, työministeriö, opetusministeriö, Työ-

terveyslaitos, Työeläkelaitosten liitto, Työ-
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turvallisuuskeskus sekä työmarkkinajärjes-

töt. Koko ohjelman tavoitteena on laaja, kai-

killa toimintatasoilla ikäohjelman huomioon

ottava toimijoiden verkosto. Lopullinen pää-

tösten toimeenpano tapahtuu työpaikkatasol-

la.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon-

alan keskeiset toimenpiteet ovat suuntautu-

neet työntekijän työkyvyn ja terveyden säi-

lyttämisen ja työssä jaksamisen alueille sekä

kannusteeseen jatkaa työelämässä. Konk-

reettisia toimintamuotoja ovat olleet työter-

veyshuoltoon ja työsuojeluun sekä muuhun

työkyvyn ylläpitoon liittyvät toimet ja niiden

tehostaminen tutkimus- ja kehittämistoimin-

nan, koulutuksen ja viestinnän keinoin. Li-

säksi on toteutettu laaja lainsäädäntöohjel-

ma.

Työministeriön toimenpiteet ovat tähdän-

neet työllistämiseen ja siihen, että ikäänty-

miskysymykset otetaan huomioon kaikissa

työhallinnon toimissa ja työpaikoilla työyh-

teisöjä ja työn sisältöjä kehitettäessä. Ope-

tusministeriön toimien pääpaino on ollut

elinikäisen oppimisen toteuttamisessa.
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Ikäohjelmaan sisältyy hyvin monenlaisia ele-

menttejä, joten sitä on mahdollista arvioida

erilaisista näkökulmista. Jos ohjelmaa tar-

kastelee kokonaisuutena, niin kenties osu-

vinta on sijoittaa se osaksi 1990-luvun työ-

markkinoiden rakennemuutosta.

Suomen kansantaloudessa tapahtui 1990-

luvulla voimakas muutos. Seitsemän vuotta

jatkuneesta yhtäjaksoisesta talouskasvusta

huolimatta työpaikkoja on edelleen noin 150

000 vähemmän kuin ennen lamaa.

Työvoiman kysyntä on muuttunut määräl-

lisesti, mutta myös laadullisesti. Tietotyö-

läisten ja tietotekniikan käyttäjien osuus on

voimakkaasti lisääntynyt 1980-luvulta vuosi-

tuhannen vaihteeseen tultaessa. Perinteisten

työntekijöiden osuus  kaikkien palkkatyönte-

kijöiden kokonaismäärästä on supistunut 12

vuodessa 72 prosentista 31 prosenttiin.

Perinteisten työntekijöiden osuuden lasku

ei merkitse sitä, että teollisuuden  tärkeys

olisi vähentynyt. Teollisuuden palveluksessa

on edelleen 460 000 ihmistä eli viidennes

Suomen kokonaistyövoimasta.

Teollisuuden merkitys korostuu, jos tar-

kastellaan sen välillisiä  työllisyysvaikutuk-

sia. Olennaisinta tässä teknologisessa kehi-

tyksessä ja tietotyön lisääntymisessä ovatkin

olleet  ajattelutavoissa ja  toimintastrategi-

oissa tapahtuneet muutokset, jotka ovat valu-

neet kaikille tuotannonaloille sekä myös ih-

misten koteihin.

Ikäohjelma osa työmarkkinoiden
rakennemuutosta

Yritysfilosofia muuttui
Rakennemuutos sisältää monia asioita, jotka

vaikuttavat  laajojen kokonaisuuksien ja

kansantalouksien tasolla, mutta myös yritys-

tasolla ja mikrotasolla yksittäisten ihmisen

arkipäivän työssäkäyntiin ja muuhun elämi-

seen. Vaikutukset ovat kovin erilaiset riippu-

en tarkastelun tasosta ja näkökulmasta.

Hyvät makrotalouden ja yritystalouden

tunnusluvut voivat peittää alleen erilaisia

hyvinkin kivuliaita muutoksia ja sopeutumi-

sia  mikrotasolla.

Osalla laman aikana työpaikkansa menet-

täneistä uuden työpaikan löytyminen ei ole

onnistunut. Kasvavat yritykset ovat rekrytoi-

neet tarvitsemansa uuden työvoiman suoraan

oppilaitoksista valmistuneista ja työpaikkaa

vaihtavista. Työttömiltä uuden työpaikan

Kuvio 1. Tietotyöläisten, tietotekniikan käyt-
täjien ja perinteisten työntekijöiden  osuus
kaikista  palkkatyöntekijöistä 1988 - 2000 (%)
(Lähde: Blom, Raimo, Melin, Harri, Pyöriä
Pasi; Tietotyö ja työelämän muutos. Palkka-
työn arki tietoyhteiskunnassa, Helsinki 2001,
s. 31)
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saaminen on usein edellyttänyt koulutusta,

muuttamista tai näitä molempia.

Rakennemuutos merkitsi tuottavuuden ja

tuottavuusvaatimusten rajua kasvua. Muutos

oli niin voimakas, että voidaan perustellusti

puhua yritysfilosofian muutoksesta. 1980-

luvulla tuskin olisi tullut kysymykseen sa-

neerata ja irtisanoa väkeä, kun yritys tekee

hyvää tulosta. Nyt myös voitolliset, hyvää

tulosta tekevät yritykset saneeraavat toimin-

taansa koko ajan.

Työvoimaa siirretään toisiin tehtäviin

konsernin tai yrityksen sisällä, toimintoja

ulkoistetaan ja väkeä myös irtisanotaan ja

lomautetaan. Kannattavuudesta huolehditaan

hyvin tiukasti ja velkaantumista pyritään sel-

västikin välttämään. Tämä toimintafilosofia

näyttää valuneen kansantalouden kaikille

haaroille.

Kysymys ei ole sattumasta, vaan laajem-

masta, globalisaation aiheuttamasta muutok-

sesta. Markkinatalouden periaatteet ovat tus-

kin koskaan olleet näin laajalle levinneitä.

Yhtenä osoituksena tästä on ollut, että pää-

omatulojen osuus bruttokansantuotteesta on

kasvanut ja palkkatulojen vastaavasti pie-

nentynyt.

Tilanne poikkeuksellisen
hankala
Tuotantorakenteen muutoksella on välittö-

mät heijastukset työmarkkinoiden rakentee-

seen. Suuret rakennemuutokset eivät kos-

kaan ole helppoja. Ne merkitsevät mahdol-

lisuuksia, mutta myös haasteita ja uhkia.

Suomalaisessa yhteiskunnassa tilanne oli

poikkeuksellisen hankala useammastakin

syystä. Ikääntyvien ja ikääntyneiden osalta

oli kyse pääsääntöisesti uhkista ja niiden

realisoitumisesta. Tuotantorakenne on muut-

tunut ja muuttuu jatkuvasti ja työmarkkinat

sopeutuvat ja sopeutetaan jonkinasteisella

viiveellä näihin muutoksiin. 1990-luvulla

tilanteeseen sisältyi kuitenkin erityispiirteitä.

Laman hoitaminen antoi rakennepolitii-

kalle hyvin tiukat reunaehdot. Keinovalikoi-

ma painottui pakostakin ulottuvuudella kepit

ja porkkanat varsinkin keppeihin. Kansanta-

lous, valtiontalous ja työmarkkinat oli so-

peutettava muutoksiin hyvin tiukalla aika-

taululla järjestyksessä valtiontalous, kansan-

talous ja työmarkkinat. Valtiontalous tasa-

painotettiin lähes välittömästi velkaa otta-

malla ja menoja karsimalla, kansantalous

saatiin kasvu-uralle kolmessa vuodessa. Työ-

markkinoiden rakennemuutos kesti koko

vuosikymmenen ja jatkuu yhä.

Väestön ikä- ja siihen liittyen koulutusra-

kenne oli hyvin hankala. Suuret ikäluokat

alkoivat ikääntyä. Yhdistyneenä näiden ikä-

luokkien koulutustason alhaisuuteen syntyi

hankala yhtälö. Miten pitää työelämässä ole-

vat ikääntyvät, terveydeltään heikkenevät ja

nykypäivän vaatimustasoon suhteutettuna

huonon koulutuksen omaavat työllisenä ja

työttömyyden kohdatessa työllistää uudel-

leen?

Ongelmana oli myös työmarkkinoiden

jäykkyys/joustavuus, josta muodostui kes-

kustelun kestoaihe ei vain Suomessa, vaan

myös muissa EU-maissa. Jäykkyys terminä
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sisältää selkeän negatiivisen arvovarauksen

ja merkitsee pelkistetysti esteitä sopeutua

uuteen tilanteeseen. Jäykkyys voi kuitenkin

olla myös myönteistä toimiessaan jarruna

liian nopeille muutoksille.

Suomalaisten työmarkkinoiden jäykkyys

on nojannut  paitsi työlainsäädäntöön (työai-

ka- ja työsuojelulait, työttömyysturva- ja

eläkelainsäädäntö) ja työehtosopimuksiin

sekä vahvaan työmarkkinajärjestöjen ase-

maan, kolmikantaperiaatteeseen, myös pit-

källä aikavälillä muotoutuneeseen työelämän

perinteeseen laajasti käsitettynä.

Keskustelu on ollut usein yksipuolista

keskittyen työaikoihin ja työvoiman irtisano-

misehtoihin, liikkuvuuteen ja palkkaukseen.

Työn organisointiin ja  johtamiseen liittyvät

jäykkyydet ovat jääneet selvästi vähemmälle

huomiolle. Tuottavuutta saadaan tehostettua

työtahtia kiristämällä (”löysät pois” -filoso-

fia), mutta myös kehittämällä työtä sisällölli-

sesti ja organisoimalla se aikaisempaa järke-

vämmällä tavalla.

Ongelmia tuottivat lisäksi sosiaaliturva-

lainsäädännön sidokset ja toiminnan jäyk-

kyydet olosuhteiden muuttuessa. Sosiaalitur-

valainsäädäntö on monimutkainen kokonai-

suus, jossa palvelut ja etuudet kytkeytyvät

eri lakeihin. Jos jokin osakokonaisuus muut-

tuu, se heijastuu välittömästi muihin, eikä

lopputulos olekaan sellainen, kuin alun perin

oli tarkoitus. Tästä osoituksena ovat olleet

ns. tulo- ja kannustinloukut, jotka osaltaan

olivat hämmentämässä tarvittavaa työmark-

kinoiden rakennemuutosta. Paljon keskuste-

lua synnyttivät myös varhaiseläkejärjestel-

mät sekä eläke- ja työttömyysturvalainsää-

däntöön kytkeytyvä ns. eläkeputkiongelma.

Ongelmana ei kummassakaan välttämättä

ollut niiden perusidea, vaan liian suuri suo-

sio. Järjestelmät oli luotu kokonaan toisen-

laisessa toimintaympäristössä. Voisi perus-

tellusti olettaa, ettei järjestelmiä olisi kos-

kaan luotu, jos olisi voitu tietää, mitä niistä

1990-luvulla seuraisi.

Kannattaa vielä nostaa esille asenteisiin

ja  asennekulttuuriin liittyvät ongelmat. Eri-

tyisesti 1990-luvun alkuvaihe merkitsi vyön-

kiristystä, työtahdin vauhdittumista ja tur-

vattomuuden lisääntymistä työttömyyden

lisääntyessä. 1980-luvulla oli totuttu tulota-

son jatkuvaan tasaiseen nousuun, seniori-

teettiperiaate takasi työpaikan säilymisen ja

etuuksien kohoamisen, työttömyys oli mata-

lalla tasolla ja sosiaaliturvaetuuksia kasva-

tettiin. 1980-luvulla puhuttiin paljon elämän

laadusta, jota käytettiin myös argumenttina

yksilöllistä varhaiseläkejärjestelmää luotaes-

sa. Ei ole olemassa mitään varmaa käsitystä,

miten tämä oli osaltaan vaikuttamassa asen-

teisiin hakeutua eläkkeelle ennen varsinaista

eläkeikää, mutta tietynlaisen signaalin se

kuitenkin antoi.

Kaiken kaikkiaan 1980-luvun perintönä

asenneilmasto saattoi olla vapaa-ajan merki-

tystä korostava, joten 1990-luvulla joudut-

tiin painiskelemaan myös tällä rintamalla.

Tuskin voidaan sanoa, että suomalaisen yh-

teiskunnan perinteinen vahva työnetiikka

olisi murentunut, mutta tietynlaista kyseen-

alaistamista esiintyi.

Tätä tukivat erilaiset vaihtoehtoliikkeet,
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joiden arvomaailmassa markkinatalous/kulu-

tus/palkkatyö joutui kritiikin kohteeksi. Suu-

rempi ongelma oli kuitenkin tietynlainen

nuoruutta arvostava asenne. Tällä oli sinänsä

hyvin loogiset perusteet. Nuorilla työnteki-

jöillä on parempi koulutus ja tietotekniikkaa

käyttöönotettaessa heidän valmiutensa olivat

omaa luokkaansa verrattuna ikääntyneisiin,

pelkästään vanhan kansakoulun käyneisiin

työntekijöihin.

Myös aluepoliittisia näkökohtia on tark-

kailtava. Muuttoliike on aina ollut tärkeä

keino sopeuttaa työmarkkinat muuttuneiseen

työvoiman kysyntään. Tämä merkitsee tar-

vetta panostaa asuntopolitiikkaan ja palvelu-

infrastruktuurin kehittämiseen. Koska työ-

voiman kokonaiskysyntä alitti voimakkaasti

tarjonnan, peittyivät mahdolliset ja hyvin

eriytyneet sekä tiettyihin ammatti- ja ikäryh-

miin kohdistuneet asunto- ja palvelujen ke-

hittämistarpeet akuutimpien ongelmien alle.

Koulutuspolitiikan ratkaiseva
merkitys
Työmarkkinoiden rakennemuutos merkitsee

tavallisesti osaamiskoostumusten muutoksia.

Tuotantorakenteen muuttuessa tarvitaan eri-

laista ammattirakennetta, erilaista osaamista,

kokonaan uusia ammatteja ja uusia tapoja

tehdä työtä. Muutokset pyritään koulutuksen

sektorilla ennakoimaan muuttamalla opinto-

suuntia ja ohjaamalla oppilasmääriä kasva-

ville tuotannon aloille. Elinikäisen oppimi-

sen periaatteen mukaisesti  koulutusta re-

montoidaan myös ammatillisen ja yleissivis-

tävän aikuiskoulutuksen saroilla.

Koulutuspoliittisilla uudistuksilla onkin

ollut ratkaiseva merkitys talouden rakenne-

muutosten edistäjinä. Suomessa toteutettiin

1960- ja 1970-luvuilla sekä peruskoulutuk-

sen että ammatillisen koulutuksen ja korkea-

koulutuksen uudistus. Remonttiin laitettiin

niin koulutuksen sisältö kuin toteuttamisjär-

jestelmä. Koulutuksen volyymi kasvoi ja ra-

kennettiin koko maan kattava korkeakoulu-

verkosto.

1990-luvulla esiin vyörynyt, paljolti tie-

toteknisen kehityksen alullepanema rakenne-

muutos asetti uusia haasteita  koulutuspoli-

tiikalle ja  ammatillisen liikkuvuuden edistä-

miselle. Tilanteeseen reagoitiin kehittämällä

ammattikorkeakoulujärjestelmä ja käynnis-

tämällä oppimiskeskusohjelma. Ne merkitsi-

vät sekä ammatillisen koulutuksen tason ko-

hentamista että koulutuksen määrän lisää-

mistä. Painopisteenä olivat erityisesti kasva-

vat tuotannonalat. Jo tässä vaiheessa voi

esittää, että 1990-luvulla  tapahtunut talou-

den ja työmarkkinoiden rakennemuutos ei

olisi ollut mahdollinen ilman näitä reformeja

(Jolkkonen & Kilpeläinen & Koistinen, Työ-

poliittinen Aikakauskirja 3/2001, s. 86-87).

Koulutuspoliittisilla toimenpiteillä helpo-

tettiin siis työmarkkinoiden rakennemuutos-

ta työvoimaan kuuluvien nuorten ikäluokki-

en kohdalla. Ikääntyvien ja ikääntyneiden

kohdalla rakennemuutosta autettiin ikäohjel-

man välityksellä. Elämänkulussa tarkasteltu-

na työvoima voidaan ajatella virraksi.
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Työvoimaan tullaan nuorena koulutuksen

vielä kestäessä ja siitä siirrytään aikanaan

joko ennenaikaiselle tai normaalille eläk-

keelle. Pelkistetysti voidaan sanoa, että työ-

voimavirtojen alkupäässä työmarkkinoiden

rakennemuutosta hoidettiin koulutusta uu-

distamalla, työvoimavirtojen loppupäässä

ikäohjelmalla.

Ikäohjelman
toimintaympäristö
Työmarkkinoiden sopeutuminen talouden ja

tuotannon rakennemuutoksiin ei välttämättä

sisällä erityistä dramatiikkaa. 1980-luvulla

muutokset sujuivat jälkikäteen ajatellen suh-

teellisen kitkattomasti verrattuna 1990-luvun

ongelmiin.

Kun talouden rakennemuutoksen aiheut-

tamia ongelmia pyritään ratkaisemaan, on

työttömyyden alentaminen yleensä yksi tär-

keimmistä tavoitteista. Vanhempien ikäluok-

kien kohtaamat ongelmat eivät sinänsä olleet

uutta. Aikaisempina vuosikymmeninä ikään-

tynyttä työvoimaa on ollut mahdollista sa-

neerata työelämästä pois eläkejärjestelyillä

ja eläkeputki mahdollisti tämän myös 1990-

luvulla.

Rakennemuutos oli kuitenkin  niin suuri,

että valmiina oleva keinoarsenaali ei ollut

riittävä tai pikemminkin sitä ei voitu käyttää.

Itse asiassa vanhaa valikoimaa supistettiin

mm. nostamalla eläkeputken alaikärajaa. Ei

ollut mahdollista päästää suurta työttömien

joukkoa tai työttömyysuhan alla olevia väki-

määriä ennenaikaiselle eläkkeelle.

Kyse ei ollut pelkästään potentiaalisista

eläkkeelle siirtyvien määristä. Eläkkeiden

rahoituspohja olisi yksiselitteisesti pettänyt.

Osaltaan innostusta siirtää vanhoja eläkkeel-

le vaimensi tuottavuus- ja kannattavuusta-

voitteiden nousu. Eläkkeelle siirtyneitä koh-

den ei olisi rekrytoitu vastaavaa määrää uut-

ta työvoimaa, joten työttömyys ei olisi hel-

pottunut täysimääräisesti.

Toinen vaihtoehtoinen tapa olisi voinut

olla työajan lyhentämisen kautta lisätä työ-

voiman kysyntää ja helpottaa työssä jaksa-

mista. Kansantalouden ja yritysten tila oli

laman jäljiltä kuitenkin niin heikko, että täs-

tä vaihtoehdosta tuskin edes keskusteltiin.

Työssä jaksamiseen liittyen kehitettiin osa-

aikaeläkejärjestelmää, mutta mihinkään ylei-

sempään työajan lyhentämiseen ei menty.

Tosiasiallisesti työaika esim. valtionsektoril-

la piteni.

Työvoima on perinteisesti yksi talousteo-

riassa mainituista tuotannontekijöistä pää-

oman ja luonnonresurssien ohella. Klassinen

perusteoria on ollut, että tuotannon kasvu

edellyttää näiden tuotannon tekijöiden käy-

tön lisäämistä.

Uusimmissa teorioissa kaikkia em. tuo-

tannontekijöitä on kuitenkin arvioitu uudel-

leen. Luonnonvaroja ei voida käyttää mää-

rättömästi, koneiden ja laitteiden tulee olla

ympäristöystävällisiä ja työvoiman  määrä

sekä saatavuus eivät ole itsestään selvyyksiä.

Taloudellinen kasvu ei enää selity suoravii-

vaisesti  tuotannontekijäpanosten lisäämisel-
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lä. Täydentävää selitystä on haettu uusista

tuotannontekijöistä, joina on pidetty mm.

teknologisista kehitystä ja innovaatioita.

Myös sosiaaliseen kehitykseen, taloudel-

lista kehitystä tukevaan sosiaaliturvaan ja

yritysystävälliseen  arvomaailmaan on kiin-

nitetty huomiota - jos ei itsenäisinä tuotan-

nontekijöinä, niin ainakin tärkeinä kasvun

edellytyksinä. Ympäristöön liittyvät ongel-

mat puolestaan ovat pakottaneet kiinnittä-

mään  huomiota talouskasvun  aiheuttamiin

haittoihin.

Näkökulman avartuminen on merkinnyt,

että  bruttokansantuote ja sen kasvu nähdään

vain osaksi taloudellista hyvinvointia. Vii-

meksi mainittu on siis laajempi käsite. Ta-

loudellinen hyvinvointi puolestaan nähdään

osaksi kokonaishyvinvointia.

Erityisesti OECD:n piirissä on viime

vuosina kiinnitetty huomiota työvoimaan

tuotannontekijänä laajemmasta näkökulmas-

ta. Ajatus sinänsä ei ole uusi, vaan juontaa

juurensa jo 1960-luvulle. OECD on myös

pyrkinyt siihen, että taloudellista kehitystä ja

sosiaalista hyvinvointia tarkastellaan ikään

kuin samassa kehikossa. Tällöin ei enää rii-

tä, että taloudellinen kehitys on tasapainos-

sa, vaan myös sosiaalisen kehityksen tulee

olla tasapainoista. Näiden osatasapainojen

ohella on pyrittävä kokonaistasapainoon eli

taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen toisi-

aan tukevaan vuorovaikutukseen.

Lähtökohtana uudelleen arvioinnissa on

nähdä ihminen laajemmin kuin vain ratio-

naalisesti käyttäytyväksi ja valintojaan las-

kelmoivaksi, voittopuolisesti  materiaalisia

arvoja painottavaksi, jotenkin mekaaniseksi

toimijaksi. Ihminen ei ole vain ”taloudelli-

Kuvio 2. kansallisen Ikäohjelman toimintaympäristö (Lähde: OECD 2001, The Well-being of
Nations - the role of human and social capital, Paris)
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nen ihminen”, vaan paljon enemmän. Uusi

näkökulma työvoimasta tuotannontekijänä

korostaa määrän sijaan laatua eli osaamista,

tieto- ja taitoresursseja sekä sosiaalisia taito-

ja. Tämän mukaisesti työvoimaa tarkastel-

laan inhimillisenä ja sosiaalisena pääomana.

Inhimillinen pääoma koostuu koulutuk-

sesta, osaamisesta, tiedoista ja taidoista laa-

jasti ymmärrettynä sekä terveydestä ja toi-

mintakyvystä. Osaaminen nähdään elinikäi-

seksi prosessiksi, oppimisen osaamiseksi se-

kä kokemuksen mukanaan tuomaksi osaami-

sen syvyydeksi ja rajallisuuden ymmärtämi-

seksi. Osaamista ei siis nähdä ahtaasti tie-

dolliseksi osaamiseksi, vaan osaksi kunkin

persoonallisuutta.

Sosiaalinen pääoma eroaa inhimillisestä

pääomasta monella tavalla. Sosiaalisessa

pääomassa korostetaan suhteita ja yhteyksiä

ja se on pikemminkin ryhmään kuin yksittäi-

seen ihmiseen liittyvä asia. Kyse on paljolti

normeista, sisäistetyistä arvoista ja tietoisuu-

desta ja näin ollen jostain, jonka kehittymi-

nen ja aikaansaaminen vaatii paljon aikaa.

Käsitteen juuret voidaan jäljittää sosiologian

klassikoihin.

Inhimillisen ja sosiaalisen pääoman ke-

hittyminen edellyttää poliittista, institutio-

naalista ja lainsäädännöllistä perustaa. Kysy-

mys on eräänlaisesta sosiaalisesta infrastruk-

tuurista, jonka tärkeys on tullut ilmi esim.

eri maiden  taloudellista kilpailukykyä arvi-

oivissa selityksissä.

Ikäohjelmassa on sovellettu  edellä ku-

vattua näkökulmaa tarkastella ikääntyvää ja

ikääntynyttä työvoimaa  inhimillisen ja sosi-

aalisen pääoman näkökulmasta,  joskaan tätä

ei ohjelmaa käynnistettäessä vielä välttämät-

tä oivallettu.  Liikkeelle lähdettiin alkuaan

IKOMI-komitean esittämistä hyvin konk-

reettisista toimenpide-ehdotuksista, niiden

eteenpäin viemisestä ja jatkoselvittelystä.

Alussa oli kysymys siitä, että työvoiman

tietyt ikäryhmät otettiin erityistarkkailuun ja

erityistoimien kohteeksi. Tutkimusten ja sel-

vitysten  perusteella ongelmat kuitenkin vä-

hitellen jäsentyivät uudestaan. Ne eivät ol-

leetkaan enää samoja  kuin alun perin oli

luultu, joten myös ratkaisuja oli haettava

paljolti uudelta pohjalta. Jouduttiin myös

miettimään, miten voimavarat suunnataan,

jotta ratkaisuista saataisiin tasapainoinen ko-

konaisuus.
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Ikäohjelman onnistuminen edellytti sen eri

elementtien osin samanaikaista, osin peräk-

käistä toteuttamista ja eri ”aselajien” sauma-

tonta yhteistyötä. Ei voida toimia järkevästi,

jos ei ole tietoa, ei voida kouluttaa, jos ei ole

kouluttajia, ei voida tarjota palveluja eikä

etuuksia, jos ei ole lainsääntöä jne.

Ikäohjelman arki on toisaalta hyvin konk-

reettista toimintaa työpaikoilla, mutta sa-

maan aikaan myös laajojen periaatteellisten

kysymysten parissa askarointia. Tasapainoi-

nen kehittäminen tarkoittaa, että yhden alu-

een toimenpiteiden seuraukset eivät saa olla

haitallisia jollain toisella alueella. Käytän-

nössä joudutaan tekemään kompromisseja,

mikä lieneekin tasapainoisen kehittämisen

ydin. Se mikä yksilötasolla etuutena eittä-

mättä lisäisi hyvinvointia, voisi laajasti käy-

Kansallisen ikäohjelman
tasapainoinen onnistuminen

Kuvio 3. Kansallisen ikäohjelman tasapainoinen onnistuminen.
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tettynä olla kansantaloudellisesti kestämä-

töntä - ei välttämättä lyhyellä, mutta ainakin

pitemmällä aikavälillä. Vastaavasti mikä tuo-

tannon näkökulmasta näyttää välttämättö-

mältä, voi olla sosiaalisesti kestämätöntä.

Ratkaisujen kantavuutta joudutaan mietti-

mään useamman suhdannekierron näkökul-

masta. Toisaalta tarvitaan välittömiä toimen-

piteitä.

Ikäohjelman perusvisiona oli saavuttaa

tilanne, jossa ikääntyvien ja ikääntyneiden

työllisyysaste on sama tai lähes sama kuin

parhaassa työiässä olevien 35 - 45-vuotiai-

den. Ohjelman yhteiskunnallinen vaikutta-

vuus tai toimivuus, yhteiskunnalliset proses-

sit, taloudelliset ja sosiaaliset voimavarat ja

väestön työkyky muodostavat ajallisesti toi-

siinsa kytkeytyviä prosesseja ja ketjuja.

Toimintastrategia
Kansallinen ikäohjelma rakentui työkyvyn ja

työllistyvyyden ympärille. Työkyky on inhi-

millisen pääoman kehittämistä vastaamaan

työelämän kysyntää. Työllistyvyys liittyy

yhteiskunnan sosiaaliseen pääomaan, jolla

tuetaan työkyvyn kehittymistä lainsäädän-

nöllä ja muilla sopimuksilla. Ikäohjelma täh-

täsi yksilön sekä kykyyn että tahtoon pysyä

työelämässä samoin kuin yritysten kykyyn ja

tahtoon pitää henkilöstönsä työelämässä.

Perusongelma on, että yksilölliset voima-

varat heikkenevät iän myötä, mutta työn vaa-

timukset eivät muutu. Voimavarojen reservi

pienenee ja työkyky heikkenee. Perusratkai-

suna on, että yksilöllisiä voimavaroja vah-

vistetaan ja työn vaatimuksia vastaavasti vä-

hennetään. Voimavarojen reservi säilyy riit-

tävänä ja työkyky mahdollistaa täysipäiväi-

sen työpanoksen.

Työkyky luo perustan yksilön työllisty-

vyydelle. Työllistyvyyttä voidaan puolestaan

tukea erilaisilla tuki- ja palvelujärjestelmillä,

työ- ja eläkelainsäädännöllä sekä yhteiskun-

nassa vallalla olevilla arvoilla ja asenteilla.

Työkyky ja työllistyvyys muodostivat ikäoh-

jelmassa prosessin, joka johtaa työllisyy-

teen.

Yhteiskunta on rakenteellisessa epätasa-

painossa, kun yli 55-vuotiaiden työkyky ei

ole enää riittävä työllistymiseen. Painetta

rakentaa työntekijöiden varhaisia poistumis-

Kuvio 4. Kansallisen Ikäohjelman toimintastrategia (Lähde: Juhani Ilmarinen,
Ikääntyvä työntekijä Suomessa ja Euroopan unionissa.)
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reittejä työelämästä syntyy erityisesti silloin,

kun ikärakenne on edullinen. Hyvän muo-

dollisen koulutuksen saaneita nuoria on tu-

lossa työmarkkinoille enemmän kuin työ-

markkinoilta poistuu väkeä. Yhteiskunnan

sosiaalinen pääoma1  määrittää, miten sosiaa-

liturva räätälöidään työntekijöihin, jotka tek-

nologinen kehitys on sysännyt työelämän

ulkopuolelle.

Varhaisia poistumisreittejä työelämästä

on vaikea poistaa koska työntekijät ovat tul-

leet epävarmoiksi siitä a) riittääkö heidän

työkykynsä vastaamaan työelämän haasteita

ja b) jos riittää, jatkuuko heidän työsuhteen-

sa aina eläkeikään asti.

Kansallisen ikäohjelman tehtävänä on

auttaa työntekijöiden inhimillistä pääomaa

haastamaan teknologisen kehityksen. Tällöin

inhimillisen pääoman varannon tulee olla

suurempi kuin työkyvyn kysyntä työelämäs-

sä. Inhimillisen pääoman kehittyminen on

välttämätön, mutta ei riittävä ehto täystyölli-

syyden aikaansaamiseksi. Kannustimet on

viritettävä työntekoa tukeviksi. Tämä ei ta-

pahdu ilman yhteiskuntasuhteiden eli sosiaa-

lisen pääoman kehittymistä.

Työssä pysymisen ja
jaksamisen edistäminen
Työssä pysymiseen, työssä jaksamiseen ja

työllistyvyyteen vaikuttavat hyvin monet te-

kijät. On  kuitenkin ristiriitaista, että samaan

aikaan kun kansanterveys kehittyy myöntei-

sesti, subjektiiviset uupumusta mittaavat

mittarit viestivät uupumuksesta ja väsymyk-

sestä työelämässä. Myös erilaiset kyselyt ja

selvitykset kertovat halusta siirtyä varhaisel-

le eläkkeelle. Työelämästä siirrytäänkin elä-

kejärjestelyjen piiriin keskimäärin jo 59

vuoden iässä eli selvästi ennen varsinaista

eläkeikää, vaikka kansanterveys on jatkuvas-

ti parantunut ja eliniän odote on pidentynyt.

Työssä pysymisessä, työkyvyssä ja työssä

jaksamisessa on kysymys hyvin pitkästä pro-

sessista. Vahvaa työmarkkina-asemaa ja hy-

vää työllistyvyyttä ei saavuteta ilman pon-

nistuksia. Perusongelmana ikääntymisen ja

työn yhteensovittamisessa on se, että ihmi-

sen voimavarat ja työn vaatimukset muuttu-

vat eri suuntiin. Muutokset ihmisten voima-

varoissa ovat hyvin yksilöllisiä ja voivat

vaihdella yksilön toimintakyvyn eri osa-alu-

eilla (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen) eri

1 Sosiaalinen pääoma ymmärretään tässä yhteydessä jaettuina arvoina, käsityksinä, arvoina ja instituutitioihin ke-
rääntyneinä verkostoina, jotka edistävät yhteistyötä eri ryhmien välillä vrt. OECD (2000), The Importance of Human
and Social Capital for Economic Growth and Sustainable Development

Kuvio 5. Työkyky, työllistyvyys ja työllisyys
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suuntiin elämänkulun eri vaiheissa. Työn

vaatimukset eivät välttämättä seuraa ihmisen

luonnollista kehityskaarta. Työn vaatimukset

ovat sopimusvaraisia asioita, ne eivät aina

ota huomioon fysiologisia lainalaisuuksia.

Yli 55-vuotiaiden työllisyysaste on hyvin

alhainen sekä miehillä että naisilla ja viime

vuosikymmenien kehityssuuntana on ollut

työllisyysasteiden alentuminen kaikissa ikä-

ryhmissä. Tavoitteena on lähivuosina saavut-

taa 70 prosentin ja pitemmällä aikavälillä yli

75 prosentin työllisyysaste. Tämä ei onnistu,

jollei yli 55-vuotiaiden työllisyysaste kohoa

EU:n asettamaan 50 prosentin tavoitteeseen

ja siitä ala lähestyä lähes parhaassa työiässä

olevien tasoa kuten oli laita 1960- ja 1970-

luvuilla.

Työkyky
Työkyvyllä tarkoitetaan Kansallisessa ikäoh-

jelmassa sellaisten sekä yksilöön että työhön

liittyvien tekijöiden kokonaisuutta, jotka

ovat tärkeitä yksilön kyvylle suoriutua työ-

elämässä. Työkyky koostuu yksilön voima-

varojen ja työn vuorovaikutuksesta. Yksilö

realisoi voimavarojaan työssä ja lopputulok-

seen vaikuttavat sekä työyhteisö että työym-

päristö kuin myös työn fyysiset ja henkiset

vaatimukset.

Peruslähtökohtana työkyvylle on terveys

fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena toi-

mintakykynä. Tämä ”terveys” kuitenkin

ikään kuin ”suodattuu” koulutuksen ja osaa-

misen sekä motivaatio- ja asennetekijöiden

kautta yksilön voimavaroiksi. Nämä voima-

varat joutuvat koetteelle työn henkisten ja

fyysisten vaatimusten sekä työympäristön ja

työyhteisön asettamien vaatimusten ja haas-

teiden kanssa. Puutteet osaamisessa heiken-

tävät yksilön voimavaroja, ja kun työn vaati-

muksiin ei kunnolla kyetä vastaamaan, on

työkyky vaarassa heikentyä uupumuksen ja

väsymyksen seurauksena. ”Lopullinen” työ-

kyky on siis paitsi monien eri tekijöiden

vuorovaikutteinen summa myös ajallisen

prosessin lopputulos. Työkyky on aina sa-

malla osa senhetkistä elämänkulkua.

Työkykyä ylläpitävä (tyky-) toiminta on

täsmentynyt seuraavaan muotoon: se voi olla

käytännössä joko työkykyä palauttavaa, yllä-

pitävää tai kehittävää riippuen kohdejoukon

Kuvio 6. Työllisyysaste ikäryhmittäin
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työkyvyn tilanteesta ja tarpeista. Ikääntyvien

työntekijöiden perusmalli rakentuu neljän toi-

mintalinjan keskinäiseen yhdentymiseen. Toi-

mintalinjoista kaksi kohdistuu työhön ja kaksi

yksilöön.

Työhön kohdistuvat toimet painottuvat

työn sisältöön ja fyysiseen työympäristöön

sekä työyhteisöön. Yksilöön kohdistuvat toi-

met suuntautuvat terveyden ja voimavarojen

vahvistamiseen sekä ammattitaidon ja osaa-

misen kehittämiseen. Oikein kohdistetut ja

mitoitetut toimet toisiinsa liittyneinä korjaa-

vat ikääntyvien työntekijöiden työkykyä. Tä-

män seurauksena paranevat työn laatu ja tuot-

tavuus sekä myös yksilön elämän laatu ja hy-

vinvointi. Pitkäaikaisvaikutukset ovat tutki-

musten mukaan havaittavissa ns. ”kolmannes-

sa iässä”.

Työllistyvyys
Työkyky luon perustan yksilön työllistyvyy-

delle, mutta ei ole riittävä ehto työllistymisel-

le. Työllistyvyyteen vaikuttavat erilaiset jär-

jestelmätason asiat kuten työlainsäädäntö,

eläkelainsäädäntö, tuki- ja palvelujärjestelmät

ja ikäsyrjinnän ehkäisy. Nämä vaikuttavat yk-

silön käyttäytymiseen ja valintoihin. Työllis-

tyvyyden käsite kytkeytyy läheisesti inhimilli-

seen ja sosiaaliseen pääomaan. Tarkastellaan

työvoiman tarjonnan ja kysynnän tasapainoa

teknologisen kehityksen ja sosiaaliturvan vi-

rittämässä kehikossa.

Lähtökohtana on työmarkkinoiden tasapai-

no palkkatasolla W
A 

 ja korkealla  työllisyy-

dellä N
A
. Tapahtuu teknologista kehittymis-

tä, joka vaatii enemmän ja hieman erilai-

sempaa osaamista kuin aiempi teknologia.

Työvoiman kysyntäkäyrä siirtyy hieman

ylöspäin. Jos työmarkkinat sopeutuvat kit-

kattomasti teknologian parantumiseen, uusi

työmarkkinatasapaino löytyy aiempaa kor-

keammalla palkkatasolla W
B
 ja työllisyy-

dellä N
B

 . Teknologian kehitys suosii kui-

tenkin sellaista osaamista, että osa työvoi-

masta ei kykene - ainakaan välittömästi -

sopeutumaan uuden teknologian haastei-

siin. Syntyy rakenteellista työttömyyttä, jo-

ta ilmentää työvoiman tarjontakäyrän siir-

Kuvio 7. Työ, työkyky ja pitkäaikaisvaiku-
tukset (Lähde: 10 vuotta TYKY -toimintaa:
työkykyä ylläpitävä toiminta uudistuu. Semi-
naariraportti 3.-4.12.1998, Turku. Sosiaali-
ja terveysministeriö, Työterveyslaitos ja Kan-
saneläkelaitos. Helsinki, 1999)
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tyminen vasemmalle. Uusi työmarkkinatasa-

paino saavutetaan aiempaa korkeammalla

palkkatasolla W
C
 ja alhaisemmalla työllisyy-

dellä N
C

 .

Yhteiskunta voi reagoida kahdella tavalla

rakenteellisen työvoiman syntyyn eli joko a)

pitämällä sosiaaliturva ennallaan tai b) hel-

pottamalla ihmisten poistumista kunniak-

kaasti työelämästä. Jälkimmäinen voi tapah-

tua parantamalla sosiaaliturvaa luomalla var-

haisia työelämästä poistumisväyliä ja/tai

löysentämällä tulkintoja mahdollisuudelle

poistua työelämästä. Ensin mainitussa ta-

pauksessa yhteiskunnan sanotaan harjoitta-

van ei-mukautuvaa sosiaaliturvapolitiikkaa

ja jälkimmäisessä tapauksessa mukautuvaa

sosiaaliturvapolitiikkaa.

Jos yhteiskunta ei reagoi rakennetyöttö-

myyden syntyyn eli harjoittaa mukautuma-

tonta sosiaaliturvapolitiikkaa, työmarkkinat

tasapainottuvat palkkatasolla W
C
 ja työlli-

syydellä N
C
. Teknologinen kehitys on syn-

nyttänyt (N
C 

- N
A
) verran rakenteellista työt-

tömyyttä.

Jos yhteiskunta reagoi rakennetyöttömyy-

den syntyyn kohentamalla sosiaaliturvaa,

Kuvio 8. Teoreettinen mukautumismalli. (Lähde: Rolf Myhrman 2001)
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yritysten sosiaaliturvakustannukset kohoavat

ja työvoiman kysyntäkäyrä kohoaa. Osa

työntekijöistä joilla on kykyä vastata tekno-

logian haasteisiin, katsoo paremmaksi siirtyä

työelämän ulkopuolelle. Tarjontakäyrä siir-

tyy edelleen vasemmalle. Rakenteellinen

työttömyys syvenee. Teknologisen kehityk-

sen ja sosiaaliturvan vuorovaikutuksen tu-

loksena työmarkkinatasapaino löytyy vielä-

kin korkeammalta ja korkeammalla palkka-

tasolla W
D
 ja alhaisemmalla työllisyydellä

N
D
.  Rakenteellista työttömyyttä on syntynyt

(N
D
 - N

A
 ), josta työttömyyttä (N

D
 - N

C
) voi-

daan pitää vapaaehtoisena

Teknologinen kehitys on synnyttänyt

kaksi työmarkkinatasapainoa C ja D. Raken-

netyöttömyyden hoitoon riittää tasapainossa

C työvoiman voimavarojen kehittäminen

vastaamaan työelämän vaatimuksia. Tasapai-

nossa D tämä ei riitä. On kyettävä muutta-

maan yhteiskunnan kannustimia työssä py-

symiseksi samaan aikaan, kun työvoiman

inhimilliset voimavarat alkavat vastata yhä

paremmin työelämän haasteita.

Tilanne on ongelmallinen, kun osaamisen

puutteet  muodostuvat rakenteellisiksi, niin

kuin nyt näyttää tapahtuneen Suomessa ja

monessa muussa EU-maassa. Osaa työvoi-

masta ja nimenomaan osaa ikääntyvästä ja

ikääntyneestä työvoimasta ei näytä olevan

mahdollista  työllistää vallitsevalla palkkata-

solla ja työvoimakustannusten rakenteella,

koska työvoiman tuottavuus ei ole riittävän

korkea. Iän mukainen palkkarakenne noudat-

taa pitkälle senioriteetti-periaatetta.

 Palkkataso voi siis nousta iän mukana,

mutta tuottavuus  ei välttämättä  vastaavasti

kohoa. Tämä on ongelmallista  erityisesti

työttömyyden kohdatessa. Uusi työpaikka

kenties on  tarjolla, mutta aiempaa  huonom-

malla palkalla. Palkkatason kohoaminen iän

myötä toimii kannusteena pysyä työelämässä

mahdollisimman pitkään, mutta samanaikai-

sesti vaikeuttaa ”liian kalliin” ikääntyneen

työvoiman rekrytointia.

Työpaikka- ja työyhteisötekijöihin liittyy

se ongelma, että monesti, kun ne ovat kun-

nossa, niiden kannustearvoa ei välttämättä

osata arvostaa. Sen sijaan, jos työoloissa on

puutteita, toimivat ne helposti hyvinkin voi-

makkaina negatiivisina kannustimina alenta-

en motivaatiota.

Ikäohjelman näkökulmasta työlainsää-

dännön, eläkelainsäädännön, tuki- ja palve-

lujärjestelmien sekä syrjinnän ehkäisyn tuli-

si muodostaa toisiaan tukeva  kannustinjär-

jestelmä ohjaamaan ja tukemaan ikääntyviä

ja ikääntyneitä pysymään työelämässä nor-

maaliin eläkeikään saakka.

Kannustinjärjestelmä ei kuitenkaan toimi

koko ajan suoraviivaisesti. Kun ollaan nor-

maalilla tavalla työelämässä, kannustimina

toimivat palkka, työhön itseensä liittyvät asi-

at, kuten sen mielenkiintoisuus, haasteelli-

suus ja kaikki mitä työn kautta välittyy sekä

työn kautta saavutettava arvostus. Nämä

ovat enimmäkseen ammattiin, työpaikkaan

ja työyhteisöön liittyviä  tekijöitä. Monet

merkittävät asiat määräytyvät yleisten työeh-

tosopimusten kautta eli mennään ikään kuin

yksittäisen työpaikan ulkopuolelle.
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Työllisyys
Kun yhteiskunta on joko rakenteellisessa

epätasapainossa C tai D, tasapainon saavut-

taminen edellyttää yhteiskunnan sosiaalisen

pääoman vahvistamista yksilö-, yritys- ja yh-

teiskunnan tasolla. Sosiaalinen pääoma ym-

märretään jaettuina arvoina, käsityksinä ja

instituutioihin kerääntyneinä verkostoina,

jotka edistävät yhteistyötä eri ryhmien välil-

lä. Sosiaalinen pääoma eroaa inhimillisestä

ja fyysisestä pääomasta monessa suhteessa

(vrt.OECD 20012 ), koska

- se liittyy ihmisten väliseen vuorovaikutuk-

seen pikemmin kuin ihmisen nimenomaiseen

ominaisuuteen

- se on suurimmaksi osaksi julkinen hyödy-

ke, koska se on ryhmän jakama

- se kehittyy ajan ja ponnistusten yhteiskun-

nallisina investointeina, mutta ei niin tiukas-

ti purkitettuna kuin henkinen tai fyysinen

pääoma.

Ilman sosiaalisen pääoman kehittymistä

ei ole mahdollista palautua epätasapainoti-

lasta C tai D korkean työllisyyden tilaan N
A

alkuperäistä W
A
 korkeammalla palkkatasolla.

Jos on harjoitettu mukautumatonta sosi-

aaliturvapolitiikkaa siten, ettei ole luotu var-

haisia poistumisreittejä työelämästä, riittää

inhimillisten voimavarojen vahvistaminen

sekä työsuojelu- ja työterveyslainsäädännön

kehittäminen yhdessä henkilöstön kehittämi-

sen kanssa palauttamaan korkean työllisyy-

den tason N
A

 . Palkkataso on tällöin W
E .

Jos on harjoitettu mukautuvaa sosiaalipo-

litiikkaa eli luotu varhaisia työelämän pois-

tumisreittejä, korkean työllisyyden N
A 

 taso

saavutetaan vieläkin korkeammalla palkkata-

solla W
F
. Ehtona on, että inhimilliset voima-

varat ovat kehittyneet vieläkin suotuisammin

kuin edellisessä vaihtoehdossa ja ne henki-

löt, joilla aikaisemminkin on ollut riittävästi

työkykyä haluavat jatkaa työelämässä. Tässä

2 OECD (2001) The Well-being of Nations - the role of human and social capital, Paris

Kuvio 9. Palkkasumma/palkansaajat ikäryhmittäin vuonna 1970 ja 2000
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tilanteessa todennäköinen vaihtoehto asettuu

palkkatasoltaan välimaastoon, joka syntyy,

kun  varhaista poistumista työelämästä vai-

keutetaan ja jatkaminen työelämässä on en-

tistä edullisempaa.

Harjoittamalla mukautuvaa sosiaaliturva-

politiikkaa hallitus on aikanaan edistänyt yh-

teiskunnan yhteenkuuluvuutta mukautumat-

tomaan sosiaaliturvapolitiikkaan verrattuna.

Politiikan harjoittaminen johtaa kuitenkin

kestämättömään ”vapaamatkustaja”-tilantee-

seen, jos osalla työntekijöistä on kyky mutta

ei halu tehdä työtä. Korkeaan työllisyyteen

palautuminen vaatii sekä työkyvyn edistä-

mistoimia että järjestelmätason muutoksia

kannustaa työntekijöitä jatkamaan aina elä-

keikään asti.

Työmarkkinat tasapainottuvat korkeam-

malla palkkatasolla. Toisin sanoen jos halli-

tus on aikanaan harjoittanut mukautuvaa so-

siaaliturvapolitiikka, työmarkkinoiden tasa-

painottuminen korkean työllisyyden tasolla

vaatii enemmän panostusta työkyvyn ylläpi-

tämiseen kuin tilanteessa, jossa hallitus on

tyytynyt harjoittamaan mukautumatonta so-

siaaliturvapolitiikkaa rakennetyöttömyyden

synnyttyä.

Ikääntymiseen ja työhön liittyvää koko-

naisuutta ilmentää matriisi, joka kuvaa on-

gelmia, ratkaisukeinoja ja tavoitteita sekä

yksilön, yrityksen (tai organisaation) että yh-

teiskunnan kannalta (Ilmarinen). Matriisin

yhdeksää kenttää voi lukea pystytasossa,

vaakatasossa tai diagonaalisesti. Pystytasos-

sa yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan erittely

korostaa sitä, että vastuuta ikääntyvien työ-

hön osallistumisesta tulee jakaa näiden kol-

men tahon kesken. Vaakataso korostaa, että

ongelmien tunnistamisen, ratkaisukeinojen

valinnan ja tavoitteiden asettamisen on löy-

dyttävä kultakin tasolta. Ratkaisu löytyy

vain, jos tasot toimivat keskinäisessä vuoro-

vaikutuksessa.

Elämänkulku aika-akselilla
Työpaikkatason tekijät ja yksilökohtaiset te-

kijät vaikuttavat siihen, miten järjestelmäta-

son  kannustimet lopultakin toimivat. Niillä

on tarkoitus vaikuttaa ihmisen käyttäytymi-

seen eli hänen valintoihinsa. Työpaikka- ja

yksilökohtaiset tekijät vaikuttavat itsenäises-

ti ihmisten valintoihin, mutta sen lisäksi ne

ovat suodattamassa järjestelmätason kannus-

timien vaikutuksia. Käyttäytymiseen vaikut-

tavat elementit  ketjuuntuvat erilaisten suori-

en ja epäsuorien vaikutusten vyyhdiksi.

Ns. elämänkulkuanalyyseissa ihmisten

elämänkulun katsotaankin määräytyvän toi-

saalta omien valintojen (mikrotaso) ja toi-

saalta yhteiskunnan säätelemien mahdolli-

suuksien rakenteen  (makrotason kannustin-

rakenne) perusteella. Mikro- ja makronäkö-

kulmat pyritään siis tuomaan samaan tarkas-

teluun.

Ikäohjelman näkökulmasta jonkinlaisen

elämänkulkuajattelun käyttäminen tuntuu

hyvin luontevalta. Eläkepoliittinen ja sosiaa-

lipoliittinen säätely, jota hyvinvointivaltios-

sa harjoitetaan, on monella tavalla sidoksis-
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sa kronologiseen ikään ohjaten ja vaikuttaen

sitä kautta ihmisten elämänkulun ajassa ete-

nevää organisoitumista.

On jopa esitetty, että elämänkulku itses-

sään olisi eri ikävaiheisiin sidoksissa olevien

yhteiskunnallisten käytäntöjen kautta sosiaa-

linen instituutio. Tämä instituutio määrää eri

väestöryhmien elinvaiheiden jaksottumista

esimerkiksi  kouluttautumisaikaan, työssä-

oloaikaan sekä eläkeaikaan.

Väestörakenne voidaan ”kääntää” aika-

akselille käyttämällä elinajan taulua eri elin-

vaiheiden  odotteiden laskemiseen. Ideana

on heijastaa hyvinvointivaltion järjestelmät

ja taloudellisen kehityksen tulokset aika-ak-

seliin.

Elinajan taulusta johdettu elinvaiheiden

rakenne on hyvin lähellä väestöryhmien suh-

teellista rakennetta. Pieni ero syntyy, koska

elinajan taulu kuvaa väestön teoreettista ikä-

rakennetta, eikä siinä ole otettu huomioon

esimerkiksi siirtolaisuutta. Elinvaiheiksi

käännetty väestörakenne tuo esille seuraavat

seikat:

Kuvio 10.  Ikääntyminen ja työ - keskinäinen riippuvuus. (Lähde: Juhani
Ilmarinen, Ikääntyvät työntekijät Suomessa ja Euroopan unionissa)
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- Työvoimaan kuuluminen eli työmarkkinoil-

la oleminen muodostaa enää alle puolet ih-

misen keskimääräisestä eliniästä.

- Eläkkeellä vietetään huomattava osa koko

eliniästä, yli 20 vuotta.

-  Myös lapsuus ja opiskelu käsittävät yh-

teensä yli 20 vuotta eliniästä.

-  Pysyvä joukkotyöttömyys merkitsisi, että

keskimäärin kaikki olisivat elämänsä aikana

useita  vuosia työttöminä. Vuonna 1996 työt-

tömyyden odote oli lähes kuusi vuotta.

Työttömyys vaikuttaa edelleen elatussuh-

teen kehittymiseen, siksi elämänkulkua aika-

akselilla on arvioitava myös tästä näkökul-

masta. Elatussuhde kuvaa, kuinka monen

henkilön toimeentulo on riippuvainen yhden

työllisen aikaansaamasta tuotoksesta.

Työllisyyden nopea aleneminen ja laaja-

alaiseksi muodostunut työttömyys heikensi-

vät elatussuhdetta 1990-luvun alkupuoliskol-

la. Suomessa siirryttiin eläkkeelle vuonna

2001 keskimäärin 59-vuotiaana, vaikka vi-

rallinen eläkeikä on 65 vuotta. Työllisyyden

ylläpitäminen ja varhaisen eläkkeelle siirty-

misen jarruttaminen ovatkin keskeisiä keino-

ja tasapainoisen elatussuhteen varmistami-

seksi.

Yksilötason, työpaikkatason ja järjestel-

mien lisäksi on kiinnitettävä huomiota myös

kansantaloudelliseen makrotasoon. Tällöin

tulee selkeästi esille, että työkyky ei vielä

merkitse työpaikan säilyttämistä eikä  työttö-

män työllistymistä. Työllisyys ja työttömyys,

työvoiman kysyntä ja tarjonta sekä niiden

kohtaaminen ovat sidoksissa kansantalouden

yleiseen kehitykseen, harjoitettuun talouspo-

litiikkaan ja suhdannetilanteeseen.

Ikääntyvien työmarkkina-
aseman kehitys
Työllisten määrä on lisääntynyt yhtäjaksoi-

sesti vuodesta 1994 lähtien aina vuoteen

2000 saakka tauottoman talouskasvun siivit-

tämänä. Vuonna 2001 kasvu pysähtyi, mutta

tämän on ennakoitu olevan väliaikaista.

Työllisyysaste kohosi vuonna 2000 lähelle

67 prosenttia. Työllisyys ei kuitenkaan ko-

hentunut kauttaaltaan, vaan eriytyi iän mu-

kaan. Ikääntyvien ja erityisesti ikääntynei-

den työllisyyskehitys ei näyttänyt parantu-

van. 1990-luvun alkuun verrattuna suurin

muutos koski 55-59-vuotiaita, joista ns. elä-

keputkessa olevien  osuus  nousi muutamas-

Kuvio 11. Elatussuhde ja sen komponentit:
Kehitys vuosina 1960-2001 sekä ennuste vuo-
teen 2030.
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Kuvio 12a.  Ikääntyneet työlliset prosentteina ikäryhmästä

Kuvio12 b. Ikääntyneet työlliset prosentteina ikäryhmästä työaikamuodon mukaan
ja verrattuna kaikkiin työikäisiin 1971 - 2001. (Lähde: Helka Hytti/Kela)

ta prosentista vuosikymmenen lopulla yli 10

prosenttiin.

Työvoimatutkimuksen  tilastojen mukaan

yli 55-vuotiaiden työllisyys on parantunut

jopa yllättävän nopeasti vuosina 2000-2001.

Vuonna 2001 yli 55-vuotiaita työllisiä oli 22

000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Vastaa-

vasti yli 55-vuotiaiden työvoimaosuus nousi

28 prosentista 31 prosenttiin. Sekä miesten

että naisten työllisyys parani. Naisten työ-

voimaosuus nousi 25 prosentista 29 prosent-

tiin, miesten 31 prosentista 34 prosenttiin.

Kaiken kaikkiaan ikääntyneiden työlli-

syystilanne on kohentunut ripeästi kolmen

viime vuoden aikana. Tuoreimpien tilastojen

mukaan eläkeputki-ikäisistä 55 - 59-vuoti-
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Kuvio 13. 50-59-vuotiaat työttömät prosenttia ikäluokasta vuosien
1997 ja 2000 lopussa (Lähde: Helka Hytti, muistio 17.1.01)

aista jo 64 prosenttia on työssä. Vielä kolme

vuotta sitten ikäryhmästä vain noin puolet

oli työssä. Myös 60 - 64-vuotiaat ovat työssä

aiempaa pidempään. Heidän työllisyysas-

teensa on kohonnut 20:stä 26 prosenttiin.

Myönteisen kehityksen taustalla on mo-

nia tekijöitä, joiden seurauksena ikääntyvien

ja ikääntyneiden edellytykset säilyttää työ-

paikkansa ovat parantuneet. Talouskasvun

myönteiset työllisyyttä tukevat vaikutukset

tulivat viiveellä. Samaa voidaan sanoa myös

ikäohjelman vaikutuksista.

Ikääntyvien työllisyys on kehittynyt Suo-

messa hyvin myös muihin EU-maihin verrat-

tuna. Vain Hollannissa 55 - 64-vuotiaiden

työllisyysaste on noussut Suomea enemmän.

Tämän ikäryhmän suomalaisista oli viime

vuonna työssä 42 prosenttia, EU-maissa kes-

kimäärin päästiin vain 38 prosenttiin.

Työntekijöiden taito/tieto-osaaminen vas-

taa yhä paremmin työelämän haasteisiin.

Työvoiman kohentuneella työkyvyllä voi-

daan entistä paremmin vastata teknologisen

kehityksen haasteisiin.

Korkean työllisyyden aikaansaamiseksi

ei riitä, että vain työvoiman työkykyä kohen-

netaan. Taloudelliset kannustimet työelämäs-

sä pysymiseen on viritettävä kohentuneen

työkyvyn mukaisiksi. Jos näin ei käy, yhteis-

kuntaan saattaa syntyä ”vapaamatkustajia”.

Nämä ovat valmiit ottamaan vastaan yhteis-

kunnan tarjoamat palvelut, mutta eivät ole

valmiita edesauttamaan palveluiden synnyt-

tämistä. Tämä vääristää sukupolvien keski-

näisiä vastuita, velvollisuuksia ja oikeuksia.
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Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Viestintä
Asenteisiin vaikuttaminen on ollut koko ikä-

ohjelman ajan sen keskeisenä toimintalinja-

na. Viestinnän keinoin ohjelma on virittänyt

arvokeskustelua ikääntyvän työvoiman ase-

masta, vahvuuksista ja mahdollisuuksista

työelämässä. Tavoitteena on ollut parantaa

ikääntyvien asemaa työmarkkinoilla, edistää

heidän työhalukkuuttaan ja pysymistään ai-

empaa pitempään työelämässä sekä auttaa

heitä työllistymään.

Viestinnän kohderyhminä ovat olleet ko-

ko väestö, työnantajat ja työpaikkojen työ-

suojeluhenkilöstö, työmarkkinajärjestöt, työ-

suojelupiirit, työterveyshuolto, työvoima- ja

elinkeinokeskukset, työvoimatoimistot, op-

pilaitokset, työttömien järjestöt sekä media

ja päätöksentekijät, joiden tueksi on kerätty

ja analysoitu tuoreinta tietoa. Erityisesti

viestiä on kohdennettu ikääntyneille työnte-

kijöille sekä työnantajille, joiden arvostusta

kokeneita työntekijöitä kohtaan on haluttu

lisätä.

Varsinaiset viestintäponnistukset on tehty

sosiaali- ja terveysministeriössä sekä työmi-

nisteriössä opetusministeriön asiantuntemus-

ta hyväksi käyttäen. Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö on paneutunut erityisesti viestinnän

kokonaissuunnitteluun ja koordinointiin, yh-

teisen aineiston tuottamiseen sekä sisältöky-

symyksissä työhyvinvointiin, työkyvyn

ylläpitämiseen ja työolojen parantamiseen.

Työministeriö on pyrkinyt vaikuttamaan

työnantajien tahtoon palkata ikääntyneitä ja

pitää heidät työssä mahdollisimman pitkään

kampanjoimalla yritysten ja yhteisöjen joh-

dolle ikääntyvien kokemukseen perustuvista

vahvuuksista ja oppimiskyvystä sekä ikäjoh-

tamisesta. Opetusministeriö on tuonut vies-

tintään elinikäisen oppimisen teeman. Vies-

tintäyhteistyö eri toimijoiden välillä on toi-

minut hyvin.

Kokemus on
kansallista pääomaa

Ikäohjelman käynnistyi vuonna 1997 graafi-

sen ilmeen suunnittelulla ja toimijoiden si-

touttamisella. Ohjelman tunnukseksi valittiin

tyylitelty i-kirjain, joka on ohjelman aikana

näkynyt kaikessa tuotetussa materiaalissa:

julkaisuissa, julisteissa, postikorteissa, kirje-

kuorissa, kalvopohjissa ja tiedotteissa. Tun-

nuslauseeksi valittiin ”Kokemus on kansal-

lista pääomaa”, jolla haluttiin tuoda esille

taloudellisen näkökulman lisäksi ikääntyvien

vahvuuksia, fyysisen ja psyykkisen tervey-

den ylläpitämisen ja oppimismahdollisuuksi-

en tärkeyttä, ennalta ehkäisevän varhaiskun-

toutuksen mahdollisuuksien hyväksikäyttöä

sekä johtamisen, työolojen ja töiden organi-

soinnin merkitystä työkyvyn ylläpitämisessä.

Ikäohjelmasta laadittiin suhteellisen laa-
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ja, kansantajuinen ja lukemaan houkutteleva

yleisesite, jota jaettiin muun muassa työvoi-

matoimistoissa, työterveyshuollossa, kirjas-

toissa, messuilla, näyttelyissä ja muissa tilai-

suuksissa. Lisäksi valmisteltiin kullekin koh-

deryhmälle erityisaineistoa tutkimustulosten

pohjalta sekä kouluttajan opas eri sektorei-

den koulutustilaisuuksia varten. Vuonna

1997 aloitettiin myös koulutus työsuojelupii-

rien, työvoimatoimistojen ja työvoima- ja

elinkeinokeskusten henkilöstölle.

Ikäohjelman omaksi äänenkannattajaksi

perustettiin Hyvä ikä -lehti, joka on ilmesty-

nyt kaikkiaan 16 kertaa. Lehden painosmää-

rä oli aluksi 100 000, myöhemmin levikki

vakiintui 80 000:een. Lehteä on jaettu muun

muassa kaikille yhteistyökumppaneille sekä

työvoimatoimistojen kautta. Lehdessä on

kerrottu laajasti ikäohjelmasta, ikääntymisen

haasteista ja siitä, miten niihin voidaan vas-

tata. Lehden toimittamisesta on vastannut

sosiaali- ja terveysministeriö.

Ikäohjelma suunnitteli Internetiin oman

ikäsivustonsa (www.ikaohjelma.net). Sivuil-

la on laajasti kerrottu tutkimuksista, lainsää-

dännön muutoksista ym. ikääntymiseen liit-

tyvistä asioista. Ikäohjelman päättymisen

jälkeen ikääntymisasioissa palvelee ikäoh-

jelman Työterveyslaitokselta tilaama uusi

ikä ja työ -sivusto, jonka osoite on

www.ikatyo.fi.

Ikäohjelman kummeiksi lähtivät näkyväs-

ti ja kuuluvasti viihteen huiput Katri Helena

ja Kai Hyttinen. Ohjelma sai heidän duetto-

naan oman tunnuslaulun ”Tehdään yhdessä”,

johon teki sanat Veikko Salmi, sävelen Kai

Hyttinen ja sovituksen kapellimestari Esa

Nieminen. Laulu on ilmestynyt CD-levynä

sekä musiikkivideona. Videon laulusta suun-

nitteli ja toteutti ryhmä ammattiin koulutet-

tavia nuoria MTV3:n ja Espoon kaupungin

Ote-oppisopimusprojektin tuella. Sen teke-

misessä konkretisoitui käytännössä laulun

perusviesti kokemuksen ja nuoruuden kor-

vaamattomasta yhteistyöstä. MTV3 esitti vi-

deota useita kymmeniä kertoja.

Yleisessä viestinnässä joukkotiedotusvä-

lineiden kautta on herätelty mielenkiintoa

ikääntyvien työelämän kysymyksiin ja yllä-

pidetty keskustelua. Erityisesti on panostettu

tutkimustiedon tehokkaaseen julkistamiseen.

Mediaan on pidetty yhteyttä paitsi tiedot-

teiden, myös toimittaja- ja päätoimittajata-

paamisen avulla. Lisäksi ikäasiaa mediassa

on pidetty esillä TV-tietoiskujen, ilmoittelun

ja mainonnan avulla. Suurelle yleisölle ikä-

ohjelmaa on tehty tutuksi myös kampanjoi-

hin liittyneellä ulkomainonnalla sekä osallis-

tumalla omalla osastollaan erilaisiin koulu-

tus- ja messutapahtumiin. Lisäksi ikäohjel-

ma on koko toimintansa ajan ollut esillä py-

syvässä työsuojelunäyttelyssä Tampereella

sekä näyttelyn mukana eri puolella Suomea

järjestetyillä messuilla ja muissa tapahtumis-

sa.

Ikäohjelma on kuulunut myös radioissa.

Helsingin lähiradioon toimitettiin 15 - 30

minuutin mittaisia omakustanteisia ohjelmia

ikääntymisen teemoista. Lisäksi eri puolilla

maata oleville paikallisradioille on tuotettu

lyhyitä ajankohtaisia ohjelmia.
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Erityisen kiitoksen ikäasioiden esillä pi-

tämisestä ansaitsee Suomen Sävelradio, joka

on lähettänyt päivittäin (ma-pe) ohjelmia

ikääntymiskysymyksistä. Nämä lähetykset

jatkuvat vuoden 2002 loppuun.

Ikäohjelma on järjestänyt päättäjille kak-

si laajaa seminaaria: aloitusseminaarin Fin-

landia-talolla sekä teemaseminaarin johtami-

sesta hotelli Palacessa. Viestiä työnantajille

ja työntekijöille on viety mm. hyvien esi-

merkkien avulla. Muun muassa Hyvä ikä -

lehdessä on kerrottu yrityksistä, jotka halua-

vat pitää kiinni työntekijöistään ja parantaa

työolojaan, ja ikääntyneistä, jotka koulutuk-

sen avulla ovat saaneet työtä tai vaihtaneet

ammattia.

Työkyky  tehdään yhdessä

Ikäohjelma panosti runsaasti Työkyky Teh-

dään Yhdessä -hankeen viestintään. Keinoi-

na olivat ulkomainonta, ilmoituskampanja

sekä artikkelien tarjoaminen lehdille. Kam-

panjan tunnus, ikääntynyt Suomi-neito tuo

esille työkyvyn eri osa-alueita: jaksaminen,

terveys, vuorovaikutus, tieto, taito, tahto,

johtaminen, työolot ja työyhteisön hyvin-

vointi.

Työkyky Tehdään Yhdessä -hanke suun-

nattiin työntekijöille, yritysten johdolle ja

päättäjille. Kampanja suunnattiin erityisesti

hoito- ja sosiaalialalle sekä pk- ja maatalous-

yrittäjille. Joulukuusta 1998 lähtien Suomi-

neito näkyi muun muassa lehti-ilmoituksis-

sa, ulkomainonnassa sekä TV:n tietoiskuissa

ja mainonnassa. Kampanjan yhteydessä

avattiin myös ”tykypuhelin”, jossa pyöriväl-

tä nauhalta sai lisätietoja, mihin ottaa yhteyt-

tä työkykyyn liittyvissä asioissa. Samalla

ikäohjelman web-sivuille avattiin omat tyky-

sivut.

Työkyky-hankkeen puitteissa ikäohjelma

on tarjonnut sosiaali- ja terveysalan henki-

löstölle voimavaraseminaareja eri puolilla

maata. Maaseutuyrittäjille puolestaan on jär-

jestetty iltamia. Tilaisuuksissa on tuotu esille

alojen ajankohtaisia asioita ikääntyvien nä-

kökulmasta sekä tarjottu keinoja jaksami-

seen. Tilaisuudet ovat olleet osa ikäohjelman

alueellistamista ja niillä on tavoitettu tuhan-

sia ammattilaista.

Sosiaali- ja terveysministeriö tuki myös

Työterveyslaitoksen Työkyky Tehdään Yh-

dessä -hanketta (ns. Porkkana-hanke) muun

muassa auttamalla kehittämishalukkaiden

yritysten etsimisessä. Hankkeeseen osallis-

tuu 20 yritystä, jotka kehittävät käytännössä

työpaikkatason tykytoimintojaan.

Vaikutukset

Monipuolisen keinovalikoimansa avulla ja

yhteistyössä eri ministeriöiden, työmarkki-

najärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa

ikäohjelma on pystynyt virittämään laajan

yhteiskunnallisen keskustelun ikääntymisen

haasteista. Viestinnän seurantatutkimusten

mukaan kampanjointi ja viestintä ovat tuot-

taneet hyviä tuloksia. Viesti on huomattu hy-

vin ja kampanjat on koettu kohderyhmissä

tärkeiksi.

Media on lähtenyt laajasti mukaan ikäasi-
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oiden käsittelyyn ja keskustelu on vuosien

mittaan jalostunut. Ohjelman alussa tiedo-

tusvälineissä puhuttiin huoltosuhteesta, elä-

kekustannuksista sekä työvoiman riittävyy-

destä, työntekijöiden työkyvystä ja työha-

luista. Nyt työkyvyn käsite näyttää saaneen

uuden, laajemman merkityksen. Kirjoittelus-

sa näkyy entistä enemmän myös osaamisen,

johtamisen, työolojen ja työjärjestelyjen

merkitys ikääntyneiden työkyvyn ja työhalu-

jen taustalla.

Asenteet ikääntyneitä kohtaan näyttävät

parantuneen ikäohjelman toimintakaudella;

ikäsyrjintä on vuoden 2000 työolobaromet-

rin mukaan vähentynyt ja ikääntyneiden

työllisyys on parantunut jopa muita ikäryh-

miä nopeammin.

Myös SosiaalikehitysOy arvioi evaluoin-

tiraportissaan viestinnän onnistuneen hyvin.

Esimerkiksi ulkomainonnan vaikuttavuustut-

kimuksen mukaan noin puolet suomalaisista

tuntee ikäohjelman ainakin nimeltä ja yli 50-

vuotiaista joka viides on siihen perehtynyt

tarkemmin. Yli puolet vastaajista suhtautuu

ohjelmaan myönteisesti ja pitää sitä ajan-

kohtaisena ja kiinnostavana sekä työssä jak-

samista ja työllisyyttä edistävänä. Seniorei-

den mielikuva ohjelmasta on keskimääräistä

myönteisempi.

Tykybarometrin alustavien tulosten mu-

kaan ikäohjelma tunnetaan myös työpaikoil-

la ja lähes joka viidennellä työpaikalla ohjel-

ma on tullut omakohtaisesti tutuksi. Työnan-

tajille suunnatun kyselyn mukaan ikäohjel-

man viestintä on otettu myönteisesti vastaan.

Monet yritysesimerkit osoittavatkin, että ikä-

kysymys on ymmärretty oikealla tavalla yri-

tyksissä ja ikääntyneet ymmärretään yhä

useammin resurssiksi, jonka vahvuuksia ha-

lutaan käyttää hyväksi.

Ikäohjelman viesti on kiirinyt myös ulko-

maille. Erityistä kiinnostusta on osoittanut

Ranska, jonne ohjelmasta on tehty mm. tv-

uutinen sekä lehtiartikkeli Le Monde -leh-

teen. Yhteydenottoja ja kyselyitä on tullut

sekä EU-maista että kauempaa. Ruotsin hal-

litus on käynnistämässä samansisältöistä oh-

jelmaa ja on saanut käyttöönsa Suomen ko-

kemukset ja ikäohjelman tuottaman tiedon.
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Koulutus
Ikäohjelman toimenpidesuositusten mukaan

koulutusta tuli järjestää useille ohjelman

toteuttamisen kannalta keskeisille tahoille.

Koulutettavia ammattihenkilöitä ovat olleet

työterveyshuollon, työsuojelun ja työhallin-

non henkilöt sekä ikääntyvien koulutukses-

ta vastaavat opettajat. Myös ikääntyvien

opiskelijoiden koulutuksessa sovellettavia

opetusmenetelmiä on tarkasteltu.

Suurimpia koulutettavien ryhmiä ovat

olleet ikääntyvät työntekijät, työpaikkojen

johtoon ja henkilöstöhallintoon kuuluvat

henkilöt sekä eri oppilaitosten ja koulutusta

järjestävien yritysten henkilöt. Huomattava

osa työterveyshuollon henkilöstökoulutuk-

sesta on järjestetty osana lakisääteistä täy-

dennyskoulutusta ja ensisijaisena koulutta-

jana on toiminut Työterveyslaitos. Työsuo-

jeluhenkilöstön koulutuksesta on vastannut

sosiaali- ja terveysministeriön työsuojelu-

osasto, työhallinnon henkilöstön koulutuk-

sesta työministeriö ja opetushenkilöstön

koulutuksesta opetusministeriö.

Ikäohjelman edetessä yhä tärkeämmälle

sijalle on noussut ikääntyvien työntekijöi-

den koulutuksen järjestämisestä ja koulu-

tukseen osallistumisesta vastuussa olevien

koulutusorganisaatioiden, oppilaitosten ja

pienten koulutusyritysten henkilöstön, ns.

kouluttajien koulutus. Lisäksi koulutusta on

suunnattu eri kokoisten yritysten johdon

sekä henkilöstöjohdon ja -hallinnon työnte-

kijöille.

Nämä ovat merkittävässä asemassa tuet-

taessa ikääntyvien työskentelyä työpaikoil-

la, rekrytoitaessa sekä tehtäessä ikääntyville

työntekijöille mahdolliseksi ammattitietojen

tai taitojen täydentäminen ja päivittäminen

sekä kouluttautuminen yritysten sisällä

avautuviin uusiin tehtäviin. Tästä koulutus-

osiosta on vastannut Työterveyslaitos yhteis-

työssä muiden kouluttajatahojen ja ikäohjel-

man toteuttamisesta vastanneiden ministeri-

öiden kanssa.

Ikäjohtamisen koulutushanke

”Ihmisen ikäkaudet johtamishaasteena” eli

”Ikäjohtaminen” on koulutushanke, jonka

tarkoituksena on tukea erilaisia organisaati-

oita sellaisissa johtamisen ja esimiestoimin-

nan kehittämishankkeissa, jotka edistävät

sekä näiden organisaatioiden tuloksellisuutta

että ikääntyvien työntekijöiden työkykyä ja

työllistyvyyttä.

Hankkeen on käynnistänyt sosiaali- ja

terveysministeriö, ja sen toteutuksesta vastaa

Työterveyslaitos. Työterveyslaitos on koon-

nut koulutuksen toteutusta varten ryhmän,

johon kuuluvat Hallinnon kehittämiskeskus

HAUS, Johtamistaidon opisto JTO, Kunta-

koulutus Oy ja POHTO.

Hankkeen tavoitteena on ollut koulutuk-

sen keinoin

- levittää työelämään ja työoloihin vaikutta-

vien päätöksentekijöiden ja erityisesti esi-

miestehtävissä olevien keskuuteen ikään-

tyviä työntekijöitä ja heissä piileviä voima-

varoja ja mahdollisuuksia koskevaa tietoa

(ikätieto),

- vahvistaa työelämässä sellaisia asenteita ja
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käytäntöjä, jotka edistävät ikääntyneen työ-

voiman käyttöä, elinikäistä oppimista ja eri

ikäisten yhteistyötä (ikäasenteet),

- lisätä johdon valmiuksia toteuttaa suunni-

telmallista henkilöstöpolitiikkaa ja hyviä

käytäntöjä työpaikoilla (ikästrategia) sekä

- lisätä keskeisten johtamis- ja esimiestyön

kouluttajaorganisaatioiden ikäteemaa koske-

vaa osaamista sekä luoda perustaa pitkän

tähtäyksen ikänäkökulman painotukselle

myös tulevaisuuden johtamiskoulutuksessa

(ikäosaaminen).

Koulutushanke on toteuttanut näitä ta-

voitteita järjestämällä organisaatioiden joh-

dolle, esimieskunnalle ja henkilöstöammatti-

laisille koulutustilaisuuksia ja tuottamalla

niissä käytettävää oppimateriaalia. Hanke

jatkuu osana ikäohjelmaa vuoden 2002 maa-

liskuun loppuun.

Hankkeen toteutusta ovat ohjanneet seu-

raavat keskeiset arvot: eettisesti kestävä ja

ammattitaidolla tuotettu korkea laatu, asia-

kaslähtöisyys, hyvä yhteistyö eri tahojen

kanssa ja tuloshakuisuus.

Koulutuksen toteutus

Ikäjohtamisen koulutushanke on jakautunut

kahteen osin päällekkäiseen vaiheeseen:

- Tiedon tuottaminen, kerääminen ja levittä-

minen ikäasioista tavoitteena saada päättäjät

oivaltamaan asian suuri merkitys niin kan-

sallisella kuin yksittäisten organisaatioiden-

kin tasolla

- Hyvien käytäntöjen ja käytännön työkalu-

jen kehittäminen ja tarjoaminen organisaati-

oiden johdolle käytettäväksi.

Tiedon ja työkalujen tarjoaminen on ta-

pahtunut koulutuksen keinoin kolmella eri

tasolla:

- Organisaatioiden yleisjohdolle ja henkilös-

töasiantuntijoille on järjestetty ns. top-semi-

naareja, jotka ovat hankkeen yhteisiä tapah-

tumia ja jotka on toteutettu hankkeen käyn-

nistäjän myöntämillä varoilla.

- Hankkeen koulutusorganisaatiot ovat jär-

jestäneet omia ikäjohtamisen teemaseminaa-

rejaan, joita on tuettu hankkeen varoilla.

Kohderyhmät ovat vaihdelleet järjestävästä

koulutusorganisaatiosta riippuen.

- Hankkeen koulutusorganisaatiot ovat sitou-

tuneet soveltuvin osin sisällyttämään ikätee-

maa ja sen osia muihin koulutusohjelmiinsa.

Hankkeen markkinointi on keskittynyt

yksittäisten koulutustapahtumien markki-

nointiin. Kohderyhminä ovat olleet organi-

saatioiden johto ja henkilöstöasioista vastaa-

vat. Koulutusorganisaatiot ovat markkinoi-

neet omille kohderyhmilleen. Markkinoinnin

päävälineinä ovat olleet koulutustapahtumi-

en esitteet. Niiden tukena on käytetty ilmoit-

telua ammatti- ja asiakaslehdissä.

Markkinointia on tuettu tuottamalla

tiedotusvälineiden käyttöön materiaalia

hankkeesta, sen tavoitteista, toimintatavoista

ja aikaansaannoksista. Tärkeän kanavan ovat

muodostaneet ikäohjelman omat välineet,

Hyvä Ikä -lehti ja kotisivu. Koulutustilai-

suuksissa on jaettu runsaasti ikäohjelman

esitemateriaalia.



 Ikäohjelman monet kasvot   48

Kouluttajaverkoston koulutus

Kansallinen ikäohjelma on perustanut kou-

luttajaverkoston, johon oman ilmoittautumi-

sen perusteella on liittynyt yhteensä yli sata

aikuiskoulutusorganisaation ja laitoksen

kouluttajaa, itsenäistä organisaatiokonsulttia

ja -kehittäjää sekä yritysten henkilöstön ke-

hittämistehtävistä ja työhallinnon koulutus-

asioista vastaavaa.

Koulutusverkostolle on järjestetty vuo-

den 1999 syksyllä kolme erillistä yhden päi-

vän työpajaa, vuoden 2000 syksyllä kaksi ja

vuoden 2002 alussa yksi. Vuoden 1999 kou-

lutus sisälsi runsaasti tiedollisia aineksia

ikänäkökulman huomioon ottamiseksi oman

koulutuksen suunnittelussa. Lisäksi tarkas-

teltiin tuotetun koulutusaineiston käyttömah-

dollisuuksia koulutuksessa sekä pohjustettiin

ikänäkökulman sisällyttämistä organisaatioi-

den henkilöstön koulutus- ja kehittämisoh-

jelmiin.

Vuoden 2000 työpajoissa paneuduttiin

aineiston käytöstä ja koulutuksen järjestämi-

sestä saatuihin kokemuksiin ja esiteltiin eri-

laisia ikäteemaa käsitteleviä koulutus- ja ke-

hittämishankkeita sekä tarkasteltiin ikäjohta-

miseen liittyviä kysymyksiä. Vuoden 2002

työpajassa paneudutaan ikäjohtamisen käy-

tännön toteutukseen ja siinä tarvittaviin hy-

viin käytäntöihin ja työkaluihin.

Koulutushankkeen toteuttamat
selvitykset

Ikäjohtamisen koulutushankkeen koordinaa-

tioryhmä on toteuttanut vuosien 2000 ja

2001 aikana lukuisia selvityksiä varmistaak-

seen toimintansa tuloksellisuuden. Syksyn

2000 strategiakokouksessaan se analysoi

ikäjohtamisen myötä- ja vastavoimia, sel-

kiinnytti toimintaansa liittyviä strategisia kä-

sitteitä ja vahvisti hankkeen toiminta-ajatuk-

sen.

Kesän 2001 työkokouksessa ryhmä pa-

neutui ikäjohtamisen käytännön työkalujen

kartoittamiseen. Työ jatkui edelleen syksyn

2001 työkokouksessa. Syksyn 2001 aikana

toteutettiin keskeisille vaikuttajille suunnat-

tu laaja kysely, jonka tarkoituksena oli sel-

vittää kentän tarpeita. Ikäjohtamisen tulevai-

suusfoorumissa ryhmä toisti osan tästä kyse-

lystä osanottajille jaetulla kyselylomakkeel-

la. Näin saadun runsaan vastausaineiston kä-

sittely jatkuu. Kevään kuluessa valmistel-

laan esitys ikäjohtamisen hyviksi käytän-

nöiksi ja käytännön työkaluiksi.
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Ikäohjelman yhtenä pääalueena on koko oh-

jelmakauden ajan ollut tutkimus- ja kehittä-

mistoiminta. Ohjelman aikana on käynnistet-

ty kymmeniä hankkeita ohjelman budjettiva-

roilla ja muilla määrärahoilla. Näistä erittäin

merkittävä ovat olleet EU:n rakennerahasto-

määrärahat. Myös ministeriöiden omia tutki-

musmäärärahoja on suunnattu ikäohjelmaa

välittömästi palvelevaan kehittämiseen.

Ohjelman alussa kiinnitettiin huomiota

tiedottamiseen ja asenteiden muokkaukseen

liittyviin hankkeisiin. Koko ikäkysymys piti

saada sekä päättäjien että suuren yleisön tie-

toisuuteen. Tässä onnistuttiin varsin hyvin ja

seurantaraporttien mukaan sanoma meni ai-

nakin puheiden tasolla yllättävänkin nopeas-

ti ja kokonaisvaltaisesti läpi.

Ensimmäisessä vaiheessa kiinnitettiin

huomiota myös eläkkeelle siirtymisen tai

työelämässä pysymisen peruskysymyksiin:

Mitkä seikat vaikuttavat ihmisten käyttäyty-

miseen? Miksi suomalaisessa järjestelmässä

käyttäydytään niin kuin tehdään? Tässä yh-

teydessä tarkasteltiin ns. eläkeputken merki-

tystä ja yleensäkin koko lainsäädännön vai-

kutuksia eläkepäätökseen.

Voidaankin sanoa, että eläköitymiseen

liittyvistä peruskysymyksistä on saatu varsin

vakuuttavaa tietoa, eikä tiedon puute ole en-

sisijainen uudistamisen este. Kysymys on

pikemminkin päätöksenteon vaikeudesta  lä-

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan suuntaviivat

hes kaikkia kansalaispiirejä koskevassa asi-

assa. Mahdollinen saavutettujen etujen leik-

kaaminen ei ole koskaan helppoa. Ohjelman

kuluessa myös tämänsuuntaisia toimenpitei-

tä on kuitenkin saatu aikaan.

Työssä jaksaminen on monien osatekijöi-

den summa. Ikäohjelman kuluessa on kiinni-

tetty laajasti huomiota mm. työkyvyn ylläpi-

toon, työelämän kehittämiseen, työsuoje-

luun, ikäjohtamiseen,  ikäsyrjintään ja ikään-

tyneiden oppimiseen. Kaikista näistä osa-

alueista on valmistunut tutkimushankkeita,

joita on enemmän tai vähemmän onnistu-

neesti sovellettu käytäntöön myös työpai-

koilla. Yksi laajimmista ikäohjelman hank-

keista on ollut Työterveyslaitoksen toteutta-

ma Työkyky tehdään yhdessä -hanke, jossa

yli kahdellekymmenelle yritykselle on räätä-

löity kokonaisvaltainen kehittämissuunnitel-

ma. Projekti tuottaa hyviä käytäntöjä ja mal-

leja erilaisten yritysten käyttöön.

Koska Suomi on ollut pilottimaa myös

eurooppalaisittain tämäntyyppisessä laajas-

sa, eri osapuolia koskevassa kansallisessa

ohjelmassa, on ohjelman kuluessa laadittu

myös EU-maiden välisiä vertailuja koskevia

raportteja. Ohjelma osallistui myös EU:n

Peer Review -arviointiin, jonka yhteydessä

tuotettiin sekä kansallisia arviointeja että

kansainvälinen vertailu. Peer Review on tar-

koitus uusia vuoden 2002 aikaan.
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Ohjelman alusta lähtien on kiinnitetty

huomiota sen mahdollisimman monipuoli-

seen arviointiin. Vuosittain on tehty seuranta

perusindikaattoreiden pohjalta. Näitä ovat

olleet esimerkiksi keskimääräisen eläköity-

misiän ja ikääntyneiden työllistymisen seu-

ranta.

Laajemmaksi työpaikkojen tilannetta kar-

toittavaksi mittariksi on tehty tykybarometri,

jonka ensimmäinen kierros toteutettiin ohjel-

man alussa ja seurantakierros ohjelman lop-

pupuolella. Näiden avulla raportoidaan laa-

jasti työpaikoilla tapahtuneista muutoksista.

Näyttää siltä, että varsinkin suuremmilla

työpaikoilla on tapahtunut monien asioiden

suhteen positiivista kehitystä.

Ohjelman onnistuneisuuden arviointiin

pyritään useiden mittareiden kautta. Mitään

yksiselitteistä vastausta ei ole mahdollista

saada siitä, mikä on nyt päättyvän ohjelman

merkitys viiden viime vuoden aikana tapah-

tuneelle muutokselle. Voidaan kuitenkin

osoittaa tiettyjä suuntia, joihin yhteiskunnas-

sa ollaan menossa, ja joita ikäohjelma on

omalta osaltaan ilmeisesti vahvistanut.

Ohjelmasta ilmestyy myös ulkopuolisen

tahon toteuttama kokonaisarviointi. Tämä

julkistetaan ohjelman loppuseminaarissa.

Ikäohjelmaan liittyviä tutkimuksia on esitel-

ty toisaalla tässä raportissa.
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Sosiaali- ja terveysministeriön toiminta
ikäohjelmassa

Kuvio 14. Työttömyyspäivärahaa saavien tai
työttömyyseläkkeellä olevien osuus ikäluokit-
tain vuosina 1996-2001.

1 Antti Romppanen: Ikääntymisen vaikutuksista työmarkkinoilla. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2000:12

Eläkejärjestelmien
kehittäminen
Ikäohjelman näkökulmasta eläkejärjestelmien

kehittäminen merkitsee niiden väylien säänte-

lyä, joiden kautta työelämästä on mahdollista

poistua. Ikääntyneet voivat poistua työelämästä

useampien eri eläkevaihtoehtojen kautta. Kul-

lakin vaihtoehdolla on tietyin kriteerein rajatut

kohderyhmänsä.

Suomessa eläkejärjestelmä perustuu pää-

osin jakojärjestelmään. Tämän mukaan työssä

oleva sukupolvi rahoittaa jo työelämästä pois-

tuneen sukupolven eläkkeet. Jos sukupolvien

koot poikkeavat toisistaan, täytyy myös kul-

loinkin työssä olevalta sukupolvelta eläkkeiden

rahoittamiseksi kerättävän maksun muuttua.

Jakojärjestelmä on herkkä demografisille ris-

keille.

Ikääntyneiden työmarkkina-asemaan vai-

kuttavat oleellisesti varhaiseläkejärjestelmät.

Erityisesti työttömyyseläkettä on käytetty hen-

kilöstöpolitiikan välineenä. Työttömäksi tulon

todennäköisyys on seurannut työttömyyseläk-

keen ikärajan muutoksia. Voidaan arvioida, et-

tä työttömyyseläke noin kaksinkertaistaa ikää-

ntyneiden (”eläkeputkeen” pääsevien) työttö-

myysasteen. Vastaavasti se pienentää ikäänty-

neiden työttömien työhön paluun todennäköi-

syyttä (Romppanen 2000).1

Kuviosta 14 ilmenee lainsäädännöllisen sään-

telyn vaikutus. Eläkeputki on tarjonnut väylän

poistua työelämästä. Eläkeputken alarajan nos-

taminen siirsi väylän alkua myöhemmäksi.

Väylän käyttöön vaikuttavat työllisyystilanne

ja monet muut seikat, mutta eläkkeellepääsyeh-

tojen ja -etuuksien tarkistaminen lainsäädän-

nöllä on silti keskeisin vaikutuskeino, jos var-

haista eläkkeelle siirtymistä halutaan hillitä.

Taloudelliset kannustimet vaikuttavat elä-

kehakuisuuteen. Pelkistäen kyse on siitä, että

työstä saatava korvaus verrattuna mahdolli-

seen eläkkeeseen ei ole riittävän suuri. Toi-

sin päin ilmaistuna mahdollinen eläke on

niin hyvä, että se houkuttelee pyrkimään

eläkkeelle.
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Kannustimien vaikutukset ovat kuitenkin

monimutkaisia ja kytkeytyvät moniin mui-

hin, kuten erilaisiin yksilökohtaisiin ja työ-

hön liittyviin tekijöihin. Siirtymispäätös on

näin ollen usean eri osatekijän yhteisvaiku-

tuksen tulos.

Työttömyyseläkkeelle siirtymistä dominoi

luonnollisesti sitä edeltävä työttömyystila ja

työkyvyttömyyseläkkeitä työkyvyn alenemi-

nen. Taloudellisilla kannustimilla on eniten

vaikutusta työttömyyseläkkeelle siirtymisen

todennäköisyyteen, vähemmän työkyvyttö-

myyseläkkeelle siirtymiseen. Vanhuuseläkkeel-

le siirtymiseen taloudellisilla kannustimilla ei

näytä olevan vaikutusta (Hakola 2000).2

Suurten ikäluokkien ikääntyminen, pite-

nevä elinikä ja varhainen eläkkeelle jäämi-

nen heikentävät elatussuhdetta. Elatussuh-

teen, jolla kuvataan työelämän ulkopuolella

olevien määrää suhteessa työllisiin, ennakoi-

daan kääntyvän epäedulliseen suuntaan vuo-

den 2010 paikkeilla ja jäävän sen jälkeen

pysyvästi korkeammalle tasolle. Entistä pie-

nemmän työikäisen väestön on kannettava

vastuuta työelämän ulkopuolella olevien

kasvavasta joukosta ja heidän toimeentulos-

taan.

Lähivuodet ovat siten kriittisiä sosiaali-

menojen pitkän aikavälin rahoituksen kan-

nalta. Työeläkekustannukset nousevat, kun

vanhuuseläkkeellä olevien määrä lisääntyy

ja eläkejärjestelmä kypsyy. Lisäksi elinajan

odotteen jatkuvan kasvun vuoksi eläkkeellä

oloaika pitenee myös suhteessa työssäolo-

vuosiin. Työeläkevakuutusmaksujen arvioi-

daan nousevan noin 9 prosenttiyksikköä suh-

teessa palkkoihin vuoteen 2030 mennessä.

Eläkelaki muuttui

Eläkkeelle siirtymisen myöhentämiseksi on

viime vuosina tehty useita muutoksia etuuk-

siin. Vuoden 2000 alussa toteutettiin toimen-

pidepaketti, joka parantaa ikääntyneiden

työntekijöiden työmarkkina-asemaa ja kan-

nustaa jatkamaan työelämässä pidempään.

Olennaisimmat eläkelain muutokset oli-

vat:

- Työttömyyseläkkeen houkuttelevuutta

alennettiin pienentämällä sitä enimmillään

neljä prosenttia. Eräissä erityistapauksissa

työttömyyseläkkeen saamista kuitenkin hel-

potettiin.

-  Työttömyys- ja työkyvyttömyyseläkkeiden

rahastointia muutettiin niin, että työnantaji-

en kustannusvastuu eläkkeistä nousi, mikä

kannustaa työnantajia pitämään työntekijät

pitempään työssä. Työnantajan ottaessa töi-

hin yli 50-vuotiaan, hänen vastuunsa työttö-

myys- ja työkyvyttömyyseläkkeistä on kui-

tenkin alempi.

-  Yksilöllisen varhaiseläkkeen ikäraja nousi

58 ikävuodesta 60:een.

-  Osa-aikaeläkkeen ikärajaa alennettiin 58

vuodesta 56:een määräaikaisella lailla, jonka

oli määrä olla voimassa vuoden 2002 lop-

puun. Tavoitteena oli lykätä varhaista siirty-

mistä kokoaikaeläkkeelle.

2 Tuulia Hakola: Varhaiseen eläkkeelle siirtymiseen vaikuttavat tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja
2000:11
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-  Määräaikainen laki, jonka mukaan yli 55-

vuotiaan työttömän eläke ei huonone hänen

ottaessaan vastaa tilapäistä pienipalkkaista

työtä, muutettiin pysyväksi.

-  Työttömyyseläkkeeseen ei enää lasketa

mukaan tulevan ajan eläkeosaa.

-  Varhennetun vanhuuseläkkeen varhennus-

kerrointa pienennettiin.

-  Työnantajan omavastuun kiertäminen kei-

notekoisilla yritysjärjestelyillä kiellettiin

lailla.

-  Työhallinto tehosti toimenpiteitä 55 - 59-

vuotiaiden työllistämiseksi jo työttömyyden

alkuvaiheessa (erityisesti koulutus- ja kun-

toutustoimenpiteitä).

-  Työmarkkinajärjestöt ja työeläkelaitokset

sopivat, että työssä olevien oikeutta työelä-

kejärjestelmän kustantamaan varhaiseen

kuntoutusselvittelyyn kehitetään. Järjestely

aloitettiin 58- ja 59-vuotiaista ja tarkoitukse-

na oli laajentaa sitä niin, että se koskisi kaik-

kia työntekijöitä vuonna 2002.

-  Käynnistettiin työssä jaksamisen toimen-

pideohjelma. Työkykyä ylläpitävää toimin-

taa  on edistetty ja työoloja kehitetty muun

muassa laajan työelämän kehittämisohjel-

man avulla.

Eläkeuudistus valmisteilla

Toinen suuri eläkeuudistus on parhaillaan

valmisteilla. Marraskuussa 2001 työmarkki-

naosapuolet solmivat periaatesopimuksen

yksityisen sektorin työeläkkeiden kehittämi-

sestä. Sopimuksen ensisijaisena tavoitteena

oli muuttaa työeläkejärjestelmää niin, että

keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä myö-

hentyisi 2 - 3 vuodella ja eläkejärjestelmä

sopeutuisi keskimääräisen elinajan jatku-

vaan kasvuun. Pääosan uudistuksista on tar-

koitus tulla voimaan vuoden 2005 alusta.

Mikäli sopimuksen mukaiset uudistukset li-

säävät työntekijöiden ja työnantajien kan-

nusteita työnteon jatkamisen suuntaan, tasa-

painottaa se työeläkejärjestelmän rahoitusta

ajan mittaan.

Sopimuksen mukaan varhaiseläkelajeja

lakkautetaan, eläkevakuutusmaksun ja etuu-

den yhteyttä tiivistetään ja pitkästä työurasta

ansaittavaa etuustasoa nostetaan. Samalla

vanhuuseläkkeelle voidaan siirtyä joustavas-

ti 62 - 68-vuotiaana; nykyinen ikäraja on 65

vuotta. Kannustimien näkökulmasta huomi-

onarvoinen tavoite on, että työelämän ja siitä

saatavan toimeentulon tulisi aina olla ensisi-

jainen eläkkeeseen nähden. Sen tukemiseksi

panostetaan myös työelämän kehittämiseen,

toteutetaan oikeus ammatilliseen kuntoutuk-

seen ja kehitetään muutoinkin valmiuksia

kuntoutukseen.

Varhaiseläkkeitä karsitaan ensinnäkin si-

ten, että yksilöllinen varhaiseläke ja työttö-

myyseläke lakkaavat siirtymäaikojen jälkeen.

Työttömyysturvan uudistamista pohtinut työ-

ryhmä sai ehdotuksensa valmiiksi marraskuus-

sa 2001 samanaikaisesti työeläkkeiden kehittä-

missopimuksen kanssa. Työttömyyseläkkee-

seen nyt sisältyvä turva siirtyisi 1949 jälkeen

syntyneiden osalta hoidettavaksi työttömyys-

turvan kautta. Työttömyysturvan lisäpäivä-

oikeuden ikäraja ehdotettiin nostettavaksi ny-

kyisestä 57 ikävuodesta 59 vuoteen, mutta

vuonna 1949 ja sitä ennen syntyneiden työttö-
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myyseläke suojataan. Siten viimeinen työttö-

myyseläke on maksussa vuonna 2014.

Osa-aikaeläkkeen 56 vuoden alaikärajako-

keilu päättyy, kun ikäraja palaa 58 vuoteen

vuoden 2003 alussa, ja osa-aikaeläkeajalta ker-

tyy vähemmän eläkettä. Varhennetulle van-

huuseläkkeelle pääsee nykyistä myöhemmin.

Eläkepalkassa on siirtymäkautena käytössä

kaksi laskusääntöä. Alkava eläke lasketaan

vuosina 2005 - 2010 sekä koko työhistorian

että jokaisen työsuhteen 10 viimeisen vuoden

ansioiden perusteella ja näistä valitaan suurem-

pi. Lopullisesta laskentamallista päätetään vii-

meistään vuonna 2008, jolloin se tulisi voi-

maan vuoden 2011 alussa.

Eläkeoikeuden kertymisen alkamisikä alen-

netaan 23 vuodesta 18 vuoteen ja päättymisikä

nostetaan 65 vuodesta 68 vuoteen. Työeläkettä

karttuu jatkossakin pääosin 1,5 prosentin vuo-

sivauhdilla, mutta työssä pysymisen kannusta-

miseksi karttumaprosentti on huomattavasti

suurempi 63-vuotiaasta alkaen. Tämä niin sa-

nottu kannustinkarttuma on 4,5 prosenttia vuo-

dessa ikävuosina 63-67, nykyinen superkarttu-

ma on 2,5 prosenttia palkkatulosta 60-64:n

ikäisenä. Näihin muutoksiin liittyy pyrkimys

60 prosentin yhteensovitusrajasta luopumi-

seen, joten eläke voi nousta lähes loppupalkan

suuruisesti henkilöillä, jotka jatkavat työssä 68

vuoden ikään.

Neuvotteluryhmä ehdotti myös palkattomi-

en aikojen eläkekarttuman uudistamista. Elä-

kettä karttuisi erikseen sovittavalla tavalla

myös sellaisilta palkattomilta jaksoilta, joina

ansiotyöstä poissaolo on ollut tilapäistä. Tällai-

sia jaksoja ovat esimerkiksi sairaus-, opiskelu-

ja lastenhoitojaksot.

Periaatesopimuksen pohjalta on ryhdytty

lainvalmisteluun tarkastelemalla ensin ratkai-

sun lukuisia teknisiä yksityiskohtia ja arvioi-

malla toimenpiteiden vaikutuksia. Samalla tar-

kastellaan sopimuksessa ehdotettujen yksityis-

alojen työeläkkeiden muutosten soveltamista

myös julkisen sektorin eläkejärjestelmiin.

Uudistusten arvioidaan pidentävän työssä

pysymistä ja alentavan työeläkemenoja suh-

teessa bruttokansantuotteeseen. Vuoden 2000

alussa voimaan tulleiden eläkeuudistusten ja

työkyvyttömyyseläkkeiden vähentymisen seu-

rauksena on eläkkeelle jäämisiän arvioitu nou-

sevan TEL-aloilla pitkällä aikavälillä noin 1,4

vuotta. Uuden työeläkkeitä koskevan sopimuk-

sen toteutuminen kohottaisi eläkeikää edelleen

vajaan vuoden verran. Ratkaisujen yhteisvai-

kutus eläkeiän odotteeseen olisi siten pitkällä

aikavälillä runsaat kaksi vuotta.
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Työsuojelu
Työsuojeluvalvonta kattaa koko maan. Se

muodostuu sosiaali- ja terveysministeriön

alaisena toimivasta piirihallinnosta (11 pii-

riä). Niiden toimintaa ohjaa ministeriön työ-

suojeluosasto neuvottelujärjestelmällä, jossa

sovitaan mm. valtakunnallisista tavoitteista,

toiminnan painottamisesta sekä piirikohtai-

sista erityiskysymyksistä.

Ajankohtaisia työsuojelun painoalueita

ovat tapaturmien ehkäisy, henkisen hyvin-

voinnin edistäminen ja tuki- ja liikuntaelimi-

en sairauksien (TULES) ehkäisy. Lisäksi on

erityisesti sovittu, että kaikissa valvontatoi-

missa otetaan huomioon ikäohjelman tavoit-

teet.

Työsuojeluvalvonnan työpaikkakäyntejä

tehdään vuosittain yli 30 000 ja niiden tulok-

set sekä havainnot merkitään työsuojeluhal-

linnon ns. VATI-tiedostoon. Toiminnan ta-

loudellinen merkitys on suuri, sillä tapatur-

mien ja ammattitautien vuoksi menetetään

vuosittain lähes kolme miljardia euroa, vaik-

ka maamme tapaturmatiheys on pienimpiä

Euroopassa.

Työsuojeluasiantuntijat ovat kehittäneet

työpaikkakäyntejä varten kyselylomakkeen,

jonka avulla on tarkoitus selvittää, kuinka

ikääntyminen otetaan huomioon työpaikoilla

ja millaisia toimenpiteitä työpaikat odottavat

työsuojeluviranomaisilta. Kyselylomakkeen

toimivuus testattiin viiden työsuojelupiirin

alueella 50 yrityksessä. Lomake on saatavis-

sa osoitteessa www.turva.me.tut.fi/stm. Tälle

sivulle on yhteys myös Työsuojelun tieto-

pankista (http://fi.osha.eu.int) ja Kansallisen

ikäohjelman (www.ikaohjelma.net) sivus-

toilta.

Työsuojeluvalvonnan yhteistyökumppa-

neina ikäohjelman toteuttamisessa ovat ol-

leet työvoima- ja elinkeinokeskukset, työter-

veyshuollot sekä lääninhallitusten sosiaali-

ja terveysosastot. Yhteisten tutkimus- ja ke-

hityshankkeiden valossa näyttää siltä, että

kolme vaikuttavinta tekijää työssä jaksami-

seen ovat 1) työn psykososiaaliset tekijät, 2)

työn psyykkiset ja sosiaaliset vaatimukset

sekä 3) ammattitaitoon liittyvät tekijät. Ha-

vainnot on otettu huomioon työsuojelupiiri-

en toiminnan suuntaamisessa ja sisällössä.

Tarkastajien rooli ja
koulutuksen tarve

Huoli yhteisestä, laaja-alaisesta näkemyk-

sestä työsuojelusta, yhteiset arvot, uudet toi-

mintamenetelmät, kansainvälistyminen,

asiantuntijatyön verkottuminen jne. ovat ai-

heuttaneet tarpeita ja paineita työsuojeluhal-

linnon henkilöstön ammattitaidolle. Työky-

kyä ylläpitävä toiminta on määritelty yhdek-

si strategiseksi toiminnan painoalueeksi ko-

ko ministeriön ja erityisesti työsuojeluhallin-

non toiminnoissa.

Tykykoulutuksen tavoitteena oli arvioida

työsuojelutarkastajien roolia valvovana vi-

ranomaisena ja työpaikkoja tykytoiminnasta

tiedottamaan ja aktivoimaan perehtyneenä

työsuojelun asiantuntijana. Tykytoiminnan

määrittelyä ja sisältöjä tarkasteltiin myös

ikääntyvien tarpeet huomioiden. Näin yritet-
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tiin luoda mahdollisimman monipuolinen

näkemys tykytoiminnan toteutuksesta ja siitä

vastaavan asiantuntija-/vastuuverkoston toi-

minnasta.

Koulutuksen toteutus

Koulutussisältöjen suunnitteluun osallistui

työsuojeluosaston ja piirihallinnon lisäksi

asiantuntijoita Työterveyslaitokselta, Työtur-

vallisuuskeskuksesta ja Merikosken kuntou-

tus- ja tutkimuskeskuksesta. Ennen koulu-

tuksen toteuttamista kerättiin kaikista työ-

suojelupiireistä tykytoimintaan liittyviä ky-

symyksiä ja keskeisimmät niistä koottiin

koulutuksen työkirjaksi Uudenmaan työsuo-

jelupiirin työryhmämuistioon “Työkykyä yl-

läpitävän toiminnan vaikutuksia työsuojelu-

piirin toimintaan”.

Ennen koulutuksen alkua työsuojelutar-

kastajat ilmoittivat tarvitsevansa jäsentynyt-

tä tietoa työkykyyn, jaksamiseen ja ikäänty-

miseen liittyvistä tai vaikuttavista tekijöistä

sekä siitä, miten niihin voidaan vaikuttaa.

Työkykyä ylläpitävän toiminnan tarkastajat

määrittelivät toisarvoiseksi kysymykseksi

puhuttaessa hyvästä työsuojelutoiminnasta.

Tarkastajat muistuttivat lainsäädännön

asettavan velvollisuuksia työntekijöiden ter-

veyttä vaarantavien tekijöiden poistamiseksi

tai vähentämiseksi. Toimintamuodot kuiten-

kin ovat hyvin vapaamuotoisia. Tämän

vuoksi tarkastajat pitivät tärkeänä lainsää-

dännön velvoitteiden kertaamista työsuoje-

lun toimintaohjelmasta.

Oleellista tarkastajien mielestä on, että

työpaikalla vaikutetaan työkyvyn ja jaksami-

sen kannalta ensisijaisiin kysymyksiin. Käsi-

teltäväksi haluttiin mm. se, miten työpaikalla

toteutetaan asiantuntijoita (työsuojeluorgani-

saatio, työterveyshuolto) ja henkilöstöä apu-

na käyttäen kokonaisvaltainen riskien arvi-

ointi. Näin saataisiin määriteltyä toiminnan

kohteet. Työpaikan työnjakoa tarkastajat pi-

tivät täysin yrityksen sisäisenä asiana.

Koulutuksen punaiseksi langaksi tuli tar-

kastajien mukaan ottaa työkykyyn ja jaksa-

miseen liittyvät tekijät sekä sen, mitä niille

voidaan tehdä ja mikä silloin on työsuojelu-

valvonnan rooli.

Tykykoulutuksen suunnittelussa päädyt-

tiin työsuojelupiirien henkilöstölle tarkoitet-

tuun kahden päivän koulutusmoduliin. Tyky-

toiminnan käsittelyssä otettiin huomioon

suomalaisen työkyvyn ylläpidon keskeiset

laatuperi-aatteet: laaja työkyvyn käsite, hen-

kilöstön osallistumisen periaate, toiminta

lähtee työpaikan tarpeista, kohdistuu kaik-

kiin työntekijöihin ja pohjautuu yhteistyö-

hön. Tykytoiminnassa huomattaviksi sei-

koiksi mainittiin myös tavoitteellisuus,

suunnitelmallisuus ja seuranta.

Koulutus toteutettiin vuorovaikutteisena.

Ikääntyminen huomioitiin eri aihekokonai-

suuksissa, joiden käsittelyssä ja liittämisessä

työpaikkojen käytäntöön otettiin huomioon

myös työterveyshuollon rooli ja tehtävät.

Kahden päivän koulutusjaksot pidettiin

Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Vaasan ja

Kymen työsuojelupiireissä. Koulutuksessa

huomioitiin kunkin työsuojelupiirin valvon-
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takenttä ja toimialakohtaiset painotukset.

Koulutusohjelman yksityiskohtia muokattiin

työsuojelupiirien kanssa yhteistyössä.

Tykykoulutusjakson aikana toteutettiin

myös työsuojelutarkastajien oman työkyvyn

ylläpitoon tarkoitettu koulutuskokonaisuus.

Koulutuksen aikana saatujen kokemusten

perusteella työkykyä ylläpitävää toimintaa

valvotaan

- säännösten perusteella: työturvallisuusla-

ki, tykytoimintaan liittyvät säännökset, työ-

suojelun toimintaohjelma, työterveyshuollon

toimintasuunnitelma, työpaikkaselvitykset,

- työsuojelun painoalueita koskevien ja

muiden tulostavoitteiden perusteella - työai-

kavalvonta, näyttöpäätetyö, käsin tehtävät

nostot, toistotyö

- hyvään työsuojeluun tähtäävän ohjaavan

ja neuvovan toiminnan avulla, kuten tiedot-

tamalla hyvästä tykytoiminnasta ja sen sopi-

mustaustasta sekä työterveyshuollon ja kun-

toutuksen mahdollisuuksista

Työsuojelutarkastajan tehtävät ja roolit

tykytoiminnassa ovat sekä lainsäädännön

noudattamisen valvontaa että ohjaavaa ja

neuvovaa asiantuntijatoimintaa. Ikääntymi-

sen huomioon ottaminen on kummassakin

roolissa keskeinen osa hyvään työterveys- ja

työturvallisuuskäytäntöön liittyvästä periaat-

teesta.

Ikääntyvät työntekijät - työolot,
tuottavuus ja talous -ohjelma

Tämä ns. TALVA-ohjelma on liittynyt työ-

suojeluhallinnon osuuteen Kansallisen ikä-

ohjelman toteuttamisessa. Tarkoituksena on

ollut hyödyntää työympäristötaloudellista

ajattelua ikääntyvien työntekijöiden aseman

ja työolosuhteiden parantamisessa ottaen

huomioon yritysten ja muiden organisaatioi-

den tarpeet kehittää omaa työsuojelutoimin-

taansa. Ohjelmaan on kuulunut neljä osahan-

ketta, joista seuraavassa lyhyet kuvaukset.

Ikääntyvien työntekijöiden työsuojelu-

ongelmat ja niiden taloudellinen merkitys

-osahanke muodosti aiheen peruskartoituk-

sen. Se toteutettiin tilaustutkimuksena Oulun

yliopistossa. Tutkimus aloitettiin joulukuus-

sa 1998 ja se päättyi toukokuussa 1999. Ra-

portti julkaistiin nimellä ”Työolojen vaiku-

tukset ikääntyvän henkilöstön työkykyyn ja

niiden taloudellinen merkitys” (STM Julkai-

suja 1999:13).

Tutkimuksessa selvitettiin työolojen eri

tekijöiden merkitystä ikääntyvien työkyvylle

ja arvioitiin niihin liittyviä taloudellisia vai-

kutuksia.

Tutkimus osoitti ikääntymisen tuovan

esille tekijöitä, jotka on osattava ottaa huo-

mioon työolojen kehittämisessä. Iän myötä

fyysinen toimintakyky heikentyy yksilölli-

sesti, mutta psyykkinen ja sosiaalinen toi-

mintakyky voi jopa parantua.

Ikääntyneillä on nuorempiin työntekijöi-

hin verrattuna monia, positiivisesti tuotta-

vuuteen vaikuttavia vahvuuksia. Näitä ovat

esimerkiksi parempi ongelmien ratkaisuky-

ky, laajojen kokonaisuuksien hallinta, kyky

välttää virheitä, vastuuntunto, oma-aloittei-

suus, työn arvostus ja sitoutuneisuus työhön
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sekä kyky ottaa toiset huomioon. Ikääntyvil-

lä työntekijöillä on myös keskimäärin vä-

hemmän lyhyitä sairauspoissaoloja ja heille

sattuu harvemmin ‘pikkutapaturmia’ kuin

nuoremmille.

Taloudellisessa mielessä ikääntyminen

näyttää korostavan useiden tekijöiden merki-

tystä. Johtopäätöksenä voi todeta, että henki-

löstön ikääntyminen on mahdollisuus, joka

on osattava hyödyntää oikein. Ikääntyvien

työkykyä pystytään tukemaan monin tavoin,

kuten muuttamalla johtamistapoja ja asentei-

ta, kehittämällä työympäristöä ja työn suun-

nittelua sekä kannustamalla työntekijöitä lii-

kuntaan.

Tutkimuksen tuloksia on esitelty mm.

työsuojelutarkastajille, ja Työturvallisuus-

keskus on julkaissut tutkimuksen perusteella

”Seniorit työssä - Ikääntyvän henkilöstön

työkyky ja sen taloudellinen merkitys” -jul-

kaisun.

Ikääntyvien sairauspoissaolot, työkyky

ja osaamisen tehokas hyödyntäminen

-osahankkeen tavoitteena oli tuottaa helppo-

tajuinen julkaisu sairauspoissaolojen merki-

tyksestä, ikääntyvien työkyvystä ja siitä huo-

lehtimisesta ja näin edistää ikääntyvien

osaamisen hyödyntämistä. Hankkeen tulok-

sena syntyi julkaisu ”Ikääntyvien sairaus-

poissaolot, työkyky ja osaamisen tehokas

hyödyntäminen” (STM Julkaisuja 1999:24).

Työkyvyn ongelmat näkyvät hyvin usein

sairauspoissaoloina, joilla on merkittäviä

yritys- ja kansantaloudellisia vaikutuksia.

Ihmisen ikääntyessä sairastavuus väistämättä

lisääntyy ja fyysinen toimintakyky alkaa hei-

kentyä.

Ikääntyvien sairauspoissaolot ovat usein

pitempiaikaisia kuin nuorten työntekijöiden.

Lyhyitä poissaoloja kertyy ikääntyville taas

vähemmän. Tämä on osittain seurausta hei-

dän vahvemmasta sitoutumisestaan ja arvos-

tuksestaan työtä kohtaan.

Ikääntyvien  pitkäaikaiset poissaolot ei-

vät aiheuta välttämättä yrityksille suurempaa

kustannusrasitusta kuin nuorempien poissa-

olot. Lyhyet poissaolot ovat yrityksen kan-

nalta usein kalliimpia kuin pitkäaikaiset. Ly-

hytaikaisten poissaolojen hoitamiseksi jou-

dutaan usein turvautumaan ylitöihin sekä

muihin kalliisiin tilapäisjärjestelyihin. Näillä

poissaoloilla on myös yleensä välittömämpi

vaikutus tuottavuuteen ja yrityksen kustan-

nuksiin. Pitkäaikaisten poissaolojen kustan-

nusvaikutusta voidaan usein vähentää työn

uudelleenjärjestelyillä. Lisäksi yritys saa

osan palkkakustannuksistaan takaisin sairau-

svakuutuskorvauksina.

Ikääntyneiden osaamisen ja kokemuksen

hyödyntämiseksi tarvitaan toimenpiteitä,

joilla pyritään työolojen parantamiseen ja

työorganisaatioiden kehittämiseen. Niiden

tulee tukea ikääntyvien ammatillista osaa-

mista ja tarjota kehittymisen mahdollisuuk-

sia. Parhaiten ikääntyvien työkykyä ediste-

tään parantamalla työpaikan johtamista, vä-

hentämällä toistuvia työliikkeitä sekä innos-

tamalla ikääntyvät liikunnan harrastamiseen.

Laaja työolojen kehittäminen, joka sisäl-

tää koko organisaation toiminnan ja fyysis-
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ten työolojen parantamisen, tukee yritystoi-

minnan tuloksellisuutta ja kaikkien työnteki-

jöiden hyvinvointia. Työpaikoissa, joissa

työelämän laatu on hyvä, on usein korkeam-

pi käyttökateprosentti ja alhaisempi sairaus-

poissaoloprosentti kuin kohtalaisen tai huo-

non laadun työpaikoilla. Toimipaikoissa,

joissa henkilöstö kokee organisaation toi-

minnan hyväksi, on parempi kilpailukyky,

työntekijät ovat sitoutuneempia ja sairaus-

poissaoloprosentti on alhaisempi kuin niissä

organisaatioissa, joissa on suurempia epä-

kohtia.

Selvityksen tuloksia on esitelty työsuoje-

lutarkastajille sekä Työturvallisuuskeskuk-

sen koulutustilaisuuksissa.

Ikääntyvien työntekijöiden kokemuksen

ja osaamisen merkitys yrityksen tuottavuu-

delle ja palvelujen laadulle -osahankkeessa

tarkasteltiin ikääntymisen vaikutuksia orga-

nisaation toimintaan tuottavuuden näkökul-

masta. Hankkeessa tuotettiin julkaisu ”Ikä,

työkyky ja tuottavuus” (STM Selvityksiä

2001:2).

Julkaisussa tarkastellaan työkyvyn muut-

tumista ihmisen ikääntyessä ja näiden muu-

tosten vaikutusta työn tuottavuuteen. Julkai-

sussa on kuvailtu, mistä toimintakyky ja työ-

kyky muodostuvat ja tarkasteltu, mitkä ovat

ikääntyvien työntekijöiden vahvuudet työn

teossa. Lisäksi julkaisussa on pohdittu tuot-

tavuuden käsitettä ja sitä, mitkä tekijät vai-

kuttavat työn ja työntekijän tuottavuuteen.

Julkaisuun on poimittu esimerkkejä ja tutki-

mustuloksia siitä, miten ikääntyvät pärjäävät

työssä ja miten ikääntyvien kokemusta voi-

daan hyödyntää työyhteisössä.

Julkaisun teemoja esiteltiin mm. työsuo-

jelutarkastajien koulutuspäivillä sekä yhteis-

työssä Työturvallisuuskeskuksen kanssa to-

teutetuissa infotilaisuuksissa.

Henkilöstön ikärakenteen huomioon ot-

taminen henkilöstöraportoinnissa -osa-

hankkeessa selvitettiin miten henkilöstön

ikääntyminen ja siihen liittyvät näkökohdat

ovat olleet esillä henkilöstöraportoinnissa

sekä pohdittiin raportoinnin kehittämistä

ikääntyvien työntekijöiden näkökulmasta.

Hankkeen johtopäätökset on julkaistu nimel-

lä ”Ikääntymiskysymys osaksi henkilöstöra-

portointia” (STM Selvityksiä 2000:1).

Tietoa henkilöstöstä ja työympäristöstä

kerätään organisaation johdon ja henkilöstön

sekä ulkoisten sidosryhmien tarpeisiin. Ra-

portoinnin tarkoituksena on antaa tietoa hen-

kilöstövoimavarojen määrän ja rakenteen

kehittymisestä, työajan käytöstä, organisaati-

on toimivuudesta ja niihin liittyvistä kustan-

nuksista. Työpaikan toiminnasta kiinnostu-

neita ulkoisia sidosryhmiä ovat mm. sijoitta-

jat, asiakkaat, alihankkijat, rahoittajat ja vi-

ranomaiset. Lisäksi työpaikalla kaivataan

tietoa käytössä olevista henkilöstöresursseis-

ta ja niiden kehittymisestä.

Henkilöstövoimavarojen raportoinnin si-

sältö, laajuus ja käsitteistö eivät kuitenkaan

vielä ole vakiintuneita. Tarvitaankin tietoja

siitä, minkä tyyppisiä raportointimalleja on

tarjolla ja minkälaisia tietoja niiden avulla

pystytään tuomaan esille.
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Henkilöstötilinpäätöksen lähtökohdan tu-

lee olla organisaation strategisissa tavoitteis-

sa ja ydinosaamisalueissa. Kehittämiskohtei-

den ja organisaation ongelmien esiin tuomi-

nen on yksi sen tehtävä. Seurattavat aihealu-

eet tulisi valita sen mukaan, mitkä asiat ovat

ensiarvoisia organisaation toiminnan ja hen-

kilöstön pitkän aikavälin kehityksen kannal-

ta. Henkilöstön määrän, osaamisen ja työor-

ganisaation tilan tunteminen on perusta työ-

paikan toiminnan suunnittelulle. Tavoittei-

den seurannassa voi hyödyntää myös henki-

löstöraportoinnin tuottamia tietoja: henkilös-

tön osaamista sekä työkyvyn ja jaksamisen

kehittymistä.

Henkilöstöraportoinnin käytännön toteu-

tuksessa joudutaan tekemään valintoja eri-

laisten esitystapojen välillä. Sisältö rakenne-

taan organisaation tavoitteiden ja kehittämis-

tarpeiden pohjalta. Siksi on tarkoituksenmu-

kaista, että organisaatio rakentaa omien tar-

peidensa perusteella henkilöstöraportin tai

-tilinpäätöksen, jossa keskeiset mittarit ja

tunnusluvut on esitetty. Oleellista on, että

raportointi seuraa valittuja aihealueita ja ke-

hittämiskohteita, jotta muutokset voidaan

havaita.

Ikääntyvien työntekijöiden näkökulmasta

henkilöstöraportoinnin hyödyt ovat kiinteäs-

ti yhteydessä työkyvyn ja työolojen paranta-

miseen. Jotta kehittämistoimien vaikutuksia

pystyttäisiin seuraamaan, tulee raportoinnin

olla riittävän laajaa ja monipuolista erityi-

sesti ikään liittyvien asioiden osalta.

Selvityksen perusteella voi yhteenvetona

todeta, että ikääntyneiden kannalta henkilös-

töraportointiin liittyy seuraavia kehittämis-

mahdollisuuksia:

- tavoitteena voisi olla monipuolinen seuran-

tajärjestelmä, jossa on siirrytty tilinpäätös-

ajattelusta kehittämisnäkökulmaan

- raportointiin tulisi sisältyä entistä enem-

män tietoa työkyvyn ja terveyden muutoksis-

ta

- raportoinnin tulisi kuvata ammatillisen

osaamisen ja  henkilökohtaisen kehittymisen

osa-alueita.

ESR-tykyhankkeet

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) edellisen

rahoituskauden tavoitteisiin liittyneen työky-

kyä ylläpitävän toiminnan (tyky) luomiseen

ja tukemiseen tähdänneiden hankkeiden

(yht. 106) tulosten arviointi suoritettiin lop-

puun v. 2001 aikana. Toiminta kohdistui

kymmeniin tuhansiin palkansaajiin ja paran-

si huomattavasti osallistuneiden yritysten

asiantuntemusta myös ikääntymis- ja jaksa-

miskysymyksissä.

Arviointi tehtiin yhteistyössä työministe-

riön asiantuntijoiden kanssa. Heidän kans-

saan valittiin myös parhaat käytännöt ja ne

asetetaan julkisesti saataville mm. verkkosi-

vulle.

ESR-tykyhankkeiden arviointi on julkais-

tu sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja-

sarjassa3.

3 Liira J ja Rasanen M-L: Uusia näkökulmia työkyvyn ylläpitoon. ESR:n ohjelmakaudella 1995-99 käynnistettyjen
työkykyhankkeiden hyvien käytäntöjen arviointi. Työsuojelu-julkaisuja 49. Sosiaali- ja terveysministeriö. Tampere
2001.
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Työterveyshuolto
Työterveyshuoltolainsäädännön uudistami-

nen sisältyi Kansallisen ikäohjelman lain-

säädäntöhankkeisiin. Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö asetti lainsäädännön uudistamista

selvittävän työryhmän tammikuussa 2000.

Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle

syksyllä 2001. Uusi työterveyshuoltolaki

(1383/2001) ja sen nojalla annetut asetukset

(1484/2001 ja 1485/2001) tulivat voimaan

vuoden 2002 alusta.

Työterveyshuoltolain tarkoituksena on

työnantajan, työntekijän ja työterveyshuol-

lon yhteistoimin edistää

- työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien

ehkäisyä,

- työn ja työympäristön terveellisyyttä ja tur-

vallisuutta

- työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toi-

mintakykyä työuran eri vaiheissa

- työyhteisön toimintaa.

Yhteistoiminnan lisäksi laissa painote-

taan työpaikan sisäistä ja ulkoista yhteistyö-

tä. Työterveyshuoltoon kuuluu hyvän työter-

veyshuoltokäytännön mukaisesti yhteistyö

muun terveydenhuollon, työhallinnon, ope-

tushallinnon, sosiaalivakuutuksen ja sosiaa-

lihuollon sekä työsuojeluviranomaisen edus-

tajien kanssa. Tarvittaessa yhteistyötä tulee

tehdä yhteisen työpaikan työnantajien ja

muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Uusi laki painottaa työpaikan tarpeista

lähtevää työterveyshuoltoa. Työterveyshuol-

to tulee järjestää ja toteuttaa siinä laajuudes-

sa kuin työstä, työjärjestelyistä, henkilöstös-

tä, työpaikan olosuhteista ja niiden muutok-

sista johtuva tarve edellyttää. Työjärjeste-

lyillä tarkoitetaan myös erityyppisten työ- ja

palvelussuhdemuotojen käyttämiseen, kuten

vuokratyöhön, osa-aikatyöhön ja määräai-

kaisiin työsuhteisiin liittyviä terveydellisiä

vaaroja ja haittoja. Lisäksi työjärjestelyillä

tarkoitetaan työ- ja lepoaikoihin liittyviä asi-

oita, kuten yötyötä, vuorotyötä, ylityötä ja

riittäviä lepotaukoja.

Pääperiaatteena terveysvaarojen
ennaltaehkäisy

Työterveyshuollon pääperiaatteena on eh-

käistä terveysvaarat ennakolta. Uudessa työ-

terveyshuoltolaissa painotetaan tapaturma-

ja väkivaltavaaran sekä työn kuormittavuu-

den arviointia työterveyshuollon lakisäätei-

senä tehtävänä.

Työterveyshuollon tehtävänä on työnteki-

jän työ- ja toimintakyvyn selvittäminen, ar-

viointi ja seuranta, työstä johtuvan erityisen

sairastumisen vaaran arviointi, sekä terveys-

tarkastusten tekeminen ottaen huomioon

työntekijän yksilölliset ominaisuudet. Ter-

veystarkastusten yhteydessä työterveyshuol-

to antaa neuvoja ja ohjausta työn terveelli-

syyttä ja turvallisuutta sekä työntekijän ter-

veyttä ja työkykyä koskevissa asioissa. Toi-

menpide-ehdotuksissa tulee ottaa huomioon

mahdollisuus sopeuttaa työ työntekijän edel-

lytyksiin. Terveydentilan osalta kiinnitetään

erityistä huomiota fyysiseen ja psyykkiseen

oireiluun, jolla voidaan olettaa olevan työpe-

räinen yhteys.
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Työterveyshuollon on oltava yhteistyössä

sekä työntekijän että työnantajan kanssa ar-

vioidessaan työn kuormitusta, toimenpide-

vaihtoehtoja  haitallisen kuormituksen vä-

hentämiseksi sekä niiden toteutusta. Työnte-

kijällä on mahdollisuus pyytää selvitys työn

kuormittavuudesta  perustellusta syystä.

Edellä mainitulla tarkoitetaan tilannetta, jos-

sa työntekijällä on perusteltu syy epäillä

työstä aiheutuvan terveyden vaaraa tai hait-

taa aiheuttavaa liiallista kuormitusta eli

työntekijällä on esiintynyt työkykyä heiken-

tävää  fyysistä ja psyykkistä oireilua. Työter-

veyshuolto arvioi pyynnöstä selvityksen tar-

peen ja tekee arvionsa perusteella tarvittaes-

sa ehdotuksensa terveysvaarojen ja haittojen

poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Työterveyshuollon tehtävänä on seurata

ja edistää vajaakuntoisten työssä selviyty-

mistä ottaen huomioon työntekijän tervey-

delliset edellytykset. Kuntoutusta koskeva

neuvonta ja hoitoon tai lääkinnälliseen tai

ammatilliseen kuntoutukseen ohjaaminen

tulevat kyseeseen  etenkin silloin, kun työ-

paikalla tehtävillä järjestelyillä ei ole mah-

dollista riittävästi tukea vajaakuntoisen työ-

kykyä. Vajaakuntoisen työssä selviytymisen

seurannassa tulee käyttää hyväksi laissa mai-

nitun yhteistyöverkoston suomia mahdolli-

suuksia.

Työterveyshuollon kuuluu omalta osal-

taan suunnitella ja toteuttaa työkykyä ylläpi-

täviä ja edistäviä toimenpiteitä, joihin sisäl-

tyy tarvittaessa kuntoutustarpeen selvittämi-

nen. Selvittämisen yhteydessä  tulee ottaa

huomioon paitsi työntekijän  terveys myös

työ, työympäristö, työyhteisö  sekä työnteki-

jän ammatillinen osaaminen. Kuntoutustar-

peen selvittäminen toteutetaan ensisijaisesti

työterveyshuollon toimintana työpaikan si-

säisin toimenpitein.

Laissa säädetään työntekijän mahdolli-

suudesta pyytää selvitys työn kuormittavuu-

desta perustellusta syystä ja työterveyshuol-

lon velvollisuudesta tarvittaessa tehdä ehdo-

tuksia työn sopeuttamiseksi työntekijän

edellytyksiin. Työterveyslaitos  kehittää

edellä mainittuihin tilanteisiin soveltuvia

menetelmiä ja tukee työpaikkoja niiden käy-

tössä.

Uusi työterveyshuoltolaki luo edellytyk-

set ehkäistä ongelmia ennakolta. Laki antaa

mahdollisuuden uusien toimintamallien luo-

miseen ikääntyvän työntekijän terveyden se-

kä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Lain tarkoituksen toteutuminen edellyttää

laissa mainitun yhteistoiminnan ja työpaikan

sisäisen ja ulkoisen yhteistyön toteutumista.

Keskeistä on työterveyshuollon palvelujär-

jestelmän kehittäminen ja työterveyshuollon

ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden mää-

rällisen riittävyyden ja ammatillisen osaami-

sen turvaaminen.

Työterveyshuollon kattavuus

Työterveyshuoltolakia sovelletaan työhön,

jossa työnantaja on velvollinen noudatta-

maan työturvallisuuslakia. Perusteluissa on

täsmennetty soveltamisalaa seuraavasti:
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työnantajan on järjestettävä työterveyshuol-

topalvelut työntekijöille riippumatta työnan-

tajan yhtiömuodosta, palvelussuhdemuodos-

ta ja sen kestosta työntekijöiden tasavertai-

sen kohtelun turvaamiseksi.

Työterveyslaitoksen tekemän selvityksen,

”Työterveyshuolto Suomessa vuonna 2000”,

mukaan  työterveyshuollon piirissä oli 1 700

000 palkansaajaa. Yrittäjien ja muiden omaa

työtään tekevien, ”pätkätyöntekijöiden” ja

muiden epätyypillisessä työsuhteessa olevi-

en työterveyshuollon kattavuus on vielä

puutteellista. Esimerkiksi yrittäjistä vain 57

000 (josta maatalousyrittäjien osuus 39 700)

kuului työterveyshuoltopalvelujen piiriin.

Työterveyshuollon kattavuus on kasvanut

1990-luvun loppupuolella suotuisasti. Koko

työllisestä työvoimasta työterveyshuollon

piiriin kuuluu yli 75 prosenttia ja palkansaa-

jista yli 85 prosenttia. Terveyskeskusten työ-

terveyshuolto tarjoaa palvelut määrällisesti

suurimmalle osalle työvoimasta, mutta lää-

kärikeskusten osuus on ylittänyt yritysten

omien asemien osuuden vuosituhannen vaih-

teessa. Myös ikääntyvien työllisten osalta

työterveyshuollon kattavuus on kehittynyt

suotuisasti; vuonna 2000 yli 80 prosenttia

kaikista yli 45-vuotiaista työllisistä kuului

työterveyshuoltoon.

Työnantaja voi järjestää työterveyshuol-

lon palvelut hankkimalla ne terveyskeskuk-

selta, järjestämällä palvelut itse tai yhdessä

toisen työnantajan kanssa tai hankkimalla ne

työterveyshuoltopalvelujen tuottamiseen oi-

keutetulta toimintayksiköltä tai henkilöltä.

”Työterveyshuolto Suomessa vuonna

2000” -kyselyn mukaan työterveysasemia on

noin 1000, joista päätoimipisteitä oli lähes

800 ja sivutoimipisteitä noin 200.

Työterveyshuoltoon kuuluvista palkan-

saajista 36 prosenttia kuului terveyskeskus-

ten tuottamien työterveyspalvelujen piiriin,

25 prosenttia omien työterveysasemien, 6

prosenttia yhteisten asemien järjestämien

palvelujen piiriin ja 33 prosenttia työter-

veyshuoltopalvelujen tuottamiseen oikeutet-

tujen toimintayksiköitten palvelujen piiriin.

Terveyskeskusten työterveyshuoltopalve-

lujen saatavuuden turvaamiseksi on toteutet-

tu erilaisia koulutus- ja kehittämishankkeita.

Uutena hankkeena on käynnistetty ns. vetu-

ri-malli osana Nilsiän mallia, jossa työter-

veyshuoltopalveluja välitetään ympäristö-

kuntiin. Tavoitteena on kehittää malli työter-

veyslääkäripalvelujen turvaamiseksi terveys-

keskusten työterveyshuollossa.

Työterveyshuollon korvaukset

Työnantajalla, yrittäjällä  ja muulla omaa

työtään tekevällä on oikeus korvaukseen työ-

terveyshuollon ja muun terveydenhuollon

järjestämisestä aiheutuneista kustannuksista

siten kuin sairausvakuutuslaissa (364/1963)

säädetään.

Sairausvakuutuslakiin lisättiin uusi 29

b §, jonka mukaan 60 prosentin korvaus

maksetaan työpaikkakäynteihin perustuvasta

työstä, työympäristön ja työyhteisön toimin-

nan kehittämiseksi ja seuraamiseksi toteute-
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Kuvio15. Työlliset, palkansaajat ja työterveys-
huollon piiriin kuuluvat vuoden 1995 ja 2000
lopussa (1000 henkeä). (Lähde: Tilastokeskus,
Suomen tilastollinen vuosikirja 2001. Työ-
terveyshuolto Suomessa vuonna 1995, 1997
ja 2000 (ennakkotieto). Työterveyslaitos ja
sosiaali- ja terveysministeriö.)

tuista työpaikkaselvityksen kustannuksista,

toimintasuunnitelman laatimisen, tarkistami-

sen ja niihin liittyvien työpaikkakäyntien

kustannuksista sekä työsuojelutoimikunnan

kokouksiin osallistumisesta aiheutuvista

kustannuksista.

Edellä mainittu laki sairausvakuutuslain

muuttamisesta tuli voimaan 1.1.2002. Laki

on voimassa neljä vuotta.

Työterveyshuollon korvauskäytännön ke-

hittämistä koskeva selvitystyö käynnistettiin

vuoden 2002 alusta. Selvityksessä huomioi-

daan yrittäjien ja pk-yritysten ongelmat.

Työterveyshuollon henkilöstön
koulutus

Kansallisen ikäohjelman koulutushankkei-

siin sisältyi myös työterveyshuollon henki-

löstön koulutus. Koulutusta järjestettiin mm.

osana työterveyshuollon kokeilu- ja kehittä-

mishankkeita, joissa yritettiin muun muassa

löytää uusia työ- ja toimintatapoja järjestää

ja tuottaa työterveyshuoltopalveluja.

Työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja

asiantuntijoiden ammatillisen osaamisen ke-

hittäminen oli työterveyshuoltolain uudis-

tuksen keskeisiä tavoitteita.

Uudessa laissa työterveyshuollon ammat-

tihenkilöiksi määritellään työterveyshuollon

erikoislääkäri, laillistetut lääkärit ja tervey-

denhoitajat. Lisäksi heiltä edellytetään  työ-

terveyshuollon toteuttamiseen tarvittava

koulutus. Työterveyshuollon asiantuntijoita

ovat  fysioterapeutit, psykologit, työhygieni-

an, ergonomian, teknisen ja muun vastaavan

alan koulutuksen saaneet, joita ovat maata-

louden asiantuntijat, optikot, puheterapeutit,

ravitsemusterapeutit ja liikunnan asiantunti-

jat. Lisäksi heiltä edellytetään riittävät tiedot

työterveyshuollosta. Ammattihenkilöiden ja

asiantuntijoiden koulutuksesta ja pätevyy-

destä säädetään tarkemmin valtioneuvoston

asetuksella.

Työterveyshuoltolaissa säädetään myös

täydennyskoulutukseen osallistumisesta.

Työterveyshuollon ammattihenkilön ja asi-

antuntijan työnantaja on velvollinen huoleh-

timaan siitä, että ammattihenkilö ja asiantun-

tija  osallistuvat riittävästi, kuitenkin vähin-

tään kolmen vuoden välein, ammattitaitoaan

ylläpitävään koulutukseen. Sosiaali- ja ter-

veysministeriö voi antaa ohjeet täydennys-

koulutuksen sisällöstä, laadusta, määrästä ja
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Kuvio 16. Työssä olevien 45-64-vuotiaiden
palkansaajien ja yrittäjien kuuluminen työter-
veyshuollon palvelujen piiriin vuonna 1997 ja
2000, %. (Lähde: Työterveyslaitos. Työ ja ter-
veys haastattelututkimus v. 2000. Taulukko-
raportti. Helsinki 2000.)

Kuvio 17. Työterveyshuollon piiriin kuuluvat
palkansaajat työterveyspalvelujen tuottaja-
ryhmittäin 1995 - 2000. (Lähde: Työterveys-
huolto Suomessa 1995, 1997 ja 2000 (ennak-
kotieto). Työterveyslaitos ja sosiaali- ja ter-
veysministeriö.)

järjestämisestä. Työterveyshuollon koulutuk-

sen sisältöjä ja toteuttamista suunniteltaessa

otetaan huomioon ikääntyvien työntekijöi-

den terveyden ja työkyvyn ylläpitäminen.

Terveyskeskuksia vaivaa henkilöstöpula.

Erityisesti lääkäreitä ei ole riittävästi, jotta

kansanterveyslain mukaiset toiminnat voitai-

siin hoitaa lain mukaisesti. Työterveyshuol-

lon henkilöstön riittävyyden ja ammatillisen

osaamisen turvaamiseksi Työterveyslaitok-

sen yhteyteen perustetaan koulutuskeskus,

joka toimii verkostoperiaatteella. Koulutus-

keskus koordinoi ja järjestää työterveyshuol-

lon koulutusta työterveyshuollon henkilös-

tölle, työsuojelun ammattilaisille ja muille

työelämän kehittäjille.

Erikoislääkärikoulutusta tehostetaan

verkkoyliopistohankkeen avulla. Työterveys-

hoitajien erikoistumisopintoja ja jatkotutkin-

toja kehitetään. Myös työterveyshuollossa

käytettäville asiantuntijoille järjestetään

koulutusta.

Työterveyshuolto Suomessa 2000 selvi-

tyksessä tiedusteltiin tärkeimmiksi koettuja

koulutustarpeita. Tärkeimmäksi koettiin työ-

hyvinvointiongelmien tunnistaminen ja työs-

sä jaksamisen tukeminen. Toiseksi eniten

toivottiin koulutusta ikääntyvän työntekijän

työssä jaksamisen tukemisessa ja kolman-

neksi koulutusta työyhteisötyössä.

Maatalousyrittäjien
työterveyshuolto

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon kehit-

tämistä on tuettu lainsäädännön avulla. La-

kiin (1042/98) sisältyvä keskusyksikkö maa-

talousyrittäjien työterveyshuollon tehostami-

seksi on perustettu Kuopion aluetyöterveys-
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laitoksen yhteyteen. Keskusyksikkö aloitti

toimintansa vuoden 1999 alusta.

Vuodesta 1999 lähtien maatalousyrittäji-

en työterveyshuollon kattavuus on noussut

31:stä 36 prosenttiin laskettuna kaikista

MYEL-vakuutetuista. Noin 6000 uutta maa-

talousyrittäjää on liittynyt työterveyshuol-

toon vuosien 1999-2001 aikana.

Maatalousyrittäjien työterveyshuollon

keskusyksikkö on käynyt neuvotteluja noin

160 kunnan alueella terveyskeskusten työter-

veyshuoltopalvelujen parantamiseksi. Palve-

luita vuosittain saaneiden maatalousyrittäji-

en määrä on kasvanut vuoden 1996 tilantees-

ta (7500 henkeä) vuoden 2000 tilanteeseen

(11 000 henkeä). Työterveyshuollon koko-

naiskustannukset olivat vuonna 1996 3,9

mmk ja vuonna 2000 11,2 mmk. Erityisesti

työoloselvitysten osuus on kasvanut.

Rakennusala

Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman ra-

kennusalan työterveyshuollon tason ja katta-

vuuden parantamista selvittäneen työryhmän

ehdotusten pohjalta on LEL-työeläkekassan

yhteyteen perustettu lakisääteinen rakennus-

alan työterveystarkastusten seurantarekisteri

vuoden 2001 alusta. Rekisterissä ylläpide-

tään tietoja päätoimisten rakennusalan työn-

tekijöiden työterveystarkastusten ajankoh-

dista. Tavoitteena on saada kaikki rakentajat

työterveyshuollon piiriin ja täten tukea ter-

veyden ja työkyvyn säilymistä.

Tampereen aluetyöterveyslaitos kehittää

alakohtaiset työpaikkaselvitykset rakennus-

alan työolosuhteiden kehittämiseksi ja työo-

loissa ilmenevien riskien hallitsemiseksi. Li-

säksi on suunnitteilla kehittää ikääntyvien

rakennusalan työntekijöiden terveystarkas-

tusmalli.

Kunta-alan henkilöstön työkyvyn
ylläpitäminen ja työterveyshuollon
kehittäminen 2000-2003

Kunta-alan henkilöstön työkyvyn ylläpitämi-

nen ja työterveyshuollon kehittäminen 2000-

2003-projektissa tavoitteena on henkilöstön

hyvinvoinnin, ammatillisen osaamisen ja

työolojen kehittäminen  kunnallisessa sosi-

aali- ja terveydenhuollossa. Mukana kehittä-

mistyössä ovat  Työterveyslaitoksen työter-

veyshuolto-osaston johdolla Keski-Suomen

keskussairaala, Oulun yliopistollinen sairaa-

la, Päijät-Hämeen keskussairaala, Vaasan

keskussairaala sekä Lappeenrannan, Nokian

ja Ylöjärven kunnat.

Hankkeen aikana organisaatioiden enna-

kointivalmiudet henkilöstön kehittämiseen

paranevat (resurssit, osaaminen ja uudet toi-

mintakäytännöt). Työterveyshuollon toimin-

taa edistetään siten, että työterveyshuolto

voi entistä suuremmassa määrin osallistua

henkilöstön työ- ja toimintakykytietojen

tuottamiseen, tulkintaan ja toimenpide-ehdo-

tusten tekemiseen.
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Kuntoutus
Kuntoutus on yksi aktiivisen sosiaalipolitii-

kan keinoista, joilla edistetään väestön työ-

ja toimintakykyä. Kuntoutus on 1990-luvun

lopulla kohdistunut entistä enemmän työelä-

mässä oleviin yli 45-vuotiaisiin. Tähän ovat

vaikuttaneet työssä pysymiseen kannustava

työeläkeuudistus sekä ikääntyviin kohdistu-

neet kansaneläkelaitoksen kuntoutustoimen-

piteet. Ikääntyneiden työttömien työkunnon

ylläpitämiseen on pyritty työhallinnon, sosi-

aali- ja terveyshallinnon ja kansaneläkelai-

toksen yhteisellä ikääntyvien pitkäaikais-

työttömien palvelutarveselvityksellä (IP-

hanke).

Työeläkekuntoutus

Työeläkelaitosten järjestämän ammatillisen

kuntoutuksen määrä on kasvanut vuosi vuo-

delta koko 1990-luvun ajan. Kuntoutujien

lukumäärän  ja kuntoutusmenojen kasvu liit-

tyy työeläkelainsäädännön muutoksiin, kan-

saneläkelaitoksen ja työeläkelaitosten väli-

sen työnjaon selkeyttämiseen ammatillisessa

kuntoutuksessa sekä työeläkelaitosten tehos-

tuneeseen kuntoutustoimintaan.

Vuonna 2000 työeläkelakien mukaista

ammatillista kuntoutusta sai 4 617 henkilöä.

Tyypillisin kuntoutettava oli yli 35-vuotias

mutta alle 55-vuotias tuki- ja liikuntaelinsai-

rautta sairastava henkilö, jota kuntoutettiin

koulutuksella uuteen ammattiin. Yli 44-vuo-

tiaiden kuntoutujien osuudet ovat kasvaneet.

Sen sijaan yli 54-vuotiaiden osuudet kuntou-

tujista ovat aina olleet pieniä, alle 10 prosen-

tin luokkaa. Kuntoutuspalveluista työpaikka-

kuntoutuksen merkitys on kasvanut. Koulu-

tus on kuitenkin edelleen yleisin ammatilli-

sen kuntoutuksen palvelumuoto.  Myöntei-

sen kuntoutuspäätöksen saajista oli miehiä

54 prosenttia vuonna 2000.

Vuonna 2000 kuntoutuksensa päättäneis-

tä 43 prosenttia siirtyi takaisin työelämään ja

32 prosenttia eläkkeelle. Kuntoutus-taustan

merkitys näkyy kuntoutuksen lopputulokses-

sa. Vuonna 2000 niistä henkilöistä, jotka ei-

vät olleet eläkkeellä tai kuntoutustuella kun-

toutukseen hakeutuessaan, 53 prosenttia pa-

lasi töihin ja 18 prosenttia eläkkeelle (17 %

v. 1997). Eläkettä tai kuntoutustukea saa-

neista 28 prosenttia palasi takaisin  työelä-

mään ja 51 prosenttia eläkkeelle (eläkkeelle

siirtyneiden osuus oli 57 % vuoden 1997

seurannassa). Useissa tapauksissa kuntoutus-

ohjelman tavoitteena on alunperinkin ollut

osatyökyvyttömyyseläke. Vuonna 2000 joka

viides eläkkeelle siirtyneistä kuntoutujista

siirtyi osatyökyvyttömyyseläkkeelle.

Vuoden 2000 alusta voimaan tulleeseen

eläkeuudistukseen liittyi eläkelakien muu-

tosten lisäksi myös muita työssä pysymistä

tukevia toimenpiteitä. Tarkoituksena on mm.

asteittain toteuttaa työeläkejärjestelmässä

vakuutettujen oikeus varhaiseen kuntoutus-

tarpeen selvittelyyn. Työeläkelaitoksen tutki-

mushankkeen pohjalta käynnistynyt kokeilu

kohdistui ensi vaiheessa 58-59-vuotiaisiin.

Kuntoutuksen mahdollisimman varhaista
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alkamista ja työeläkekuntoutuksen keinoja

pyrittiin tehostamaan työmarkkinajärjestöjen

ja työeläkelaitosten Kuntoutus- ja työkyvyn

arviointiverkosto -(KUTVE) projektilla. Va-

kuutuskuntoutus (VKK) toteutti projektin

vuosina 2000-2002.

Projektissa edistettiin kahdenlaisia yh-

teistyökäytäntöjä:

- työkyvyttömyyden uhkaan liittyvän varhai-

sen kuntoutustarpeen havaitseminen ja selvi-

tysprosessin käynnistämiseen liittyvä paikal-

linen toiminta

-  kuntoutustutkimusten ja työkokeilujen jär-

jestämiseen liittyvä tilaajien (työeläkelaitos-

ten) ja kuntoutuspalveluiden tuottajien (työ-

klinikat ja kuntoutuslaitokset) välinen yh-

teistyö.

Lisäksi projektissa työstettiin toimintaky-

vyn kriteereitä ja toimintakyvyn mittaamisen

menettelytapoja. Hankkeeseen kuului myös

työkyvyttömyyseläkehakemusten liitteinä

olevien sairausvakuutuksen B-lääkärinlau-

suntojen sisällön arviointitutkimus. Projek-

tin osana on myös järjestetty koulutusta yli

900 työterveyshuollon ammattihenkilölle.

Kansaneläkelaitoksen
Aslak- ja Tyk-toiminta

Erityisesti työssä olevien työkyvyn säilyttä-

miseksi ja parantamiseksi on kansaneläkelai-

toksessa 1990-luvun kuluessa kehitetty  var-

haiskuntoutuksen muoto ASLAK (ammatil-

lisesti syvennetty lääketieteellinen kuntou-

tus). Valtaosa Aslak-toiminnasta järjestetään

työpaikka- tai ammattialakohtaisina useam-

pijaksoisina kursseina kuntoutuslaitoksissa

ja kasvavassa määrin myös avokuntoutukse-

na. Aslak-toiminta on yksi kansaneläkelai-

toksen kuntoutuksen painopisteitä ja siihen

on vuosi vuodelta osoitettu lisää varoja.

Kuntoutusta sai vuonna 2000 runsaat 13 700

henkilöä, joista vajaa 9000  oli  45-54-vuoti-

aita ja noin 1000 yli 55-vuotiaita. Aslak-toi-

mintaan käytettiin yhteensä 159 miljoonaa

markkaa.

Kansaneläkelaitoksen tutkimus- ja kehi-

tysyksikön vastavalmistuneen tutkimuksen

mukaan kohentaa Aslak-toiminta koettua

työkykyä ja elämänlaatua selvästi enemmän

naisilla kuin miehillä. Naisten Aslak-toimin-

taan osallistumisesta aiheutuvat kustannuk-

set ovat hieman pienemmät kuin miesten

kustannukset.

Työkykyä ylläpitävä ja parantava val-

mennus (Tyk-toiminta) on tarkoitettu erityi-

sesti ikääntyville, pitkään työelämässä olleil-

le työntekijöille. Se järjestetään yhteistyössä

työntekijän, hänen työpaikkansa ja kuntou-

tuslaitoksen kanssa. Työkykyä ylläpitävää ja

parantavaa valmennusta (Tyk) saaneiden

määrä on vuosittain lisääntynyt. Kasvu koh-

distuu erityisesti 55-64-vuotiaiden ikäryh-

mään, jonka osuus kurssille osallistuneista

oli vuonna 2000 kolmanneksen suurempi

kuin vuonna 1997. Tyk-toimintaa järjestet-

tiin vuonna 2000 noin 6 700 henkilölle yh-

teensä 109 miljoonalla markalla.

Tyk-toiminnan vaikuttavuustutkimuksen

tulokset valmistuivat vuonna 2001. Tulosten

mukaan vaikutukset ovat selvempiä silloin,
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kun toimenpiteet ovat kohdistuneet myös

työyhteisöön ja työpaikalle.

Vuonna 2001 tehtiin sosiaali- ja terveys-

ministeriön, Stakesin ja kuntoutusasiain neu-

vottelukunnan tutkimusjaoston yhteistyönä

laajempi arvioi mm. työelämässä olevien

varhaiskuntoutuksen eri toimintamuotojen

vaikuttavuudesta. Myönteisiä muutoksia ha-

vaittiin oireilussa, toimintakyvyssä ja psyyk-

kisessä hyvinvoinnissa. Jonkin verran näyt-

töä saatiin myös siitä, että kuntoutuksella

voidaan vaikuttaa objektiivisiin kansanterve-

yden vaaratekijöihin (mm. verenpaine, ko-

lesteroli ja ylipaino).

Sairauspoissaoloja koskeva näyttö on

monimutkaisempaa. Varhaiskuntoutuksella

on voitu hidastaa niiden henkilöiden sairaus-

poissaolojen kasvua, joiden työkyky on vaa-

rassa alentua. Jos työkyky on jo heikentynyt

kuntoutusprosessin alkaessa, vaikutuksia ei

kuitenkaan voida arvioida olemassa olevan

näytön perusteella.

Myöskään varhaiskuntoutuksen vaikutuk-

sista eläkkeelle siirtymiseen ei voida tehdä

päätelmiä. Suppeat kuntoutusinterventiot,

kuten selkäkoulut tai käyttäytymisterapia,

voivat vähentää koettuja oireita, mutta nii-

den vaikutuksista työkykyyn tai psyykkiseen

hyvinvointiin ei ole tietoa.

Vaikka varhaiskuntoutuksen tavoitteena

on vaikuttaa sekä yksilöön että hänen toi-

mintaympäristöönsä, työhön ja työyhteisöön

kohdistuvia toimenpiteitä  ja niiden vaikutta-

vuutta ei juuri ole tutkittu. Toimenpiteiden

vaikutukset eläkkeelle siirtymiseen ja sai-

rauspoissaolojen kehitykseen vaativat lisä-

tutkimusta. Varhaiskuntoutuksen kustannus-

vaikuttavuutta on tutkittu hyvin niukasti, ei-

kä siitä voida olemassa olevan tiedon perus-

teella tehdä päätelmiä.

Ikääntyneiden pitkäaikais-
työttömien palvelutarveselvitys

Ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien (IP)
palvelutarveselvitys käynnistyi työhallinnon,
Kelan ja sosiaali- ja terveydenhuollon yh-
teistyönä vuonna 1996 kymmenessä kaupun-
gissa ja laajeni vuoden 1998 alusta koko
maahan. Palvelutarveselvitys kohdistui 50-
58-vuotiaisiin pitkäaikaistyöttömiin, joista
Kelaan ohjautuvat ne, joilla on terveydellisiä
ongelmia. Tavoitteena oli selvittää heidän
kuntoutus- ja muiden palvelujensa tarve, se-
kä tarvittaessa kuntoutustoimenpiteiden
avulla edistää elämänhallintaa ja/tai aktivoi-
da ja tukea mahdollista työelämään paluuta.

Kela ohjasi asiakkaat ensi vaiheessa kun-
toutustarveselvitykseen tai kuntoutustutki-
mukseen. Tutkimuksen jälkeen kuntoutuja
ohjattiin tarpeen mukaan kuntoutukseen. Ke-
la on yhdessä palveluntuottajien kanssa ke-
hittänyt tämän asiakasryhmän tarpeita huo-
mioon ottavat ammatillispainotteiset IP-,
TAVI- ja elämänhallintapainotteiset IP-voi-
mavarakurssit. Kursseille ohjataan asiakkai-
ta, joiden on kuntoutustarveselvityksessä tai
kuntoutustutkimuksessa arvioitu hyötyvän
prosessinomaisesti etenevästä kuntoutukses-
ta, jossa lomittuvat internaattijaksot ja ohjel-
moidut väliajat tai työharjoittelujaksot. IP-
palvelutarveselvitykseen osallistui vuonna
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1998 runsas 3000 kuntoutujaa, vuonna 1999
lähes 5500 kuntoutujaa ja vuonna 2000 noin
4700 kuntoutujaa.  IP-kuntoutuskustannuk-
set olivat vuonna 1998 noin 18 mmk, 1999
48 mmk ja vuonna 2000 noin 43 mmk.

Vuodesta 2001 alkaen on Kelan IP-kun-
toutusta järjestetty vain 50-54 -vuotiaille.
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Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaiset
laitokset ikäohjelmassa

1 Ilmarinen J, Tuomi K, Eskelinen L, Nygård C-H, Huuhtanen P ja Klockars M: Summary and recommendations of
a project involving cross-sectional and follow-up studies on the aging workers in Finnish municipal occupations.
Scand J Work Environ Health 17 (1991): Suppl 1, 135-141.

Työterveyslaitos
Työterveyslaitoksen osallistumisesta Kansal-

lisen ikäohjelmaan on sovittu vuosittain käy-

tävissä sosiaali- ja terveysministeriön ja

Työterveyslaitoksen välisissä tulossopimus-

neuvotteluissa. Ikäohjelman painopisteitä

Työterveyslaitoksessa oli vuosina 2000 -

2001 toisaalta ikäjohtamisen koulutushanke

ja toisaalta ikääntyvien työssä selviytymisen

edistäminen työkykyä ylläpitävän toiminnan

ja sen menetelmien kehittämisen avulla.

Muusta ikääntymisteemaan liittyvästä

toiminnasta mainittakoon työterveyshuollon

tueksi laadittu “Ikääntyvän työntekijän ter-

veystarkastuskriteerit”. Työelämän tasa-ar-

von tilasta laadittiin katsaus, jossa paneudut-

tiin myös eri-ikäisten tasa-arvoon. Tasa-ar-

von edistämiseksi laadittiin työkalupakki,

jolla työyhteisöt voivat itse arvioida tasa-

arvon tilaa ja laatia toimenpiteitä tasa-arvon

ja monimuotoisuuden edistämiseksi.

Työterveyslaitos on yli 20 vuoden ajan

tutkinut enimmäkseen kuntasektorilla ikään-

tyvän työntekijän työssä kuormittumisen,

työkyvyn, työkyvyttömyyden, työssä jaksa-

misen ja ammatillisen osaamisen ongelmia.

Tämä tutkimuslinja on tuottanut suuren mää-

rän kansainvälisesti arvostettuja tieteellisiä

artikkeleita ja satoja ammatillisia artikkelei-

ta tai muita julkaisuja, kuten oppaita, mene-

telmiä ja ohjeita työterveyshuollon, työsuo-

jelun, henkilöstöhallinnon ja yritysjohdon

käyttöön.

Kun perusilmiöt ikääntymisen vaikutuk-

sesta työhön oli selvitetty, voitiin kehittää

työkyvyn mittari, työkykyindeksi, jonka

avulla voitiin arvioida sekä vallitseva työky-

ky että sen ennuste useita vuosia eteenpäin.

Samoin voitiin tunnistaa työssä, työympäris-

tössä, työyhteisössä ja työn organisoinnissa

ne tekijät, jotka heikensivät työkyvyn ennus-

tetta ja samoin tekijät, jotka tukevat työky-

vyn säilyttämistä ja jopa vahvistamista1.

Tämä perusteita luova tutkimus, joka edel-

leen jatkuu, on tarjonnut hyvän pohjan

1990-luvun ja 2000-luvun jatkohankkeille.

Ikääntyvä arvoonsa -ohjelma

Työterveyslaitos toteutti vuosina 1990-1996

Ikääntyvä arvoonsa -toimintaohjelman, jolla

pyrittiin vaikuttamaan ikääntyvän työnteki-

jän olosuhteisiin työelämän käytännöissä.

Tarkoituksena oli kehittää ikääntymiseen ja
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työhön liittyviä toimintamalleja ja viiteke-

hyksiä sekä testata niitä käytännön projek-

teissa2.

Ohjelman strategia perustui sellaisten toi-

menpiteiden käytännön kokeiluun ja vaiku-

tusten mittaamiseen, joilla voidaan edistää

ikääntyvien työntekijöiden terveyttä, työky-

kyä ja hyvinvointia. Strategia käsitti toimen-

piteitä, joilla vaikutettiin 1) työn fyysiseen

kuormittavuuteen ja työoloihin (mm. ergon-

omia, työturvallisuus), 2) työyhteisöön ja

työn organisointiin (mm. työn kehittäminen,

psykososiaaliset tekijät, johtaminen, työai-

kakysymykset) sekä 3) yksilön terveyteen ja

voimavaroihin (terveelliset elintavat, liikun-

ta).

Keskeisiä yhteistyöosapuolia olivat yri-

tysten tai organisaatioiden ylin johto ja esi-

miehet, työntekijät ja heidän edustajansa,

työterveyshuolto sekä työsuojeluorganisaa-

tio. Tavoitteena oli laaja-alainen yhteistyö,

joka suuntautui monipuoliseen työn, työym-

päristön ja työyhteisön kehittämiseen sekä

työntekijän terveyden ja voimavarojen vah-

vistamiseen.

Ikääntyvä arvoonsa -ohjelma toteutettiin

tutkimus- ja kehittämisprojektien, palvelu-

hankkeiden, koulutuksen ja koulutusmateri-

aalin sekä tiedotuksen keinoin. Projekteja

toteutettiin yrityksissä eri toimialoilla, teolli-

suudessa (metalli-, vaatetus-, rakennusteolli-

suus), valtiosektorilla ja kuntasektorilla. Li-

säksi selvitettiin työntekijöiden ja työnanta-

jien eläkeasenteita sekä työlainsäädäntöä

ikääntyvien työntekijöiden näkökulmasta.

Koulutusaineistona tuotettiin muun muassa

kolme kirjaa.

Ikääntyvä arvoonsa -ohjelman jälkeen

tietojen ja kokemusten hyödyntäminen jat-

kui, kun valtioneuvoston asettama ikäkomi-

tea ryhtyi työskentelemään vuonna 1996 ta-

voitteena tukea ja edistää ikääntyvien työn-

tekijöiden työllisyyttä3. Komitea esitti yh-

teensä 40 toimenpide-ehdotusta, joita Kan-

sallinen ikäohjelma ryhtyi toteuttamaan käy-

tännössä.

Suomen EU-puheenjohtajakaudella jär-

jestettiin epävirallinen työ- ja sosiaaliminis-

terien konferenssi, jossa keskusteltiin laajas-

ti ikääntyvien työllisyyden edistämisestä

EU:n jäsenmaissa. Konferenssin tausta-ai-

neistoksi julkaistiin kirja: ‘Ikääntyvä työnte-

kijä  Suomessa ja Euroopan unionissa’4, joka

toimi pohjana pohdinnoille ministerikeskus-

teluissa ja lukuisissa muissa aihetta käsitte-

levissä tilaisuuksissa.

Ikäjohtamiskoulutus

Työterveyslaitos käynnisti ikäjohtamisen

koulutushankkeen; ‘Ihmisen ikäkaudet joh-

2 Ilmarinen J ja Louhevaara V (toim.): Ikääntyvä arvoonsa -ikääntyvien työntekijöiden terveyden, työkyvyn ja
hyvinvoinnin edistämisohjelma 1990-1996. Työ ja ihminen. Tutkimusraportti 17. Työterveyslaitos. Helsinki 2001.
3 Ikääntyvä työelämässä. Ikääntyvien työllistymisedellytysten parantamista selvittäneen komitean mietintö 1996:14.
Helsinki 1996.
4 Ilmarinen J: Ikääntyvä työntekijä Suomessa ja Euroopan unionissa. Työterveyslaitos, sosiaali- ja terveysministe-
riö ja työministeriö. Helsinki 1999.
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tamisen haasteena’. Tavoitteena oli tukea

erilaisia organisaatioita sellaisten johtamisen

ja esimiestoiminnan kehittämishankkeissa,

jotka edistävät ikääntyvien työntekijöiden

työkykyä, työllisyyttä ja organisaatioiden

tuloksellisuutta. Koulutuksen kohderyhmiä

olivat erityisesti johtotehtävissä toimivat,

henkilöstöhallinto ja koulutusorganisaatiot.

Hanke toteutettiin Työterveyslaitoksen koor-

dinoimana neljän muun kouluttajaorganisaa-

tion, Hallinnon kehittämiskeskuksen

(HAUS), Johtamistaidon opiston (JTO),

Kuntakoulutus Oy:n ja Pohjolan Teollisuus-

opiston (POHTO) yhteistyönä5.

Hankkeen tavoitteena oli lisätä ikätietoa,

muuttaa ikääntyneisiin kohdistuvia asenteita

myönteisemmiksi, tuottaa hyviä käytäntöjä

ja lisätä kouluttajaorganisaatioiden valmiuk-

sia eli ikäosaamista.

Koulutushankkeen yhteydessä luotiin li-

säksi yli 100 koulutusasiantuntijan verkosto

ja järjestettiin yhteensä 10 kouluttajakoulu-

tustilaisuutta. Varsinaisille kohderyhmille

järjestettiin useilla eri paikkakunnilla yli 20

koulutustilaisuutta, joihin osallistui yhteensä

868 henkilöä. Lisäksi tuotettiin suuri määrä

koulutusaineistoa ja lukuisia selvityksiä ja

esitteitä.

Työkyky tehdään yhdessä -hanke

Hankkeen tavoitteena on viedä Työterveys-

laitoksessa kehitelty työkykyä ylläpitävän

toiminnan käytäntö pienten ja keskisuurten

yritysten arkipäivän käytäntöön. Hankkee-

seen osallistuu kaikkiaan 20 eri alojen yri-

tystä, jotka parantavat käytännössä työpaik-

katason tykytoimintojaan. Hankkeet arvioi-

daan ja arvioidut hyvät käytännöt julkaistaan

ja käytetään hyväksi koulutuksessa6,7.

Työmarkkinajärjestöjen sovittua vuoden

1990 tulopoliittisen sopimuksen yhteydessä

työkykyä ylläpitävästä toiminnasta työpai-

kalla, Työterveyslaitos alkoi kehittää lähes-

tymistapoja (paradigmaa), menetelmiä ja si-

sältöä tyky-toiminnalle käytännön työelämää

varten8,9. Tämä kehitystyö perustui valtaosin

laitoksessa aikaisemmin tehtyyn ikääntymis-

tä ja työkykyä koskevaan tutkimukseen.

Näin syntyi laaja tyky-lähestysmistapamene-

telmästö, joka välitettiin koulutuksen, oppi-

kirjojen, hyvän käytännön oppaiden ja tie-

5 Punnonen O ja Lindgren G: Ikäjohtamisen koulutushanke. Toimintaraportti vuosilta 1999-2002. Työterveyslaitos
29.1.2002. Helsinki.
6 Hankekilpailu - Työkyky tehdään yhdessä. Työterveyslaitos, tiedote 29.10.1999.
7 STM 2002: http://www.vn.fi/stm/suomi/ajankoht/tyokyky/tyokykytehdaanyhdessa.htm
8 Rantanen J: Työympäristö, työterveyshuolto ja työkykyä ylläpitävä toiminta. 43-54. Kirjassa: Työkykyä ylläpitä-
vä toiminta ja työterveyshuolto. Seminaariraportti. Sosiaali- ja terveysministeriö. Helsinki. 1992
9 Matikainen E, Aro T, Kalimo R, Ilmarinen J ja Torstila I (toim.):Hyvä työkyky- Työterveyslaitos ja Eläkevakuu-
tusyhtiö Ilmarinen. Helsinki 1996.
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donvälityksen avulla työterveyshuollon ja

työpaikkatason käyttöön.

Nyt toiminta ulottuu valtaosaan maamme

työpaikoista ja sen vaikuttavuutta selvittä-

neet arviointitutkimukset ovat todenneet sen

sekä terveyden ja työkyvyn että yritystalou-

den osalta kannattavaksi10. Työterveyshuol-

tohenkilöstölle tuotettiin yksityiskohtaisia

tykykäytännön oppaita mm. Hyvä työter-

veyshuoltokäytäntö, Työkyvyn edistämisen

seuranta ja arviointi työterveyshuollossa11 ja

100 000 kappaleena levitetty Työpaikan

TYKY-step toiminta- ja arviointimalli12.

Pientyöpaikkaohjelmassa tykyhankkeita

toteutettiin yli 300 yrityksessä lukuisilla eri

toimialoilla. Laitoksen tutkijat toteuttivat

10Peltomäki P, Viluksela M, Husman K, Kauppinen T, Pirttilä I, Räsänen K, Savolainen H, Suurnäkki T ja Tuomi
K: Työkykyä ylläpitävä toiminta suomalaisilla työpaikoilla vuonna 2001. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Työter-
veyslaitos. Helsinki 2002.
11Liira J, Hallberg A, Ylikoski M, Klemetti M, Koskinen H ja Räsänen K: Työkyvyn edistäminen, seuranta ja
arviointi työterveyshuollossa. Työterveyslaitos. Helsinki 1999.
12Työpaikan TYKY-step, askeleet kohti hyvinvointia työpaikalla. Työterveyslaitos. Helsinki.
13Ahonen G, Bjurström L-M ja Hussi T: Työkykyä ylläpitävän toiminnan taloudelliset vaikutukset. Sosiaali- ja
terveysministeriö, Kansaneläkelaitos ja Työterveyslaitos. Helsinki 2001.
14Liira J ja Rasanen M-L: Uusia näkökulmia työkyvyn ylläpitoon. ESR:n ohjelmakaudella 1995-99 käynnistettyjen
työkykyhankkeiden hyvien käytäntöjen arviointi. Työsuojelu-julkaisuja 49. Sosiaali- ja terveysministeriö. Tampe-
re 2001. (15)
15Rasanen M-L ja Liira J: Edistyykö hyvinvointi. Valtion työkykyhankkeiden arviointitutkimus. Työterveyslaitos ja
Valtiokonttori. Helsinki 1999. (16)
16 Leppänen A, Elo A-L, Ilmarinen J ja Alanko O: Parempaa työkykyä tavoittelemassa. Kolmivuotisen työkyky-
ohjelman evaluointi. Työ ja ihminen. Tutkimusraportti 19. Työterveyslaitos. Helsinki 2001.
17 Anttonen H., Piikivi L, Vuolteenaho A ja Kopperoinen I: Työkyvyn taloudelliset vaikutukset. Työterveyslaitos.
Helsinki 1998.
18 Rasanen L, Jouttimäki L ja Punnonen O: Välineitä huomisen työkykyyn. Työterveyslaitoksen ja Työeläkelaitos-
ten liiton tyky-koulutuksen arviointi. Työterveyslaitos. Helsinki 2000.

myös 200 erilaisessa yrityksessä tyky-toi-

minnan yksityiskohtaisemman taloudellisten

vaikutusten arviointia. Hankkeet todettiin

valtaosassa yrityksiä erittäin kannattaviksi

hyöty-/kustannussuhteilla mitattuna13.

Työterveyslaitoksen asiantuntijat ovat

osallistuneet useaan tykytoiminnan toteutu-

misen ja vaikuttavuuden arviointiin. Näistä

hankkeista mainittakoon mm. ESR -projek-

tin yhteydessä toteutettujen tykyhankkeiden

arviointi14, valtion työkykyhankkeiden arvi-

ointi15, metalliteollisuuden (ABB) kolmivuo-

tisen työkykyhankkeen arviointi16 ja työky-

vyn taloudellisten vaikutusten arviointia

koskeva katsaus17 sekä tykykoulutuksen ar-

viointi18.
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Eläkkeelle jäämistä ja työssä pysymistä oh-

jaavat varsin moninaiset tekijät, joista osa,

kuten raskaaksi koettu työ, heikentynyt ter-

veys ja työyhteisön ongelmat, työntävät ih-

misiä pois työelämästä. Monet tekijät myös

vetävät ihmisiä pois työelämästä. Nämä teki-

jät liittyvät lähinnä eläkejärjestelmään, sosi-

aali-turvan kannustavuuteen sekä työn ja

perhe-elämän yhteensovittamisongelmiin.

Henkilöstön terveyteen ja työssä jaksami-

seen vaikuttavat niinikään monet tekijät, jot-

ka voivat liittyä esim. organisaation tukitoi-

miin ja tapaan toteuttaa muutokset, työyhtei-

söjen toimivuuteen, työn sisällön muutok-

siin, työyksikön rakenteeseen ja johtamista-

paan sekä henkilöstön työn osaamiseen, elä-

mäntilanteeseen, ikääntymiseen ja elämänta-

poihin. Näiden tekijöiden suhteen työelämän

sektoreiden, organisaatioiden, työyksiköiden

ja työntekijöiden välillä on huomattavasti

eroja.

Työn ja terveyden välinen yhteys on on-

nistuttu osoittamaan jotakuinkin kiistatto-

masti useissa tutkimuksissa  Tämä ei koske

vain fyysisen työympäristön ja terveyden vä-

listä yhteyttä, vaan myös työhön liittyvän

psyykkisen ja sosiaalisen kuormituksen yh-

teyttä esimerkiksi sydän- ja verisuonitauti-

kuolleisuuteen, -sairastavuuteen ja sairaus-

poissaoloihin. Tutkimuksiin perustuvat eri-

laiset kehittämistoimet ovatkin pyrkineet vä-

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskus (STAKES)

hentämään työhön sisältyviä fyysisiä, psyyk-

kisiä ja sosiaalisia riskejä. Todisteita ja tut-

kimustuloksia siitä, minkälainen altistus ja

altistuksen muutos todellisuudessa johtaa

terveyden heikkenemiseen ei kuitenkaan

juuri ole olemassa.

Työelämä sosiaali- ja
terveydenhuollossa

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tehtiin laajo-

ja rakenteiden ja toimintamallien uudistuk-

sia ja lisättiin tehokkuutta talouslaman kes-

kellä. Viimeisen vuosikymmenen aikana

työntekijät ovat työskennelleet muuttunei-

den työpaineiden ja kasvavien odotusten al-

la. Vaikka osan toiminnan muutoksista olisi

pitänyt parantaa myös henkilöstön hyvin-

vointia, ovat kasvaneet paineet ja jatkuva

muutos heijastuneet työyhteisöjen toimivuu-

teen sekä henkilöstön hyvinvointiin, sairas-

tamiseen ja äärimmäisenä enneaikaiseen

eläkkeelle jäämiseen. Sosiaali- ja terveyden-

huollon henkilöstön kokema stressi on sel-

västi lisääntynyt kymmenen viime vuoden

aikana.

Koko kunnallisen henkilöstön ja erityi-

sesti erikoissairaanhoidon sairaspoissaoloja

on seurattu viime vuosina ja kehitys on ollut

huolestuttavaa. Ennenaikainen eläkkeelle

jääminen työkyvyttömyyden vuoksi on ollut

merkittävää erityisesti kodinhoitajien, mieli-
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sairaanhoitajien ja perushoitajien keskuu-

dessa. Muille ennenaikaisille eläkemuodoil-

le, jotka eivät ole erityisen kiinteästi yhtey-

dessä  työn raskauteen, jäävät useammin

korkeasti koulutetut ammattiryhmät.

Tulevina vuosina sosiaali- ja terveyden-

huollolta odotetaan edelleen muutoskykyä

samalla kun suuri osa henkilöstöstä on jää-

mässä eläkkeelle ja palvelun tarpeen odote-

taan väestön ikääntymisen myötä kasvavan.

Tämä asettaa entistä suurempia paineita hen-

kilöstöpolitiikalle henkilöstön osaamisen ke-

hittämisessä, työpaikkojen houkuttelevuuden

kehittämisessä ja työkyvyn ylläpitämisessä.

Kohdetilanteita ja -ryhmiä

Stakesissa vuosina 1996-2000 toteutetun

Työelämän ja perhe-elämän yhteensovittami-

nen -hankkeen tulosten perusteella työn ja

perheen yhteensovittamisen kehittäminen

parantaa työntekijöiden jaksamista ja työpai-

kan ilmapiiriä ja on myös keino tehdä orga-

nisaatiota houkuttelevaksi työpaikkana.

Muuttamalla työn ja perheen yhteensovitta-

misen käytäntöjä työpaikoilla voidaan siis

merkittävästi edesauttaa työssä jaksamista.

Hankkeen tulokset osoittavat, että asia ei

koske ainoastaan niitä, joilla on pieniä lap-

sia, vaan myös koululaisperheitä sekä lisään-

tyvässä määrin niitä, jotka auttavat omia

ikääntyviä vanhempiaan selviytymään joka-

päiväisessä elämässä. Valtaosalla keski-ikäi-

sistä työssäkäyvistä omat vanhemmat ovat

elossa, ja noin puolet näistä työntekijöistä

osallistuu vanhempiensa arkielämän sujumi-

sen tukemiseen. Tämä työn ja perheen yh-

teensovittamisen osa-alue on tulevaisuudes-

sa yhä merkittävämpi, mikä painottaa huo-

mion kiinnittämistä työpaikoilla siihen, että

työn ja perheen yhdistämistä tukevia käytän-

töjä kehitetään eri elämäntilanteissa oleville

työntekijöille soveltuvina.

Työelämään palaamiseen ja siellä pysy-

misen kannalta pulmallinen ryhmä on pitkä-

aikaistyöttömät. Tiedetään, että heidän fyysi-

nen ja psyykkinen kuntonsa yleensä huono-

nee työttömyyden jatkuessa. Toisaalta myös

tiedetään, että aktivoitumista ja kuntoutu-

mista tukevalla yksilöllisesti räätälöidyllä

verkostopalvelulla voidaan kannustaa näitä

kansalaisia työelämään paluuseen.

Aktivoitumisprosessit ovat pitkäaikaisia

ja palveluintensiivisiä ja edellyttävät erityi-

sesti sosiaali- ja terveydenhuollon ja työhal-

linnon yhteistyötä. Koska kysymys on mo-

nen eri sektorin yhteisasiakkaista, työskente-

ly edellyttää joustavien, projektimaisten vä-

lirakenteiden tuottamista palvelusektoreiden

väliin. Kuntoutuksella on laajemminkin suu-

ri merkitys eläkkeelle siirtymisen myöhentä-

miselle. Kuntoutuksen vaikuttavuuden tutki-

mus onkin yksi tulevaisuuden haasteita.

Stakesin erityinen näkökulma

Stakes on yksi toimija työssä jaksamisen

alueella, mutta keskeinen rooli STM-konser-

nin alaisista laitoksista tässä suhteessa lienee

Työterveyslaitoksella. Työssä jaksaminen

edellyttää kuitenkin hyvää yhteistyötä eri

laitosten välillä. Stakesilla on erityinen int-

ressi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilös-
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tön jaksamisen ja eläkkeelle jäämisen suh-

teen. Tällä alueella tehdään yhteistyötä Työ-

terveyslaitoksen, Kunnallisen Eläkevakuu-

tuksen ja yliopistojen kanssa. Muutoin työs-

sä jaksamisen ja kuormittumisen vähentämi-

nen kuuluu Työterveyslaitoksen tehtäväalu-

eeseen. Työn ja perheen saumakohdat liitty-

vät usean hallinnonalan ja STM-konsernin

laitosten alueelle, joten yhteistyötä tehdään

työministeriön, työmarkkinajärjestöjen ja

yliopistojen kanssa. Pitkäaikaistyöttömät

ovat monien eri hallinnonalojen asiakkaita ja

aktivointia ja kuntoutusta tutkitaan ja kehite-

tään mm. Kelassa, Kuntoutussäätiössä ja

työministeriössä. Stakesin intressi tällä alu-

eella suuntautuu erityisesti syrjäytymisen

ehkäisyyn ja torjuntaan. Stakesin hankkeissa

tehdään yhteistyötä mm. työministeriön ja

Kuntoutussäätiön kanssa.

Stakes edistää sosiaali- ja terveysministe-

riön tavoitetta työelämässä jatkamisesta noin

2-3 vuotta pidempään neljällä tavalla:

Ensinnäkin Stakes tuottaa ja välittää tie-

toa henkilöstön jaksamisesta, terveydestä,

hyvinvoinnista eläköitymistilanteessa sekä

terveyttä vaarantavista ja eläkkeelle siirtymi-

seen vaikuttavista tekijöistä eri sektoreilla

sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Toiseksi työstetään toimivia työelämän ja

perhe-elämän yhteensovittamisen malleja ja

menetelmiä.

Kolmanneksi tutkitaan pitkäaikaistyöttö-

mille tarkoitettujen aktivointitoimenpiteiden

vaikutuksia ja toteutumista ja  edistetään eri

viranomaisten yhteistyöhön perustuvia akti-

voivia työkäytäntöjä.

Neljänneksi Stakesissa on käynnissä

useita hankkeita, joissa parannetaan sosiaali-

ja terveydenhuollon osaamista ja toiminta-

malleja, joilla vaikutetaan myös henkilöstön

hyvinvointiin (mm. mielenterveystyössä).

Keskeiset hankkeet vuonna 2002

Stakesissa aloitetaan kohorttitutkimus

(2002-2006) kiinteässä yhteistyössä Työter-

veyslaitoksen ja Kuntien Eläkevakuutuksen

kanssa sosiaali- ja terveysalan keskeisten

ammattiryhmien psykososiaalisten riskiteki-

jöiden lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutuksista hen-

kilöstön terveyteen, varhaiseen eläköitymi-

seen ja alalla pysymiseen.

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön psy-

kososiaalisista riskitekijöistä henkilöstön

terveyden, varhaisen eläkkeelle siirtymisen

ja hoidon laadun näkökulmasta tuotetaan

uutta tietoa HoiToVa-hankkeessa, osallistu-

malla Työterveyslaitoksen ja Helsingin yli-

opiston sairaalahenkilöstön hyvinvointipro-

jektiin, Kunta-alan henkilöstön työssä jaksa-

misprojektiin (Työterveyslaitos: Kunta 10)

sekä Työterveyslaitoksen koordinoimaan tut-

kimukseen sosiaali- ja terveysalan työnteki-

jöiden työoloista.

Stakes jatkaa vuosina 2001-2004 kehittä-

mistyötä työpaikoilla ESR-hankkeessa

“Työn ja perheen yhteensovittamisen kehit-

täminen työyhteisöissä” (YTY). Projekti ha-

kee ratkaisua siihen, miten työelämän ja per-
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he-elämän yhteensovittamisen tematiikka

saadaan päiväjärjestykseen työpaikoilla ja

pysyväksi osaksi niiden henkilöstöpolitiik-

kaa. Projektin oleellisena osana on laaja tie-

don levittämis- ja koulutustyö, joka suuntau-

tuu mm. työmarkkinajärjestöille.

Stakes toteuttaa 1.9.2001 voimaantulleen

kuntouttavan työtoiminnan lain seuranta- ja

arviointitutkimuksen yhteistyössä Kuntou-

tussäätiön kanssa vuosina 2001-2003. Pro-

jektissa arvioidaan lain vaikutuksia ja toteu-

tumista laajalla 57 kunnan ja niiden alueella

toimivien työvoimatoimistojen otoksella.

Keskeinen tutkimuskysymys on, miten laki-

uudistus vaikuttaa kohderyhmänä olevien

työttömien työmarkkinatilanteeseen ja re-

sursseihin sekä elämänhallintaan. Projektis-

sa myös kehitetään ja arvioidaan aktivointia

sosiaalitoimiston ja työvoimatoimiston työ-

käytäntöjen näkökulmasta.

Stakes on tutkimus- ja kehittämisprojek-

tin muodossa yhteistyössä niiden suurimpien

kaupunkikuntien kanssa, jotka ns. yhteispal-

velukokeilussa vuosina 2002-2003 kehittä-

vät paikallisia voimavaroja koordinoivia,

verkostomaisia palvelumalleja pitkäaikais-

työttömien aktivoimiseksi. Yhteispalveluko-

keilussa kunnat, työhallinto ja Kela ideoivat

sellaisia  yhteisen asiakaspalvelun menetel-

miä, joissa asiakkaan oma aktivoituminen,

kuntoutuminen ja työhön hakeutuminen

mahdollistuvat nykyistä paremmin. Stakes

osallistuu palvelumallien ja menetelmien

suunnitteluun sekä kokeilun arviointiin.

Stakesissa tehdään myös varsin laajasti

erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palve-

lujärjestelmää koskevia kehittämis- ja tutki-

mushankkeita, jotka vaikuttavat jollakin ta-

voin henkilöstön työn sisältöihin, osaami-

seen ja tätä kautta heidän terveyteensä ja hy-

vinvointiinsa. Nämä hankkeet on esitetty

muualla.
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Kansanterveyslaitoksen tehtävänä on edis-

tää, tutkia ja valvoa väestön terveyttä. Tehtä-

vän täyttämiseksi KTL on toteuttanut lukui-

sia väestötutkimuksia. Näiden tutkimusten

kohdejoukkoina on usein ollut työikäinen

väestö, mutta etenkin viime vuosina kohde-

joukon

ikäjakauma on kattanut koko aikuisiän. Yk-

sinomaan Kansallisen ikäohjelman kohteena

olevaan 45-64- vuotiaiden ryhmään suuntau-

tuneita tutkimuksia ei ole tehty, mutta

useimmissa toteutetuissa väestötutkimuksis-

sa tämän ikäinen joukko muodostaa osan tut-

kituista, joten heitä koskevia tutkimustulok-

sia on näin vaivatta saatavissa.

Ikääntyvät tutkimuksissa

Kansanterveyslaitoksessa on viime vuosina

panostettu aiempaa enemmän myös ikäänty-

neiden tutkimukseen. Semanttisessa mieles-

sä ikääntyneinä on näissä tutkimusprojek-

teissa pidetty yleensä yli 64-vuotiaita. Kan-

sallisen ikäohjelman kohdejoukkoa, joka on

selvästi nuorempi, voitaisiin tämän vuoksi

ehkä paremminkin kutsua ikääntyviksi kan-

salaisiksi.

Ikääntyvien terveydentilaa, terveyteen

liittyviä elintapoja ja  toimintakykyä on sel-

vitetty viiden vuoden välein, viimeksi 1997,

toistetuissa FINRISKI -tutkimuksissa ja joka

toinen vuosi toistetuissa aikuisväestön ter-

Kansanterveyslaitos

veystapakyselyissä (AVTK). Näissä tutki-

muksissa on erityistä painoa asetettu veren-

kiertoelinsairauksille ja niiden vaaratekijöil-

le, mutta tutkimuksista on saatavissa tietoja

myös yleisestä terveydentilasta ja toiminta-

kyvystä. AVTK -kyselyiden pohjalta on teh-

ty laaja tutkimus, jossa tarkasteltiin viimeksi

koetun laman vaikutusta terveyteen ja ter-

veyteen liittyviin elämäntapoihin (Luoto R,

Helakorpi S, Uutela A. Lama ja terveys.

KTL:n julkaisuja B10, 1999).

Tutkimuksessa esitetään omana ryhmä-

nään Kansallisen ikäohjelman kohteena ole-

vien 45-64-vuotiaiden tulokset. Tämän ikäis-

ten terveydentilassa ei ole tapahtunut rajuja

muutoksia, mutta tietyissä terveyteen vaikut-

tavissa elämäntavoissa on tapahtunut epäe-

dullista kehitystä. Muutokset olivat selvim-

mät työttömillä.

Vuosina 2000 - 2001 toteutettiin laaja,

koko aikuisväestöön kohdentunut Terveys

2000 -tutkimus, josta on lähiaikoina saata-

vissa tarkkoja tietoja ikääntyvien terveyden-

tilasta ja toimintakykyisyydestä. Tutkimuk-

sen tekee erityisen arvokkaaksi se, että siinä

käytettiin osittain samoja mittausmenetelmiä

kuin 20 vuotta sitten toteutetussa Mini-Suo-

mi-tutkimuksessa, jossa tutkimuksen kohtee-

na niin ikään oli koko aikuisväestöä edusta-

va otos. Tulosten vertailun perusteella voi-

daan päätellä miten ikääntyvien suomalais-

ten terveys ja toimintakyky on kehittynyt.
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Terveys 2000 -tutkimuksessa selvitettiin

myös yksityiskohtaisesti työoloja, työkykyä

ja mm. työuupumusta. Ikääntyvien työ- ja

toimintakyvystä saadaan näin koko väestöä

edustavan otoksen perusteella tarkempi kuva

kuin aiemmista rajatummista tutkimusaineis-

toista.

Tuloksia

Alustavien tulosten perusteella näyttää siltä,

että ikääntyvien suomalaisten terveydentila

ja toimintakyky ovat kohentuneet viime vuo-

sikymmeninä. Tähän on myötävaikuttanut

erityisesti verenkiertoelinsairastavuuden vä-

hentyminen tässä ikäryhmässä. Muiden sai-

rauksien osalta muutoksia on tapahtunut se-

kä edulliseen että epäedulliseen suuntaan,

mutta määrällisesti ne ovat olleet vähäisem-

piä kuin verenkiertoelinsairastavuuden muu-

tokset. Merkittävää on lisäksi, että työiässä

ja työiän jälkeen suomalaisten toimintakyky

on viime vuosina parantunut. Ikääntyneiden

suomalaisten toimintakyky näyttää oleelli-

sesti heikkenevän vasta yli 75-vuotiailla. 
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Työministeriön keskeisenä tavoitteena ikä-

ohjelmassa on ollut työllisyysasteen nosta-

minen yli 45-vuotiaiden ikäryhmissä edistä-

mällä työssä olevien työsuhteiden säilyttä-

mistä ja työttömien uudelleen työllistymistä.

Toiminnan painopisteet
vuosina 1998-2002
Työministeriö painotti vuonna 1998 tiedotta-

mista ja yhteistyöverkostojen rakentamista.

Myös tutkimustoiminta aloitettiin.

Vuonna 1999 painopistettä siirrettiin tut-

kimukseen ja koulutukseen. Työministeriön

erityisteemoja olivat ikäjohtaminen, työajat

ja työn jakaminen, yrittäjyys, koulutuksen

kehittäminen, syrjinnän ja syrjäytymisen eh-

käisy, työhallinnon henkilöstökoulutus sekä

tietyt tutkimus- ja kehittämishankkeet. To-

teutusta tuettiin laaja-alaisesti viestinnällä.

Työministeriön projektiryhmä osallistui

myös Suomen EU-puheenjohtajuuskauden

työvoiman ikääntymistä käsitelleen epäviral-

lisen ministerineuvoston kokouksen valmis-

teluun.

Ohjelman loppukaudella työministeriön

IKÄ-projekti keskittyi työvoimapolitiikan

toimeenpanoa tukeviin hankkeisiin. Paino-

pisteinä olivat erityisesti työhallinnon toi-

mintatapauudistuksen tukeminen  ja työvoi-

Työministeriön toiminta ikäohjelmassa

mapolitiikan vaikuttavuuden lisääminen

kohderyhmässä.

Vuonna 2000 jatkettiin edellisvuonna al-

kanutta Ikäjohtamisen kampanjaa ja käyn-

nistettiin Hyvä Ikä -kampanja. Kampanjat

sisälsivät viestintää ja seminaareja. Niillä

tehtiin tunnetuksi ikäjohtamista ja muita hy-

viä käytäntöjä. Lisäksi kampanjoinnilla laa-

jennettiin kontaktiverkostoa  ja tuettiin työ-

hallinnon asiakastyötä sekä asiakkaaksi ha-

keutumista. Myös erillisten viestintähank-

keiden toteuttamista jatkettiin työelämäoh-

jelmien piiristä löytyneiden hyvien esimerk-

kien levittämiseksi ja asiakaspalvelussa ta-

pahtuvan viestinnän tukemiseksi.

Vuonna 2001 toiminnan pääpaino oli

edelleen ikäjohtamisen ja hyvien käytäntö-

jen edistämisessä. Työvoima- ja elinkeino-

keskuksien työvoimaosastot osallistuivat

ikäohjelman tuella aktiivisesti alueellista nä-

kökulmaa korostavaan viestintäkampanjaan.

Ikäjohtamisen lisäksi kampanjassa kerrottiin

mm. työhallinnon palveluista sekä alueelli-

sista hankkeista ja hyvistä käytännöistä. Ikä-

johtamisesta julkaistiin myös tutkimus, jon-

ka tuloksia hyödynnettiin tehostetusti vies-

tinnässä ja seminaarissa.

Työvoimapalveluissa ikääntyvien tilan-

teeseen kiinnitettiin entistä enemmän huomi-

ota. Työministeriö käynnisti vuonna 2001
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pitkäaikaistyöttömien eläke-edellytysten sel-

vittämishankkeen, jonka kohderyhmästä

suuri osa on yli 45-vuotiaita henkilöitä.

Myös erityismäärärahoilla panostettiin 55-

59-vuotiaiden työttömien työllistämiseen ak-

tiivisesti.

Työpolitiikka
Työministeriön toimenpiteet ikäohjelmassa

liittyvät työvoimapolitiikan käytännön to-

teuttamiseen, työelämän kehittämiseen sekä

viestintään.

Työministeriö pyrki henkilöstökoulutuk-

sen sekä kokeilu- ja kehittämistoiminnan

avulla  myötävaikuttamaan työhallinnon toi-

mintatapojen ja palvelujärjestelmien kehittä-

miseen siten, että ikääntyvien työnhakijoi-

den asema työmarkkinoilla paranisi ja syr-

jäytymisriski pienenisi. Tavoitteena oli

myös, että ikääntymiskysymykset otettaisiin

huomioon läpäisyperiaatteella kaikissa työ-

hallinnon toiminnoissa.

Työhallinnon henkilöstökoulutus

Työvoiman ikääntymiseen liittyviä aiheita

on soveltuvin osin sisällytetty työhallinnon

henkilöstökoulutusohjelman eri osioihin.

Työvoiman ikääntymiskysymysten  huomi-

oon ottaminen läpäisyperiaatteella on eden-

nyt hyvin työministeriön henkilöstökoulu-

tuksen toteuttamisessa.

Ikäohjelman alueellisten viestintätoimien

tueksi oli koulutustilaisuuksia ja lisäksi työ-

ministeriö järjesti erillisen henkilöstön täy-

dennyskoulutusohjelman. Tavoitteena oli pa-

rantaa erityisesti käytännön asiakaspalvelua

ja kehittää työhallinnon toimintatapoja sekä

asiakasyhteistyötä siten, että ikääntyvien

edellytyksiä löytää räätälöityjä ratkaisuja

työmarkkinoilla voidaan parantaa ja ehkäistä

syrjäytymistä.

Koulutuksella tahdottiin vaikuttaa asen-

teisiin siten, että ikääntyvien asiakkaiden

vahvuudet osataan tunnistaa ja niitä myös

arvostaa ja hyödyntää työelämässä nykyistä

paremmin. Koulutussisällöissä kiinnitettiin

huomiota yksilöiden työ- ja toimintakyvyn

säilymiseen sekä yritys- ja kansantaloudelli-

siin tekijöihin. Koulutuksen tavoitteena oli

luoda koko hallinnolle yhteiset toimintalin-

jat ikääntyvien palvelussa.

Vuonna 1998 työministeriö järjesti kou-

luttajakurssin työvoima- ja elinkeinokeskus-

ten sekä työvoimatoimistojen nimeämille

henkilöille sekä kaksi täydennyskoulutus-

kurssia ikääntyvien palveluissa toimiville

asiakaspalveluvirkailijoille.

Vuonna 1999 pidettiin kolme kolmipäi-

väistä alueellista koulutustilaisuutta työvoi-

ma- ja elinkeinokeskuksien ja työvoimatoi-

mistojen virkailijoille. Tilaisuuksissa käsitel-

tiin mm. työelämän muutosta, ikääntyvien

asemaa ja vahvuuksia työmarkkinoilla, asia-

kaspalvelun syventämistä, työvoimapoliittis-

ten toimenpiteiden räätälöintiä ikääntyville/

ikääntyneille sekä työelämässä jaksamista.

Vuonna 2000 järjestettiin kaksi kolmipäi-

väistä “Ikääntyvä osaa - vanheneva taitaa“ -

seminaaria, joissa mm. pohdittiin ikäänty-
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vien asemaa työmarkkinoilla ja vaihdettiin

kokemuksia heihin kohdistetuista toimenpi-

teistä ja niiden vaikutuksista. Lisäksi käsitel-

tiin työvoimatoimistojen asiakaspalvelutyön

kehittämiseen ja virkailijoiden jaksamiseen

liittyviä kysymyksiä.

Yhdessä Eläketurvakeskuksen ja Uuden-

maan työvoima- ja elinkeinokeskuksen työ-

voimaosaston kanssa järjestettiin kaksi työ-

eläkekuntoutuksen koulutuspäivää. Koulu-

tuksen aiheena oli erityisesti työssä olevien

ammatillinen kuntoutus ja siihen liittyvä yh-

teistyö.

Vuonna 2001 työministeriö järjesti työ-

voima- ja elinkeinokeskusten ja työvoima-

toimistojen henkilöstölle valtakunnallisen

seminaarin työvoimapalveluihin tulossa ole-

vista uudistuksista. Lisäksi seminaarissa kä-

siteltiin mm. ammatilliseen koulutukseen ha-

keutuville tarjolla olevia uusia palveluja, eri

tutkimuksissa esitettyjä näkemyksiä ikäänty-

misestä ja sen vaikutuksista  sekä ikäjohta-

mista.

Kokeilu- ja
kehittämishankkeet
Työministeriön toteuttamien kokeilu- ja ke-

hittämishankkeiden tavoitteena oli löytää

uusia koulutusmenetelmiä ja -sisältöjä työ-

elämäläheisen koulutuksen kehittämiseksi ja

ikääntyvien työttömien palvelujen paranta-

miseksi. Seuraavassa kuvataan keskeisimpiä

ikäohjelman tuella toteutettuja hankkeita.

Pohjois-Pohjanmaan
koulutuskokeilu

Pohjois-Pohjanmaalla toteutettiin 1998 -

1999 alueellinen koulutuskokeilu työvoima-

ja elinkeinokeskuksen työvoimaosaston, Ou-

laisten työvoimatoimiston ja Oulaisten Insti-

tuutin yhteistyönä. Hankkeeseen sisältyi

osuuskuntakoulutuksen järjestäminen ja pal-

veluyrittäjyyden kehittämiskeskuksen toi-

mintamallin kehittäminen. Kohderyhmänä

olivat pääasiassa yli 45-vuotiaat alueen työt-

tömät. Toiminnan jatkuvuuden turvaamisek-

si sekä tutoroinnin ja mentoroinnin kokeile-

miseksi mukaan otettiin myös vastavalmistu-

neita nuoria työttömiä.

Kahteen puoli vuotta kestäneeseen kurs-

siin liittyen perustettiin kaksi osuuskuntaa,

jotka työllistävät ajoittain lähes 20 henkilöä.

Osa kurssilaisista työllistyi  yrityksiin ja osa

vaihtoi ammattia. Lisäksi päätettiin yritys-

hautomon aloittamisesta. Instituutin yhtey-

teen perustettiin alueen yrittäjien ja osaajien

valmistamien tuotteiden myyntiä ja markki-

nointia varten myymälä, jota instituutin

opiskelijat alkoivat hoitaa.

Hankkeeseen kytkeytyen luotiin viiden

eri koulutusalan verkosto-organisaatio ja

tehtiin alueen palveluyrittäjille koulutustar-

peita koskeva kartoitus, jonka perusteella 65

yritykselle laadittiin räätälöityä täsmäkoulu-

tusta. Yhteistyötä tehtiin lisäksi kylätoimi-

kuntien, työttömien yhdistysten, Pohjois-

Pohjanmaan käsi- ja taideteollisuusyhdistys

ry:n sekä tiedotusvälineiden kanssa. Hank-
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keen loppuraportti valmistui 30.5.1999.

(Palveluyrittäjyyden kehittämiskeskus. Ou-

laisten Instituutti. Loppuraportti. Moniste

1999.)

Etelä-Pohjanmaan
koulutuskokeilu

Etelä- Pohjanmaan alueella toteutettiin 1999

- 2000 “Etelä-Pohjanmaa ensimmäiseksi +45

tietotekniikkaosaamisessa -projekti“, (ns.

EP+45 -projekti).

Toteuttajina olivat työvoima- ja elinkei-

nokeskuksen työvoimaosasto sekä Länsi-

Suomen lääninhallituksen Vaasan yksikön

sivistysosasto. Tavoitteena oli mahdollistaa

tietotekniikan perusosaaminen mahdollisim-

man monelle yli 45-vuotiaalle henkilölle.

Ikääntyvien oppimista tahdottiin edistää

mm. pienillä opetusryhmillä ja runsaalla har-

joittelulla sekä mahdollisuudella tehdä har-

joituksia myös kotona oppilaitoksen kannett-

avilla koneilla.

Opiskelijapalautteen mukaan tärkeimpä-

nä tuloksena pidettiin oman osaamisen ja

sen myötä itsetunnon kasvua. Pelko tietoko-

netta kohtaan oli hävinnyt ja tietokoneen kä-

sittelyn perustaidot oli opittu. Koulutusta pi-

dettiin tarpeellisena ja kiinnostusta myös jat-

ko-opiskeluun syntyi. Harjoittelun merkitys

nähtiin hyvin tärkeänä sekä atk-taitojen op-

pimisessa että niiden ylläpitämisessä. Tär-

keimpinä kehittämiskohteina opiskelijat nä-

kivät koulutusajan pidentämisen, yksilölli-

semmän opetuksen ja koulutuksen lisäämi-

sen sekä jatkokoulutuksen järjestämisen.

Etelä-Pohjanmaa ensimmäiseksi +45 tie-

totekniikkaosamisessa -projektin loppura-

portti valmistui syyskuussa 2000.

Työnhakijoiden
työterveys -hanke

Seinäjoen työvoimatoimisto ja Seinäjoen

seudun terveysyhtymä toteuttivat 1999 -

2000 Työnhakija -asiakkaiden työterveys-

huolto - Seinäjoen verkostomalli -hankkeen

(ns. Työnhakijoiden työterveys -hanke). Ta-

voitteena oli työnhakijoiden työkyvyn ja ter-

veyden edistäminen sekä työmarkkinakel-

poisuuden parantaminen ja työllistymisen

tukeminen. Lisäksi tavoitteena oli mm. vä-

hentää eri viranomaisten päällekkäistä työtä

sekä lisätä eri tahojen tuntemusta toistensa

työstä ja toimintamahdollisuuksista.

Kokeiluhankkeen aikana työterveyshuol-

lossa toimivan työttömien terveydenhoitajan

työnkuvaa laajannettiin. Hän sai ympärilleen

oman moniammatillisen tiimin sekä ATK-

yhteyden terveyskeskuksen tietojärjestel-

mään. Myös työvoimatoimiston asiantuntija-

lääkärinä toiminut työterveyslääkäri osallis-

tui hankkeen toteuttamiseen. Palvelupiste

sijaitsi työvoimatoimiston vieressä.

Kokeilun aikana palveluja käytti noin

480 henkilöä, yli puolet heistä ensimmäistä

kertaa. Jatkokäyntejä sovittiin 12 prosentille

kävijöistä. Useimmilla käyntisyynä oli selvä

sairaus tai oire, johon haluttiin neuvoa. Asia-

kaskyselyn mukaan suurin osa palvelujen

käyttäjistä oli tyytyväisiä saamaansa palve-
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luun. Terveystarkastukset koettiin myös tar-

peellisiksi. Yhteistyötahojen verkostoitumi-

nen onnistui hyvin. Saatujen tulosten perus-

teella työnhakijoiden työterveyspalvelujen

toimintaa jatkettiin kokeilujakson päätyttyä.

Kokeiluhanketta rahoitettiin ikäohjelman

kautta työministeriöltä ja sosiaali- ja ter-

veysministeriöltä saaduilla varoilla. Hank-

keen loppuraportti (moniste) valmistui hei-

näkuussa 2001.

Tehostetulla, aktiivisella
liikuntaohjelmalla lisää
kouluttautumiskykyä -
ESR-projekti

Työterveyslaitos toteutti 1999 - 2000 yhdes-

sä Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokes-

kuksen sekä Adultan ja Amiedun koulutus-

keskusten kanssa ESR-projektin, jossa pyrit-

tiin selvittämään työttömien kuntoa sekä

koulutukseen lisätyn liikuntaohjelman toteu-

tettavuutta ja vaikutusta kuntoon.

Päätavoitteena oli aktiiviseen oppimiseen

perustuvan liikuntaohjelman avulla tukea

työvoimapoliittiseen koulutukseen osallistu-

vien henkilöiden fyysisen toimintakyvyn pa-

rantumista. Lisäksi tarkoituksena oli selvit-

tää mm. fyysisen suorituskyvyn yhteys kou-

lutettavien motivaatioon, oppimiskykyyn,

terveyden kokemiseen ja työllistymiseen.

Mittaukset osoittivat, että mukana ollei-

den työttömien kunto oli huono sekä työky-

vyn että terveyden näkökulmasta. Vain har-

voilla osallistujilla oli hyvät edellytykset sel-

viytyä työn asettamista fyysisistä vaatimuk-

sista. Liikuntahankkeen jälkeen yhä useampi

oli kuitenkin ikäänsä nähden hyvä- tai keski-

kuntoinen. Ohjattu liikunta osana työvoima-

koulutusta motivoi erityisesti niitä kurssilai-

sia, jotka aikaisemmin olivat liikunnallisesti

passiivisia tai vähän liikkuvia.

Projektin tulokset vahvistivat näkemystä

työttömien terveydenhuollon kehittämisen

tarpeesta erityisesti työkykyä edistävän toi-

minnan suuntaan. Koulutukseen sisältyvän

liikunnan päämääränä tulisi olla liikunta- ja

terveyskäyttäytymisen muutokseen kannus-

taminen ja muutoksen tukeminen. Työminis-

teriö tuki hankkeen tuloksien levittämistä

ikäohjelman varoilla.

Hankkeen loppuraportti valmistui heinä-

kuussa 2001 (Työkunto ja työttömyys - lii-

kunta osana työvoimakoulutusta, Työterve-

yslaitos, Fysiologian osasto).

Ikääntyneiden
pitkäaikaistyöttömien
palvelutarveselvitys
Suomen työllisyysohjelmaan 1996 - 1999

liittyen toteutettiin laaja poikkihallinnollinen

hanke (IP-hanke) ikääntyneiden (50-58-vuo-

tiaiden) pitkäaikaistyöttömien työllistymis-

edellytysten, koulutus- ja kuntoutustarpeiden

sekä eläkevaihtoehtojen selvittämiseksi

kymmenellä paikkakunnalla.

Hanke toteutettiin työministeriön, sosiaa-

li- ja terveysministeriön, kansaneläkelaitok-

sen, Suomen Kuntaliiton sekä Työeläkelai-

tosten Liiton yhteistyössä valmisteleman toi-
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mintasuunnitelman mukaisesti ja näiden ta-

hojen ohjauksessa. Työvoimatoimistoissa

haastateltiin lähes 11 000 ikääntynyttä pitkä-

aikaistyötöntä. Selvittely tehtiin yksilöllises-

ti sekä haastatteluissa että niiden pohjalta

jatkotoimenpiteinä terveydenhuollon, Kelan

tai työhallinnon toimesta järjestetyissä kun-

toutustarveselvityksissä tai kuntoutustutki-

muksissa. Poikkihallinnollinen, paikallinen

yhteistyö oli hankkeen toteuttamisessa tärke-

ää ja tuloksellista.

Palvelutarveselvitys osoitti selvästi, että

ikääntyneet pitkäaikaistyöttömät tarvitsevat

syvennettyjä palveluja työllistymisedellytys-

ten, koulutus- ja kuntoutustarpeiden sekä

eläkevaihtoehtojen selvittämiseksi. Saatujen

kokemusten perusteella palvelutarveselvi-

tykset päätettiin valtioneuvoston periaate-

päätöksen mukaisesti toteuttaa valtakunnalli-

sesti. Eduskunta hyväksyi vuoden 1998 ta-

lousarvioesityksen yhteydessä lisämäärära-

hat työhallinnon ja Kelan kuntoutukseen

ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien palvelu-

tarveselvitysten laajentamiseksi koko maa-

han vuoden 1998 alusta. IP-hankkeeseen liit-

tyvä laaja seurantatutkimus tuotti useita

osaraportteja. Hankkeen loppuraportti “Yk-

silölliset palvelut ja ikääntyneiden pitkäai-

kaistyöttömyys“ (Rajavaara M. toim.) jul-

kaistiin kesäkuussa 2000.

Työelämän kehittäminen
Työhallinnon toimet työelämän kehittämi-

seksi korostavat ikääntyviä resurssina, jota

tarvitaan, kun he ovat vielä työikäisiä. Ikään-

tyminen on tavalla tai toisella kirjattu kaik-

kien työelämäohjelmien ohjelma-asiakirjoi-

hin. Kansallisten työelämäohjelmien lähtö-

kohta, työelämän osapuolten yhteistoiminta

tuottavuuden parantamiseksi, tukee periaat-

teessa myös ikääntyviä. Esimerkiksi elin-

ikäistä oppimista sekä motivaatiota edistävi-

en työelämän kehittämismenetelmien tunte-

mus ei kuitenkaan vielä ole samalla tasolla

kuin sosiaalisten ja terveydellisten näkökul-

mien analysointi. Siksi työelämäohjelmissa

on edelleen suuri paino menetelmiä ja toi-

mintatapoja luovilla kärkihankkeilla.

Ikäjohtamisen edistäminen

Työministeriö toteutti eri yhteistyötahojen

kanssa toukokuussa 1999 alkaneen Ikäjohta-

misen kampanjan. Kampanjalla ja viestin-

nällä pyrittiin tukemaan ikäohjelman muita

toimia ikäjohtamisen edistämiseksi. Kam-

panjassa korostettiin käytännön johtamistyö-

kalujen kehittämistä ja niiden oikeaa käyttöä

yrityksissä, erityisesti pk-sektorilla. Ikäjoh-

tamisen kampanja toteutettiin konsulttien,

työnantajien, työvoima- ja elinkeinokeskus-

ten ja työvoimatoimistojen henkilöstön kou-

lutuksena.

Ikäjohtamiskampanja pyrki tarjoamaan

toimintaideoita, joita varsinkin Työvoima- ja

elinkeinokeskukset voivat esitellä työnanta-

jakontakteissaan ja erilaisissa hankkeissaan.

Tavoitteena oli hyvien käytäntöjen tunnetuk-

si tekeminen ja kontaktiverkostojen laajenta-

minen.

Kampanjaan liittyi alueellisia seminaare-
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ja eri puolilla maata. Aiheina käsiteltiin mm.

henkilöstötilinpäätökseen, ikääntyvän oppi-

miseen, sukupolvenvaihdokseen sekä työelä-

män ja yritystoiminnan kehittämiseen liitty-

viä kysymyksiä. Kampanja jatkui Hyvä Ikä -

kampanjan tilaisuuksina ja aineistoina.

Ikäjohtamistutkimus

Johtamistaidon Opiston (JTO) tutkimusjoh-

taja, dosentti Pauli Juuti teki ikäjohtamista

käsittelevän tutkimuksen. Tutkimus perustui

ryhmähaastatteluihin, kyselyyn, jossa vas-

taajia oli yhteensä 777 sekä erillisiin työ-

paikkakohtaisiin haastatteluihin, joita tehtiin

yhteensä 80 kpl kahdeksalla eri työpaikalla.

Aineisto kerättiin v. 2000. Kyselyn vastaaja-

joukko kattoi kaikki henkilöstöryhmät.

Ryhmähaastattelut paljastivat ikäjohtami-

sen kaksi toisistaan voimakkaasti poikkea-

vaa peruslinjaa. Työpaikoilta löytyy johta-

misnäkemys, jonka mukaan ikääntyviä koh-

dellaan kunnioittavasti ja heidän tietojaan

pyritään siirtämään nuoremmille. Toisen

yleisen näkemyksen mukaan ikääntyminen

saa usein kielteisen sävyn ja siitä puhutaan

jopa kyynisin ilmauksin. Eräänlaiseksi rat-

kaisuksi näiden linjojen välille nousee näke-

mys, joka tulkitsee lyhyen tähtäyksen voi-

tontavoittelun pitemmällä aikavälillä menes-

tymisen uhkatekijäksi.

Kyselyjen tuloksista voitiin päätellä, että

yritysten uudistamista ja henkilöstön ikään-

tymistä on ollut vaikea hallita työpaikoilla

samanaikaisesti. Pääosa vastaajista oli sitä

mieltä, ettei ikäjohtamisella ole heidän työ-

paikoillaan juurikaan sisältöä.

Muitakin ongelmia koettiin. Yli puolet

koki ongelmaksi sen, ettei heidän työpaikal-

leen palkata ikääntynyttä henkilöstöä. Noin

kolmannes katsoi, että ikääntyneet tulevat

heidän työpaikallaan helposti katkeriksi. Yli

neljännes arvioi työpaikallaan vaatimukset

niin suuriksi, etteivät ikääntyvät selviä. Nel-

jännes vastaajista arvioi, että ikääntyneet

joutuvat pitämään kiinni työpaikoistaan. Lä-

hes neljännes arvioi, että ikääntyviä pidetään

työpaikalla kustannuksena, ja heitä pyritään

siirtämään nopeasti eläkkeelle.

Ikäjohtamisen pulmia kokivat eniten ne,

joilla usein on organisaatioissa yläpuolellaan

monia esimiesportaita. Näin kokivat esimer-

kiksi konttoritoimihenkilöt, työntekijät, vä-

häisen koulutuksen omaavat ja suurilla työ-

paikoilla työskentelevät.

Tutkimuksen mukaan erityisesti käsityk-

set iän vaikutuksesta oppimiseen ovat työ-

elämän näkökulmasta huolestuttavia. Yli

kaksi kolmasosaa vastaajista arvioi, että

nuoret henkilöt selviytyvät paremmin tehtä-

vistä, joissa käytetään uutta tekniikkaa. Noin

kolmannes arvioi, että ikääntyvät henkilöt

oppivat uusia töitä huonommin kuin nuoret

ja runsas neljännes uskoi, että ikääntyvien

oppimiskyky heikkenee.

Johdolla ja nuorilla oli muita useammin

kielteinen kuva ikääntyvistä. Tämä on erityi-

sen suuri haaste ikäjohtamisen kannalta, sil-

lä juuri johto voi vaikuttaa työyhteisöjen

kulttuuriin muita enemmän.
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Useimmat vastaajat suhtautuivat myön-

teisesti ikäjohtamisen levittämiseen työpai-

koille.  Ainoastaan ikääntyvien lisääntyvää

palkkaamista vastustettiin, sitä ei halunnut

viidennes vastaajista. Ikäjohtamisen kehittä-

mistä vastustivat ennen muuta nuoret ja aka-

teemisen koulutuksen omaavat henkilöt.

Suurin osa vastaajista haluaisi, että työ-

hallinto ottaisi tiedottavan roolin ikäjohtami-

sen edistämisessä. Myös yritysjohto toivoi

työhallinnon tiedottavan hyvistä ikäjohtami-

sen esimerkeistä. Nuoret ja akateemisen

koulutuksen saaneet ovat muita useammin

myös sitä mieltä, ettei työhallinnon pitäisi

ottaa aktiivista roolia johtamisen kehittämi-

sessä.

Tutkimuksessa suositeltiin kiireisesti

käynnistettäväksi useita toimenpiteitä. Li-

säksi suositeltiin, että kehittämisen pitäisi

kohdistua yrityksen koko henkilöstöön.

Viestintä
Työministeriö on osallistunut aktiivisesti

viestintäyhteistyöhön sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön ja opetusministeriön kanssa. Lisäk-

si työministeriön viestinnällä on ollut omia

työelämään kohdistuvia toimenpiteitä, kuten

kaksi mittavaa yritysten ja yhteisöjen joh-

dolle suunnattua viestintäkampanjaa. Työn-

antajille on kerrottu ikääntyvien kokemuk-

seen perustuvista vahvuuksista ja oppimis-

kyvystä sekä ikäjohtamisesta.

Vuonna 1998 Ikäohjelmaan liittyviä asi-

oita tuotiin esille useissa työministeriön jär-

jestämissä lehdistötilaisuuksissa ja -tiedot-

teissa sekä artikkeleissa. Esimerkiksi työolo-

barometrin julkistamisen keskeisiä viestejä

vuonna 1998 oli ikäsyrjinnän lisääntyminen

työpaikoilla.

Viestintäkampanja työnantajille

Työministeriö toteutti toukokuussa 1998 laa-

jan työnantajille suunnatun tiedotuskampan-

jan. Kampanjalla pyrittiin vaikuttamaan työ-

elämän asenteisiin nostamalla esiin ikäänty-

miseen liittyviä vahvuuksia ja kertomalla

mahdollisuuksista, joita työnantajilla on

käytettävissä ikääntyvien työssä pysymiseksi

sekä työhön ottamiseksi. Kampanjan viesti-

nä oli “Suomi tarvitsee työnantajia, jotka ar-

vostavat kokemusta, ammattitaitoa, sitoutu-

mista ja kypsyyttä“.

Kampanjaan sisältyi mm. lehtimainontaa,

suoramarkkinointia yrityksiin, ikäliitteitä Ta-

louselämä-lehden välissä, TV-mainontaa ja

Työelämä-lehden erikoisnumero sekä artik-

keleita Hyvä Ikä -lehdessä. Kampanjan val-

mistelussa ja toteutuksessa olivat myös työn-

antajajärjestöt mukana.

Seurantatutkimuksen mukaan yritysten

henkilöstöasioista päättävät henkilöt olivat

huomanneet kampanjan. Kampanjan esille

tuomaa asiaa pidettiin tärkeänä ja tarpeelli-

sena. Perusviesti oli mennyt hyvin perille

kohderyhmään. MTV:n oman selvityksen

mukaan tietoiskut toivat hyvin esiin sano-

man ja ne koettiin tarpeellisiksi. Verrattuna

muihin sekä yksityisen yritysten että yhteis-

kunnallisiin mainoksiin, tietoiskut saivat

erittäin hyvän arvostelun.
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Ikäjohtamisen viestintäkampanja

Työministeriö käynnisti vuonna 1999 Ikäjoh-

tamisen viestintäkampanjan. Kampanjan ta-

voitteena oli, että pk-yritykset sekä niitä pal-

velevat konsultit, oppilaitokset, viranomai-

set, järjestöt jne. tutustuvat ikäjohtamiseen ja

sen kautta ikäohjelman tavoitteisiin. Kam-

panjan ytimenä olivat eri kohderyhmille

suunnatut seminaaritilaisuudet. Talouselämä-

lehdessä julkaistiin ikäjohtamista koskeva

liite. Lisäksi ikäjohtamista esiteltiin eri jul-

kaisuissa ja työministeriön MTV3-kanavalla

esitettävässä työnvälitysohjelmassa Avoimet

työpaikat.

Seinäjoella järjestettiin helmikuussa 1999

Etelä-Pohjanmaan tietotekniikkahankkeen

starttitilaisuus alueen yrittäjille, lehdistölle

ja elinkeinoelämän edustajille sekä yhteis-

työkumppaneille.

Työministeriön teettämän ikäsyrjintätut-

kimuksen tuloksista julkaistiin lehdistötiedo-

te. Siitä samoin kuin kaupan alaa koskevasta

ikäsyrjintätutkimuksesta kerrottiin myös

Hyvä Ikä ja Työelämä -lehdissä. Syrjinnän

kieltävää sääntelyä tehtiin tunnetuksi laati-

malla esite. Ikääntyviä pitkäaikaistyöttömiä

koskeva seurantatutkimus julkistettiin vuo-

den 2000 helmikuussa lehdistötilaisuudessa

ja siitä laadittua lehdistötiedotetta levitettiin

noin 250 toimitukseen. Ikäohjelman seuran-

tajärjestelmä -raportista tehtiin lehdistötiedo-

te ja useita artikkeleita.

Suomen EU-puheenjohtajuuteen liittyvis-

sä tilaisuuksissa käsiteltiin ikääntymistä työ-

elämässä. Kokouksista, samoin kuin työmi-

nisterin ja kansliapäällikön puheista, laadit-

tiin useita lehdistötiedotteita, jotka käsitteli-

vät ikääntyvien tilannetta ja sen parantamis-

ta. Puheet saivat laajalti julkisuutta eri vies-

tintävälineissä.

Hyvä ikä -kampanja

Syksyllä 2000 työministeriö toteutti Hyvä

Ikä tiedotus- ja koulutuskampanjan. Sen ta-

voitteena oli tukea työhallinnon asiakastyötä

viestinnän keinoin, tukea työvoima- ja elin-

keinokeskuksia ja työvoimatoimistoja niiden

pyrkiessä nostamaan työllisyysastetta yli 45-

vuotiaiden ikäryhmässä, muistuttaa työnan-

tajia ikääntyvän työvoiman merkityksestä ja

valaa uskoa ikääntyviin työnhakijoihin sekä

saada aikaan myönteistä asennemuutosta

ikääntyviä työntekijöitä kohtaan. Kampan-

jan kohderyhminä olivat työvoima- ja elin-

keinokeskusten ja työvoimatoimistojen hen-

kilöstön lisäksi työnantajat, päättäjät, muut

sidosryhmät sekä työnhakijat ja -tekijät.

Talouselämä ja Seura -lehtien keskiauke-

amina julkaistiin esiteliitteet. Kampanjaohje

ja esiteliitteitä jaettiin Työvoima- ja elinkei-

nokeskuksiin ja työvoimatoimistoihin. Kam-

panjaan kuului myös suorapostituskierros.

Kampanja-aineistoon liitettiin myös kalvo-

sarja, juliste ja ikäkysymystä työelämässä eri

puolilta valottava projektipäällikkö Pertti

Linkolan kirjanen ”Uusi ote työn ilosta”.

Hyvä ikä -lehden numerossa 3-4/2000 käsi-

teltiin työministeriön kampanjan teemoja.

Myöhemmin syksyllä Työelämä-lehdessä

julkaistiin Hyvä ikä -teemasivut.
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Kampanjassa pyrittiin aktivoimaan myös

tiedotusvälineitä ja sidosryhmiä, jotta nämä

ottaisivat ikäkysymyksen huomioon omassa

tiedotuksessaan ja omissa lehdissään. Ta-

louselämän ja työmarkkinajärjestöjen lehtiin

tuotettiin Hyvä ikä -artikkeleita. Teemaa ja

sen muunnelmia tarjottiin myös radion ja

TV:n ajankohtaisohjelmien aiheeksi.

Tutkimuksesta saatiin arvokasta tietoa

jatkotoimenpiteiden suunnitteluun.

Ikäjohtaminen ja alueellinen
viestintäkampanjointi

Ikäjohtaminen oli keskeisenä aiheena työmi-

nisteriön vuoden 2001 ikäohjelmaviestinnäs-

sä. Syksyllä julkaistiin Talouselämä-lehden

liiteosina kaksi uutta esiteliitettä. Viestinnän

kohderyhmänä oli edelleen yritysten ja yh-

teisöjen johto. Viestinnässä painotettiin

ikääntyvän työvoiman vahvuuksia ja tuotiin

esiin hyviä esimerkkejä työyhteisöistä, jois-

sa on ikäasioita hoidettu mallikkaasti. Uu-

simmassa esiteliitteessä painotettiin myös

aikuisopiskelun merkitystä. Myös radiomai-

nontaa jatkettiin.

Vuodenvaihteessa 2001-2002 tuotettiin

97 000 esiteliitettä Yrittäjän maailma -jul-

kaisussa, jota jaettiin Yrittäjälehden, PK-

Talous-lehden ja Kauppakamari-lehden jake-

lujen mukana sekä lentokenttä- ja hotellija-

keluna. Kohderyhmänä olivat yrittäjät ja

toimitusjohtajat.

Vuoden 2001 aikana työministeriö julkai-

si lukuisia lehdistötiedotteita. Lisäksi työmi-

nisteri on käyttänyt useita puheenvuoroja

ikäasioista. Vuoden 2001 työolobarometri

julkistettiin tiedotustilaisuudessa joulukuun

puolivälissä. Se sai laajaa huomiota tiedo-

tusvälineissä. Yhtenä tärkeänä osana käsitel-

tiin ikääntyvien tilannetta, jonka oli todettu

parantuneen.

Työministeriö tuki vuoden 2001 aikana

voimakkaasti alueellisia viestintähankkeita.

Määrärahoja käytettiin työvoima- ja elinkei-

nokeskusten alueellisten ja paikallisten vies-

tintätoimien toteuttamiseen. Tyypillisimmil-

lään hankkeet olivat radio- ja lehtimainon-

taa, seminaareja sekä koulutus- ja neuvotte-

lupäiviä.

Eri puolilla maata järjestettyjä alueellisia

hankkeita tuettiin antamalla opastusta ja pa-

lautetta viestintäsuunnitelmista sekä toimit-

tamalla tiedotusmateriaalia työvoima- ja

elinkeinokeskuksille. Kampanjaa varten tee-

tettiin maan kaikkien alueradioiden käyttöön

CD-levy, joka sisälsi asiantuntijoiden haas-

tatteluja hyödynnettäviksi työvoima- ja elin-

keinokeskuksien ostamassa radiomainon-

nassa.

Muut toimet

Ikäohjelmaan on sisältynyt joustavien työai-

karatkaisujen käytön edistäminen. Työn ja-

kaminen esimerkiksi vuorotteluvapaan ja

osa-aikalisän muodossa on tarjonnut ikään-

tyville työntekijöille mahdollisuuksia mm.

opiskeluun, erilaiseen työkykyä ylläpitävään

toimintaan ja lepoon. Työministeriön, sosi-
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aali- ja terveysministeriön sekä Työterveys-

laitoksen toimesta julkaistiin vuonna 2000

työaikaopas Toimivat ja terveet työajat. Op-

paassa selvitetään monipuolisesti erilaisia

työaikaratkaisuja työyhteisöjen, työnantajien

ja myös muiden kuin ikääntyvien työnteki-

jöiden näkökulmasta.

Syrjintäsääntelyn tavoitteena on turvata

työnhakijoille ja työntekijöille yhdenvertai-

nen kohtelu ja suojata heitä syrjinnältä työ-

elämässä. Työministeriö teetti Oikeuspoliit-

tisella tutkimuslaitoksella laajan, työelämäs-

sä koettua ikäsyrjintää koskevan tutkimuk-

sen, joka kartoitti myös rikoslain työhönot-

tosyrjinnän kieltävän rangaistussäännöksen

toimivuutta.

Anne Kouvosen tekemän Ikäsyrjintäko-

kemukset työssä ja työhönotossa -tutkimuk-

sen mukaan ikääntyvät, aktiivisesti töitä ha-

kevat työttömät ovat kokeneet syrjinnän sel-

västi vaikeampana ja merkittävämpänä kuin

ikääntyneet työssä olevat henkilöt. Tutkimus

osoitti, että työhönottosyrjinnän kieltävää

sääntelyä  ei tunneta kovin laajasti työmark-

kinoilla.

Sääntelyn tunnettavuuden edistämiseksi

työministeriö julkaisi vuonna 2000 Syrjin-

nän sääntely ja työelämä -esitteen. Esittees-

sä annetaan yleiskuva keskeisestä syrjintää

koskevasta sääntelystä, jonka taustalla ovat

myös Suomea sitovat kansainväliset velvoit-

teet.

Ikääntyvien työmarkkina-aseman paran-

tamisen tavoite ja tasapuolisen kohtelun pe-

riaate on otettu huomioon lainsäädännön

valmistelutyössä. Lainsäädännön kehittämi-

seen liittyy myös EU:ssa tapahtuva yhteisö-

sääntelyn valmistelu. EU:n ns. työsyrjintä-

direktiivi koskee mm ikään perustuvaa syr-

jintää. Työministeriön 22.3.2001 asettaman

työsyrjintätyöryhmän tehtävänä on direktii-

vin työelämäsäännösten täytäntöönpano.

Direktiivi edellyttää mm., että yhdenvertai-

sen kohtelun periaatteen vastaiset lait, ase-

tukset ja hallinnolliset määräykset kumo-

taan. Ikääntyvien työntekijöiden työssä py-

symisen edistäminen on sisältynyt myös

EU:n työllisyyssuuntaviivojen mukaiseen

Suomen työllisyyspolitiikan toimintasuunni-

telmaan (NAP).
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Kansallisen ikäohjelman tavoitteet on ope-

tusministeriössä otettu kattavasti huomioon

keskeisissä toimintaa ohjaavissa suunnitel-

missa ja päätöksissä sekä opetusministeriön

ja alaisen hallinnon tulossuunnitelmissa ja

informaatio-ohjauksessa. Ikäohjelma on

myös valtion talousarviossa otettu yhdeksi

aikuiskoulutuksen painopisteeksi.

Ikäohjelmaa on edistetty tulosohjauksen

keinoin sekä erityisprojekteja toteuttamalla.

Toiminnan aktivoimiseksi opetusministeriö

on järjestänyt  seminaareja ja muita tilai-

suuksia vaikuttajille, asiantuntijoille ja muil-

le yhteistyötahoille. Osallistuminen näihin

tilaisuuksiin on ollut runsasta.

Ikäohjelman toteuttamisessa on kiinni-

tetty erityistä huomiota tiedonsaantiin kou-

lutusmahdollisuuksista, ammatillisen osaa-

misen nostamiseen, opetushenkilöstön osaa-

miseen ja tietoyhteiskunnan perusvalmiuk-

sien tarjoamiseen kaikille kansalaisille. Yli-

opistojen aikuiskoulutus mukaan lukien ope-

tusministeriön pääluokan koulutusmenoista

12 - 13 % eli lähes 700 miljoonaa euroa

suunnataan aikuiskoulutukseen.

Kansallista ikäohjelmaa on opetusminis-

teriössä toteutettu läpäisyperiaatteella. Seu-

raavassa kuvataan lyhyesti merkittävimpiä

opetusministeriön ikäohjelmatoimenpiteitä.

Opetusministeriön toiminta ikäohjelmassa

Elinikäinen oppiminen
Kansallisen ikäohjelman toimeenpanossa

keskeinen osa on ollut elinikäisen oppimisen

politiikalla,  jonka tavoitteet sisältyvät val-

tioneuvoston 29.12.1999 hyväksymään Kou-

lutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitel-

maan vuosille 1999 - 2004. Merkittävin ta-

voite on keski-ikäisen aikuisväestön, erityi-

sesti huonomman pohjakoulutuksen ja puut-

teelliset oppimisvalmiudet omaavan aikuis-

väestön osaamistarpeisiin vastaaminen.

Alhaisen pohjakoulutuksen omaavien

koulutustason nostamiseen liittyviä kysy-

myksiä on selvitetty parlamentaarisessa ai-

kuiskoulutustyöryhmässä, jonka ehdotuksia

selostetaan tässä muistiossa myöhemmin.

Kehittämissuunnitelman yhtenä tavoittee-

na on alentaa aikuiskoulutuksen aloittamis-

kynnystä rakentamalla opinnot yksilön koke-

mustaustan pohjalta ja kohtuullisin koulu-

tuspituuksin sekä laatimalla opiskelijoille

henkilökohtaiset opiskeluohjelmat. Euroo-

pan sosiaalirahaston ja opetusministeriön

rahoituksella käynnistettiin vuonna 2000

useampivuotinen projekti “Aikuisopiskelun

henkilökohtaistaminen (AiHe)”, jonka tar-

koituksena on ammatillisen näyttötutkinto-

toiminnan laadun ja vaikuttavuuden paranta-

minen aikuisopiskelun henkilökohtaistami-

sen avulla. Vuoden 2001 lopussa projektissa

oli mukana 40 ammatillista aikuiskoulutusta

järjestävää oppilaitosta.
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Tietoyhteiskunnan
kansalaistaidot
Opetusministeriön vuosia 2000-2004 koske-

van Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrate-

gian keskeinen osa on Tietoyhteiskuntataidot

kaikille! -hanke, jota ministeriö rahoittaa

vuositasolla noin 2,5 miljoonan euron mää-

rärahalla.

Tietoyhteiskunnan perustaitoina pidetään

paitsi teknisiä käyttötaitoja, myös viestintä-,

tiedonhankinta- ja käyttötaitoja, kuluttajatai-

toja sekä vaikutusten ymmärtämistä ja hallit-

semista. Hanketta käynnistettäessä vailla

näitä taitoja oli arviolta 1,5 miljoonaa kansa-

laista, joista merkittävä osa on keski-ikäisiä

ja sitä iäkkäämpiä.

Tavoitteena on, että vailla perustaitoja

olevien määrä on puolittunut vuoteen 2005

mennessä ja periaatteessa kaikille on tarjottu

mahdollisuus hankkia elämäntilanteeseensa

soveltuvat perustaidot. Kehittämisohjelman

toimeenpanosta vastaavan perusorganisaati-

on muodostavat aikuisoppilaitokset, kirjas-

tot, yleisradio, kunnat, kansalaisjärjestöt ja

muut yhteistyökumppanit.  Toimenpiteet on

suunnattu vapaan sivistystyön ja muiden ai-

kuisoppilaitosten tarjonnan laajentamiseen,

monikäyttöisen oppimateriaalin saatavuuden

varmistamiseen,  tuki- ja neuvontahenkilös-

tön kouluttamiseen ja kansalaisjärjestöjen

aktivoimiseen.

Tietoyhteiskunnan kansalaistaidot  -hank-

keen motivointikampanjana vuonna 2000

toimi vuosittain järjestettävä valtakunnalli-

nen Aikuisopiskelijan viikko. Aikuisopiske-

lijan viikon tuotteina laadittiin mm. kansan-

tajuiset tietokoneen ja matkapuhelimen käyt-

töoppaat, aikuisille ja ikäihmisille räätälöity

internet-palvelu ILONET sekä yhteistyössä

TIEKE ry:n kanssa kansalaisen @-kortti.

Jatkona kampanjalle järjestettiin yhteis-

työssä Kirjastoseuran ja eräiden yritysten

kanssa yli 200 kirjastossa senioreiden vies-

tintäpäivä “Varttuneet verkoilla”. Yhteis-

työssä työministeriön kanssa toteutettiin ko-

keilu- ja kehittämishanke “Etelä-Pohjanmaa

ensimmäiseksi +45 tietotekniikkaosaami-

sessa”. Opetusministeriö on vauhdittanut

eLearning/eEurope -ohjelmien toteuttamista

valtion talousarvioon sisältyvillä kehittämis-

ja muilla määrärahoilla noin 2,5 miljoonalla

eurolla, josta pääosa on Opetushallituksen

myöntämiä avustuksia vapaan sivistystyön

sektorille.

Opetusministeriö suuntasi opintoseteliko-

keilun tietotekniikan perustaitojen hankkimi-

seen. Kokeilun tavoitteena on tietoyhteis-

kuntataitojen hankkimisen helpottaminen

erityisesti keski-ikäiselle ja eläkeläisväes-

tölle, työelämän ulkopuolella oleville sekä

erityisryhmille. Kokeilulla hankitaan tietoa

myös opintosetelin laajemmista käyttömah-

dollisuuksista aikuisopiskelun ja tarjonnan

rahoitusmuotona. Kokeilun pilottivaiheesta

saatujen seurantatulosten perusteella opinto-

seteli näyttäisi olevan toimiva mahdollisuus

kohdentaa tietotekniikan koulutusta sekä si-

sällöllisesti että määrällisesti keski-ikäisten

tarpeiden mukaisesti.
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Opetushenkilökunnan
osaaminen ja pätevyys
Opetustoimen henkilöstön koulutukseen

koulutuspolitiikan painoaloilla osoitetaan

valtion talous-arviossa vuosittain noin 12

miljoonaa euroa. Tärkeitä alan painopisteitä

ikäohjelmakaudella ovat olleet mm. tietotek-

ninen ja matemaattis-luonnontieteellinen

osaaminen, arviointitoiminta, johtaminen ja

työssäoppiminen. Merkittävä osa lisäkoulu-

tuksesta on suunnattu ammatillisen aikuis-

koulutuksen, vapaan sivistystyön ja neuvon-

tasektorin  opetushenkilöstön osaamisen ke-

hittämiseen.

Opetushenkilökunnan työn kehittyminen,

ikärakenne ja koulutustaso sekä koulutuspo-

liittiset uudistukset ovat edellyttäneet mitta-

vaa panostusta opetushenkilökunnan osaa-

miseen, minkä johdosta opetusministeriössä

on käynnistetty valtakunnallisia kehittämis-

hankkeita. Täydennyskoulutuksen tehtävänä

on pitää yllä ja kehittää opettajien muodol-

lista pätevyyttä,  mutta myös tukea ja auttaa

opetushenkilöstöä työssä jaksamiseen ja eh-

käistä uupumista. Koulutuksen tarjoajien

mahdollisuuksissa panostaa opetushenkilö-

kunnan osaamiseen on suuria eroja.

Opetusministeriö, Opetushallitus ja lää-

ninhallitusten sivistysosastot ovat pyrkineet

parantamaan tilannetta osoittamalla vuosit-

tain rahoitusta opetustoimen henkilöstökou-

lutuksen painopistealueille. Opettajien pe-

rus-, pätevöittämis- ja täydennyskoulutus on

kattanut opettajien sisällölliset, määrälliset,

alueelliset ja kielelliset koulutustarpeet.

Koulutustarjonnan kehittämisessä on otettu

huomioon opettajien perus- ja täydennys-

koulutuksen arviointien ja ennakointien tu-

lokset.

Tämän lisäksi ministeriö on käynnistänyt

aikuiskoulutuksen alueella räätälöityjä lisä-

koulutusohjelmia. Ammatillisen aikuiskou-

lutuksen henkilöstön tutkimus-, kehittämis-

ja valmennusohjelma (TUKEVA), vapaan

sivistystyön henkilöstön osaaminen ja päte-

vyys -hanke (VSOP) ja neuvontajärjestöjen

henkilöstön  johtamisosaamisen täydennys-

koulutusohjelma (JOVA) tarjoavat 3 500 -

4 000 alalla toimivalle mahdollisuuden osaa-

misensa ja pätevyytensä merkittävään kehit-

tämiseen. Syksyllä 1998 käynnistetty opet-

tajien perus- ja täydennyskoulutusta enna-

koiva hanke OPEPRO tuotti kattavan opet-

tajankoulutuksen kokonaisselvityksen.

Opettajankoulutuksen perus- ja täyden-

nyskoulutustarpeiden ennakointi- ja arvioin-

tiselvitysten pohjalta opetusministeriössä on

laadittu opettajankoulutuksen kehittämisen

laadulliset ja määrälliset tavoitteet sisältävä

opettajankoulutuksen kehittämisohjelma.

Opettajankoulutuksen laajentamisessa toteu-

tetaan useita erityyppisiä ratkaisuja. Koulu-

tus- ja opiskelupaikkojen lisäämisen ohella

tarvitaan edelleen joustavia koulutusjärjeste-

lyjä, jotka mahdollistavat opettajakelpoisuu-

desta puuttuvien osien suorittamisen työn

ohessa sekä siirtymisen muista ammateista

opetustyöhön.
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Tiedotus- ja neuvontapalvelut
Opetusministeriö on käynnistänyt Euroopan

sosiaalirahaston tuella Opintoluotsi-kehittä-

mishankkeen, jossa luodaan kansalaisten

käyttöön koko koulutusjärjestelmän kattava,

Internetissä toimiva tieto- ja neuvontapalve-

lu. Palvelun tarkoituksena on tukea eri kei-

noin sitä, että ihmiset löytävät koulutusmah-

dollisuuksia ja voivat hyödyntää koulutus-

tarjontaa yksilöllisissä tilanteissaan. Koko-

naisuutta koordinoi Helsingin yliopisto.

Verkkopalvelun ensimmäinen versio avataan

kansalaiskäyttöön keväällä 2002. Opinto-

luotsin palvelukonsepti muodostuu neljästä

osasta:

1) Hakupalvelut, jotka auttavat aktiivi-

sessa tiedonhaussa ja ohjaavat muualla tuo-

tetun tiedon luo;

2) Opintoluotsia varten toimitetut tieto-

osuudet, jotka antavat taustaa ja tukea valin-

noille ja päätöksille. Yksityiskohtaisen tie-

don luo ohjataan linkeillä, hakukoneella tai

linkkihakemistolla. Käyttäjät voivat myös

kysyä neuvoa;

3) Virikkeitä ja vuorovaikutusta tarjoava

osuus, joka avaa uusia näkökulmia ja antaa

mahdollisuuden omaan aktiivisuuteen; ja

4) Aputoiminnot, jotka tukevat palvelun

käyttöä ja tiedon käsittelyä.

Opintoluotsia koskeva tiedotussivusto on

osoitteessa: www.opintoluotsi.minedu.fi. Pal-

velun kattavuutta tehostetaan yhteistyössä

oppilaitosten ja muiden koulutustiedon tuot-

tajien kanssa. Näille on avattu oma verkko-

palvelu, Oppilaitosluotsi,

www.oppilaitosluotsi.net. Opintoluotsi-koko-

naisuus tarjoaa oman tukipalvelun myös

opintoneuvojille ja -ohjaajille. Henkilökoh-

taista rekisteröitymistä edellyttävä palvelu,

www.asiantuntijaluotsi.net, on myös vuoro-

vaikutusfoorumi kansalaispalvelun ja neu-

vonta-alan asiantuntijakentän välillä.

Ikäohjelman alussa julkaistiin yhteistyös-

sä Opetushallituksen kanssa Hyvän iän opin-

to-opas, joka esittelee ikäohjelman piirissä

olevalle aikuisväestölle erityisen hyvin so-

veltuvan  koulutustarjonnan sekä ikäohjel-

man tavoitteisiin vastaavia hyviä käytäntöjä.

Opintojen aikainen
toimeentulo
Opetusministeriö osallistui yhdessä sosiaali-

ja terveysministeriön, työvoimaministeriön

ja keskeisten työmarkkinaosapuolten kanssa

koulutusvakuutuksen II vaiheen valmiste-

luun. Laki työttömän omaehtoisen opiskelun

tukemisesta  tuli voimaan 1.1.1998.   Lailla

tarjottiin työttömille mahdollisuus saada

työttömyysturvan tasoista toimeentuloturvaa

(ns. työttömän koulutusraha) myös omaeh-

toisen ammatillisen koulutuksen aikana.

Työttömän koulutusrahan myöntämisen eh-

tona on, että henkilöllä on vähintään 10 vuo-

den työura ja että hän on saanut työttömyys-

päivärahaa tai työmarkkinatukea vähintään

86 päivältä koulutusta edeltävien 12 kuukau-

den aikana.
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Laki aikuiskoulutustuesta tuli voimaan

1.1.2001. Aikuiskoulutustuki on työelämässä

oleville aikuisille tarkoitettu omaehtoisen

koulutuksen tuki ja se muodostaa koulutus-

vakuutusjärjestelmän kolmannen vaiheen.

Työelämässä olevat aikuiset ovat 1.8.2001

alkaen voineet saada ansiotasoonsa suhteu-

tettua aikuiskoulutustukea päätoimiseen am-

matilliseen tai ammattitaitoa edistävään kou-

lutukseen työuransa aikana noin 1,5 vuoden

ajan yhdessä tai useammassa jaksossa. Aik-

uiskoulutustuki muodostuu aikuiskoulutus-

tuesta ja siihen liittyvästä opintolainan val-

tiontakauksesta. Opetusministeriön tehtävä-

nä on ollut huolehtia tukeen oikeuttavan

koulutuksen määrittelystä sekä uuden tuki-

muodon yhteensopivuudesta opintotukijär-

jestelmän kanssa.

Fyysisen kunnon
ylläpitäminen
Opetusministeriön ja sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön yhdessä rahoittaman Kunnossa kai-

ken ikää -ohjelman toinen 5-vuotistoiminta-

kausi jatkuu vuosille 2000-2004. Ohjelma

on keskittynyt pääasiassa yli 40-vuotiaisiin

ja toisella kaudella hallitusohjelman linjassa

myös ikääntyneisiin. Ohjelman päätavoittee-

na on ollut saada uusia liikunnan harrastajia,

jossa tavoitteessa on onnistuttu hyvin.

Terveysliikunnan kuntatalkoot pilottihan-

ke käynnistettiin vuonna 2001. Työikäisistä

suomalaisista lähes 2,3 miljoonalla on hei-

kentynyt toimintakyky. Hankkeen kohderyh-

mänä ovat ne aikuiset, jotka eivät liiku riittä-

västi terveytensä ja toimintakykynsä kannal-

ta ja joita siksi saattavat uhata työ- ja toi-

mintakyvyn heikentyminen ja toimintakyvyn

ongelmat. Tavoitteena on edistää terveys-

liikuntaa ja kehittää paikallistason terveys-

liikunnan palveluketjun muotoutumista si-

ten, että kansalais- ja työväenopistot ovat

mukana toimijaverkostossa. Hankkeen to-

teuttamiseen osallistuvat opetusministeriö,

sosiaali- ja terveysministeriö, Keski-Suomen

Liikunta ry, Suomen Kuntourheiluliitto Kun-

to ry ja Kansalais- ja työväenopistojen liitto

KTOL ry.

Tutkimus
OPM on teettänyt aikuiskoulutustutkimuksia

ja osallistunut kansallisiin ja kansainvälisiin

aikuiskoulutuksen tilaa koskeviin selvityk-

siin.

Näistä merkittävimpiä ovat OECD:n ai-

kuiskoulutuksen maatutkinta, jonka mukaan

Suomessa on OECD-maiden korkein työ-

ikäisen väestön aikuisopintoihin osallistu-

misaste. Kansainvälisesti vertaillen suoma-

laiset aikuiset ovat aktiivisia opiskelijoita ja

Suomi on omaksunut oppimisen kulttuurin.

Laaja aikuisille opetusta tarjoava oppilai-

tosverkko sekä tietokoneiden ja virtuaalisten

oppimisympäristöjen yleinen käyttö luo suo-

malaisille hyvän perustan elinikäisen oppi-

misen käytännölle. Suomalainen aikuiskou-

lutusjärjestelmä on  kaksijakoisuutensa suh-

teen ainutlaatuinen. Yhtäältä on olemassa
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erityisesti aikuisopiskelijoita varten suunni-

teltuja koulutusohjelmia ja aikuisoppilaitok-

sia. Toisaalta koulutus on ikäneutraalia, jo-

ten sekä nuoret että aikuiset voivat osallistua

samoille kursseille.

Aikuiskoulutus on verrattain yksilöllistä.

Aikuiskoulutus-järjestelmässä on kehitetty

aikuisille yksilöllisiä oppimispolkuja. Ai-

kuisopiskelijoita varten on suunniteltu eri-

tyisiä koulutusohjelmia ja heille laaditaan

henkilökohtaiset opiskeluohjelmat.

Aikuisilla on myös mahdollisuus aikaan

ja paikkaan nähden joustavaan opiskeluun.

Näyttötutkintojärjestelmä sekä opettajien

koulutus- ja rekrytointisysteemi ovat onnis-

tuneita käytäntöjä, jotka voisivat toimia mal-

lina myös muille maille. Näyttötutkintojär-

jestelmällä on kyetty yhdistämään informaa-

lin oppimisen tunnustaminen yleisesti hy-

väksyttyyn tutkintojen vaatimaan taitota-

soon. Se on myös yksi aikuiskoulutusjärjes-

telmän joustavuuden avaintekijöistä.  Opet-

tajat puolestaan työskentelevät usein alan

tehtävissä, minkä vuoksi heillä on ajan-

tasaiset tiedot käytännön työtehtävistä.

Arviointia täydentävät vuonna 2000 val-

mistuneen 20 maan aikuisten lukutaitotutki-

muksen (OECD/SIALS), jonka mukaan suo-

malaiset ovat kokonaisuutena kansainväli-

sesti vertaillen huippulukijoita, mutta osalla

suomalaisista on vakavia puutteita toimin-

nallisessa lukutaidossaan. Huono lukutaito

hankaloittaa aikuiskoulutukseen osallistu-

mista ja aktiivisen kansalaisuuden toteutu-

mista tietoyhteiskunnassa.

Opetusministeriö on rahoittanut Koulu-

tustutkimuskeskuksessa jatkoanalyysin, jos-

sa on erityisesti selvitetty yli 40-vuotiaiden

aikuiskoulutukseen osallistumisen edellytyk-

siä ja esteitä. Samoin opetusministeriö on

käynnistänyt vuonna 2001 Joensuun yliopis-

ton sosiologian laitoksella samaan aihepii-

riin liittyvän tutkimuksen, jossa analysoi-

daan huonon pohjakoulutuksen omaavien

aikuisopiskelua.

Tilastokeskuksen Aikuiskoulutus 2000

-tutkimus osoittaa, että erityisesti aikuisia

varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

1,8 miljoonaa aikuisopiskelijaa, heistä naisia

enemmän kuin miehiä. Suurin osa koulutuk-

sesta oli työhön liittyvää.

Vuonna 2001 valmistui Opetushallituk-

sen laatima arvio ammattitutkintojärjestel-

mästä. Opetusministeriö on myös osallistu-

nut Suomen Akatemian ikääntymisen tutki-

musohjelman valmisteluun ja rahoitukseen.

Aikuiskoulutuksen haasteena on edelleen

huonomman pohjakoulutuksen omaavan,

ikääntyvän ja syrjäytymisvaarassa olevan

väestön kannustaminen aikuiskoulutukseen.

Vaikka kansainvälisesti vertaillen suomalai-

set osallistuvat aikuiskoulutukseen OECD-

maista eniten, niin Suomessa koulutus kui-

tenkin kasaantuu enemmän kuin esimerkiksi

muissa Pohjoismaissa. Esimerkiksi työttö-

mät ja työntekijäasemassa olevat opiskelevat

aikuisiällä muita vähemmän.

Edellä mainitut tutkimukset antavat lisä-

pohjaa toimenpiteille huonon pohjakoulu-

tuksen omaavien ja muutoin heikommassa
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asemassa olevien aikuisopiskelun laajenta-

miseksi ja räätälöimiseksi. Parlamentaarisen

aikuiskoulutustyöryhmän mietintö (OPM

3:2002) sisältää tarkempia ehdotuksia toi-

menpiteiksi opetus- ja työhallinnon alalla.

Parlamentaarinen
aikuiskoulutustyöryhmä
Opetusministeriö asetti keväällä 2001 ns.

parlamentaarisen aikuiskoulutustyöryhmän.

Ryhmän tavoitteena oli selvittää laajasti ai-

kuiskoulutuksen tilaa ja resursointia sekä

tehdä ehdotukset aikuiskoulutuksen koko-

naisuuden kehittämiseksi. Työryhmässä oli-

vat edustettuina poliittiset puolueet, opetus-

ja työhallinto, Suomen Kuntaliitto, työmark-

kinajärjestöt sekä keskeiset koulutuksen jär-

jestäjät.  Aikuiskoulutustyöryhmän mietintö

(OPM 3:2002) on tätä kirjoitettaessa lau-

suntokierroksella.

 Työryhmä on työssään kiinnittänyt eri-

tyistä huomiota ammattirakenteen muutok-

seen ja ikääntyvien asemaan työelämässä.

Ratkaisevassa asemassa ikääntyvien päätök-

senteossa joko jatkaa työelämässä tai siirtyä

erilaisille eläkkeen muodoille ovat työssä

jaksaminen ja motivaatio. Työryhmä katsoo

mietinnössään, että ikääntyvien osaamisen

lisäämisen myötä myös työn mielekkyys

kasvaa haastavampien ja turvatumpien työ-

tehtävien kautta.

Keskeinen ehdotus on huonon pohjakou-

lutuksen omaavalla työikäiselle aikuisväes-

tölle suunnattu viisivuotinen osaamistason

nosto-ohjelma. Vailla toisen asteen koulutus-

ta oleville tarjottaisiin mahdollisuus osaa-

mistasonsa nostoon toisen asteen ammatil-

lisen tutkinnon tasolle. Tähän varattaisiin 8

000 - 12 000 laskennallista vuosiopiskelija-

paikkaa vuosina 2003 - 2007. Osa hankkeen

resursseista kohdennettaisiin tietoyhteiskun-

tataitoja lisääviin opintoihin, esimerkiksi tie-

tokoneen ajokorttikoulutukseen.

Työelämä on muuttumassa paitsi ammat-

tirakenteen osalta myös sisällöllisesti miltei

kaikissa ammateissa. Nopea muutosvauhti

johtaa myös osaamisen aiempaa nopeam-

paan vanhenemiseen, mikä puolestaan edel-

lyttää lisä- ja täydennyskoulutusta. Parla-

mentaarinen aikuiskoulutustyöryhmä esittää,

että jatkossa aikuiset voisivat joka vuosi päi-

vittää tietojaan lyhyellä kehittämisjaksolla ja

noin 10 - 15 vuoden välein osallistua laajem-

paan koulutusjaksoon.

Ikääntyvien ja aktiivisen kansalaisuuden

kannalta myös vapaan sivistystyön opinnot

ovat ryhmän mielestä tärkeä osa aikuiskou-

lutusta. Ryhmä esittää, että vapaan sivistys-

työn resursseja vahvistetaan ja sen asemaa

tuetaan kaikille kansalaisille avoimena

koulutusmuotona. Vapaalla sivistystyöllä ja

muulla yleissivistävällä aikuiskoulutuksella

on myös merkittävä asema vähäisen pohja-

koulutuksen saaneiden oppimismotivaation

ja oppimisvalmiuksien kehittäjänä.
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Valtioyhteisössä työntekijöiden työssä jaksa-

minen on inhimillisesti ja taloudellisesti yk-

kösasia. Syinä ovat henkilöstön ikääntymi-

nen, työn muutokset, henkilöstön määrän su-

pistuminen ja lisääntynyt kiire ja työtahti.

Henkilöstön työkyvyn ylläpitämisessä ja

hallitsemattoman eläkkeelle siirtymisen eh-

käisemisessä on tarvittu toimenpiteitä, jotka

vähentävät työn henkistä kuormittavuutta ja

parantavat jokaisen vaikutusmahdollisuuksia

työssä. Valtiokonttori valtioyhteisön vakuu-

tuslaitoksena on toimintansa luonteesta joh-

tuen hyvin perillä työelämän muuttuneista

haasteista.

Yhteistyö asiakasvirastojen kanssa on pe-

rinteistä, luottamuksellista ja painottunut

erityisesti työyhteisöön. Yhteistyöverkostos-

ta  työsuojelun, varhaiskuntoutuksen ja työ-

terveyshuollon piiristä löytyvät varsinaiset

uranuurtajat. Tähän kulttuuriin istutettiin

vuonna 1996 valtion työntekijöiden työhy-

vinvointia ja työssä jaksamista edistävä kou-

lutushanke - TYKY - osana valtakunnallista

Huomisen työkyky -projektia.

Tavoitteet
Tykytoiminnan tavoitteet määriteltiin yhdes-

sä Valtion eläkeasiain neuvottelukunnan

(VENK) kanssa seuraavasti:1

Valtiokonttori - Työhyvinvoinnin edistyminen
valtioyhteisössä vuosina 1996 - 2000

- organisaatiot ymmärtävät työkykyä ylläpi-

tävän toiminnan ja omaehtoisen toiminnan

merkityksen työhön liittyvän hyvinvoinnin

edistäjänä

- organisaatiot sitoutuvat työkykyä ylläpitä-

vään toimintaan

- työyhteisöt ymmärtävät  työkykyä ylläpitä-

vän toiminnan vaikutukset työelämän

laadulliselle kehittämiselle ja työyhteisön

tuottavuuteen

- yhteistoiminta työpaikoilla paranee

- valtion henkilöstön edellytykset jatkaa pi-

tempään työelämässä paranevat ja valtion-

hallinnon palvelukyvyn säilyminen turva-

taan.

Hanke päättyi vuoden 2000 lopussa. Sii-

hen mennessä virastojen ja laitosten ylim-

mälle ja keskijohdolle järjestettiin yli 200

tiedotus- ja keskustelutilaisuutta, joissa to-

dettiin työkykyä ylläpitävän toiminnan ja

omaehtoisen toiminnan merkitys työhön liit-

tyvän hyvinvoinnin, työelämän laadun ja

työyhteisön tuottavuuden edistäjänä. Samal-

la laadittiin yhdessä koulutusohjelmat orga-

nisaatioiden sitouttamiseksi työkykyä yllä-

pitävään toimintaan ja valtiohallinnon palve-

lukyvyn turvaamiseksi.

Koulutus tavoitti  yli 90 prosenttia työ-

paikoista. Virastojen tykyryhmien koulutus

toteutui 80 seminaarissa, joiden osallistujina

1 Kaiku-palveluopas. Valtiokonttori 2001.
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oli 420 ryhmää ja lähes 1700 henkilöä kai-

kilta hallinnon aloilta. Koulutus muodostui

kahdesta osasta.  Kaksipäiväisen internaat-

tiseminaarin aikana käsiteltiin työkyvyn kä-

sitettä, tykytoimintaa, motivointia ja kuntou-

tusta sekä ikääntymiseen mukanaan tuomia

vahvuuksia.

Noin kahden kuukauden kuluttua koulu-

tuksesta oli palautepäivä, johon ryhmät val-

mistivat oman työpaikkansa tykysuunnitel-

man. Se sisälsi ne oman työpaikan toimenpi-

teet, joilla henkilöstö kokonaisuudessaan

aktivoidaan työhyvinvoinnin edistämiseen ja

työkyvyn ylläpitämiseen. Lisäksi toteutettiin

vuosittainen kontaktipäivä aiheesta “Työky-

ky on arvokas asia”.

Tilaisuudet oli tarkoitettu esimiehille, ty-

kyryhmien ja työsuojeluorganisaatioiden jä-

senille sekä kuntoutuksen yhdyshenkilöille.

Teemapäivien aiheet valittiin huolella ja pu-

hujat olivat työelämän huippuosaajia. Tule-

vaisuutta viitoittaviin tilaisuuksiin osallistui

joka kerta noin 200 henkilöä.

Valtiokonttorin asiantuntijat ovat jatka-

neet säännöllisiä tapaamisia eri hallinnon-

alojen esimiesten kanssa vuoden 2001 aika-

na. Tapaamisissa on vahvistunut ylimmän

johdon vahva sitoutuminen tykytoimintaan.

Tätä havaintoa tukee myös Työterveyslaitok-

sen vuonna 1998 tekemä vaikuttavuustutki-

mus, jonka mukaan jo silloin valtion työpai-

koilla oli enemmän tykytoimintaa ja siihen

oli sijoitettu enemmän resursseja kuin kun-

nissa ja yksityisellä sektorilla.

Keskusteluissa on todettu, että keskijoh-

don sitoutumisella on ratkaiseva rooli tyky-

toiminnan viemisessä käytäntöön. Esimiehen

osoittaessa, että tyky-toiminta on hänelle tär-

keää, näkyy se myös työyhteisössä. Tyky-

koulutuksen erityispainoalueita ovat olleet

laadun ja henkilöstön hyvinvoinnin kiinteä

yhteys ja yhteisöllisyyden esiin tuominen

sekä työkyvyn kehittyminen iän mukana.

Kaiken lähtökohtana on kuitenkin työky-

vyn ja työn vahva yhteys. Koulutuksen jäl-

keisissä toimintasuunnitelmissa nämä asiat

ovat yhä useammin nousseet perinteisen

liikunnan  ja terveyden edistämistoimien rin-

nalle. Lisätukea ajatuksille on saatu varhais-

kuntoutuksen vaikuttavuuden tutkimuksista,

jotka osoittivat, että hyvin toimiva työyh-

teisö kohentaa työkykyä ja terveyttä sekä

motivoi terveisiin elämäntapoihin.

Useissa valtion työyhteisöissä on käyn-

nissä laadun kehittäminen. Aina ei kuiten-

kaan nähdä, että laatu ja henkilöstön hyvin-

vointi kulkevat käsi kädessä. Kyetäkseen

täyttämään yhä kovenevat tulostavoitteet tu-

losyksiköiden on huolehdittava henkilöstö-

nsä hyvinvoinnista.

Jatkossa työkykyä edistetään parhaiten

kehittämällä työtä ja sen hallintaa, johtamis-

ta ja työyhteisöä, yksilön henkilökohtaista

hyvinvointia ja omaa vastuuta siitä. Tämä

merkitsee työprosessien kehittämistä. Puolet

valtion henkilöstöstä vaihtuu vuoteen 2010

mennessä. Siihen liittyen teemoina ovat

nousseet esille ikäjohtaminen, ikä ja oppimi-
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nen, kokemus ja mentorointi. Ikääntyvät ih-

miset kykenevät oppimaan uutta, ovat inno-

vatiivisia ja kokevat olevansa arvostettuja

voidessaan siirtää kokemustaan seuraavalle

sukupolvelle. Erityisesti on tuettava urakehi-

tystä, joka palkitsee ja arvostaa kehittymistä

omassa ammatissa ja mahdollistaa työkier-

ron.

TYKY on osa
henkilöstöstrategiaa
Työterveyslaitoksen työkykykeskus arvioi

valtion tykykoulutuksen vaikuttavuutta. Tu-

lokset julkistettiin kesäkuussa 1999. Niiden

mukaan tykytoiminta on ollut tuloksekkainta

niissä organisaatioissa, joissa on annettu ti-

laa uudistaa jaksamista ja henkistä hyvin-

vointia tukevia yhteistoiminnan muotoja.

Sen myötä on kummunnut uudenlaista toi-

minta- ja työkulttuuria. Laaja-alainen työky-

vyn käsite ja toimintamalli sekä myönteinen

henki on yleisesti omaksuttu koulutukseen

osallistuneissa organisaatioissa.

Työkykyä ylläpitävä toiminta on usein

nivottu osaksi henkilöstöpolitiikkaa ja toi-

mintastrategiaa. Tykyryhmissä on yleisim-

min henkilöstön, työsuojelun ja johdon

edustus, mutta myös työterveyshuolto, hen-

kilöstöhallinto ja kuntoutus ovat hyvin edus-

tettuina. Tykytoiminnan kehittyminen riip-

puu kaikista yhteistyötahoista, mutta erityi-

sesti ylimmän johdon sitoutuminen on tärke-

ää. Haaste on ylimmän johdon lisäksi erityi-

sesti keskijohdon - ja koko henkilöstön - aito

osallistuminen ja sitoutuminen. Positiivinen

havainto on johdon aktiivinen osallistumi-

nen tykytoiminnan suunnitteluun ja ohjauk-

seen.

Sosiaali- ja terveysministeriö luovutti

elokuun lopussa vuonna 2000 ensimmäisen

Team-Finlandia palkinnon valtiokonttorin

tiimille. Perusteluissa todettiin mm. että tii-

min jäsenet olivat osanneet yhdistää työs-

sään omat erilaiset osaamisalueensa toimi-

vaksi kokonaisuudeksi.

Tunnusluvut muutoksessa
Työyhteisöjen toimintatavoissa ja yksittäis-

ten työntekijöiden asenteissa tapahtuneita

muutoksia kuvaavat myös seuraavat tunnus-

luvut. Vuonna 2000 siirryttiin valtion eläke-

järjestelmässä eläkkeelle keskimäärin 58

vuoden 4 kuukauden iässä. Vuodesta 1996

eläkkeelle jäämisikä on noussut kokonaista

9 kuukautta.

Erityisen huomattavaa on, että vanhuus-

eläkeikään asti työssä jaksaneiden osuus kai-

kista eläkkeelle siirtyneistä on kasvanut.

Vuonna 1996 eläkkeelle siirtyneistä 49 pro-

senttia oli vanhuuseläkeiässä ja vuonna 2000

jo 59 prosenttia. Tähän myönteiseen kehi-

tykseen on omalta osaltaan vaikuttanut mm.

se, että työkyvyttömyyseläkkeitä on alkanut

vähemmän. Pysyvälle, täydelle työkyvyttö-

myyseläkkeelle siirryttiin vuonna 2000 kes-

kimäärin 54 vuoden 1 kuukauden ikäisenä

eli vanhempana kuin neljä vuotta aikaisem-

min.
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Vuonna 1996 työkyvyttömyyseläkkeelle

siirryttiin keskimäärin 52 vuoden ja 4 kuu-

kauden ikäisenä. Ikävakioitu työkyvyttö-

myyden alkavuus on vastaavana aikana las-

kenut 9,3:sta 6,8 prosenttiin, kun myös var-

haiseläkkeelle siirtyneet otetaan mukaan.

Myönteinen kehitys on virastojen ja laitos-

ten ansiota ja siihen ovat vaikuttaneet useat

eri tekijät ihmisten asenteista lakimuutok-

siin. Valtiokonttorilla on mahdollisuus jat-

kossakin olla mukana työyhteisöjen ja työn-

tekijöiden tukena työhyvinvoinnin luomises-

sa.
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Työkyky tehdään yhdessä -hanke on pien-

työpaikkojen työkykytoiminnan edistämisen

hanke, joka on käynnistynyt vuonna 1999 ja

interventiot päättyvät vuoden 2002 lopussa.

Ensisijaisena tavoitteena on tuottaa uusia

malleja erityisesti pientyöpaikkojen ikäänty-

neiden työntekijöiden työkyvyn kohentami-

seksi ja arvioida mallien tuloksellisuus ja

toimivuus.

Toisena tavoitteena on lisätä tietoisuutta

työkyvyn edistämisestä pientyöpaikoilla,

tunnistaa hyviä käytäntöjä ja levittää niistä

tietoa sekä laatia ohjeisto työpaikan työky-

vyn edistämiseen. Työkyvyn ylläpitäminen

ja ikärakenteen asettamat paineet koetaan

pienyrityksissä erittäin haasteellisiksi. Pien-

yritykset ovat edelleen hankalimmin työsuo-

jelun, työterveyshuollon tai tykytoiminnan

tavoitettavissa. Tarkoituksena on, että yrityk-

sille muodostuisi tykytoiminnasta  luonnolli-

nen ja systemaattinen malli.

Kolmantena tavoitteena on arvioida työ-

kykyä ylläpitävän toiminnan laatua ja toteut-

tamisen edellytyksiä pientyöpaikoilla. Ky-

seessä on hankekilpailu, jonka parhaat inno-

vaatiot palkitaan projektin lopussa. Yritykset

kilpailevat keskenään siitä, ketkä löytävät

uusia ideoita ja ratkaisuvaihtoehtoja erityi-

sesti ikääntyviin kohdistuvalla kehittämistoi-

minnalla.

Työkyky tehdään yhdessä -hanke

Kohdeyritykset
Hankkeeseen valittiin 20 pk-yritystä eteläi-

sestä Suomesta. Hakemuksia projektiin re-

kisteröitiin yli 200, joista 150 täytti pientyö-

paikkoja koskevat valinnan ehdot. Yrityksil-

tä edellytettiin valmiutta kehittää henkilös-

tönsä työkykyä kokonaisvaltaisesti niin, että

kohteena on samanaikaisesti sekä työtäteke-

vä ihminen että työ. Yrityksen johdon ja

henkilöstön tuli olla sitoutunut toteuttamaan

kehittämishanke.

Hankkeessa on edustettuina  koneiden ja

laitteiden valmistus, kuljetus- ja rakennus-

ala, moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus,

kiinteistöhuolto, paperin jatkojalostus, säh-

köhuolto ja painaminen. Muita toimialoja

edustavat koulutus, konsultointi ja tutkimus,

terveydenhuolto-  ja sosiaalipalvelut, tiedon-

välitys, kulttuuri sekä urheilu- ja virkistys-

toiminta.

Mukana olevista yrityksistä 12 sijaitsee

Etelä-Suomen läänissä, joista viisi pääkau-

punkiseudulla. Länsi-Suomen läänissä toimii

kahdeksan yritystä. Pk-sektorin kokoluokista

yksi yritys edustaa mikroyrityksiä (2-9 hen-

kilöä), 11 pieniä yrityksiä (10-49 henkilöä)

ja kahdeksan keskikokoista (50-249 henki-

löä) yritystä.
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Hankkeen toimintamalli
Vaikutuksia tutkitaan alku- ja loppumittauk-

siin perustuvalla seurantatutkimuksella, jos-

sa tarkastellaan muutoksia työkyvyssä ja

työyhteisön toiminnassa, hankkeiden sisäl-

töä ja koko toiminnan toteutusta.

Yrityksille tehtiin työkyvyn ja työyhtei-

sötekijöiden kartoitus vuosina 1999 - 2001.

Työkykyä, työn piirteitä ja henkilöstön hy-

vinvointia kartoittanut kysely sisälsi teema-

kokonaisuuksia, jotka vaikuttavat keskeisesti

sekä työntekijöiden terveyteen ja hyvinvoin-

tiin että organisaatioiden toimivuuteen. Al-

kukartoituksen tuloksista yritykset saivat

kuvan henkilöstönsä työkyvystä ja hyvin-

voinnista, ammatillisen kehittymisen tarpeis-

ta, työn haasteellisuudesta ja kehittävyydes-

tä, esimiestoiminnasta, ilmapiiristä sekä hen-

kilöstönsä eläkeasenteista.

Alkukyselyyn vastasi 1301 henkilöä

1727:stä 20 yrityksessä. Kyselyn vastauspro-

sentti oli 75. Vastanneista miehiä oli 59 pro-

senttia ja naisia 41 prosenttia. Kaikkien vas-

taajien keski-ikä oli 43 vuotta, miesten 44

vuotta ja naisten 42 vuotta. Ikääntyneiksi

luokiteltavia yli 45-vuotiaita oli 47 prosent-

tia vastaajista. Työsuhde oli vakituinen 89

prosentilla ja määräaikainen 8 prosentilla.

Työvuosia nykyisen työnantajan palveluk-

sessa oli vastanneilla keskimäärin 11 vuotta.

Vastaajista teki oman ilmoituksensa mukaan

henkistä työtä 45 prosenttia, sekä henkistä

että ruumiillista työtä 39 prosenttia ja ruu-

miillista työtä 16 prosenttia.

Vastaajien työkyky oli työkykyindeksillä

mitattuna keskimäärin hyvä (työkykyindek-

siarvo välillä 37-43). Miesten ja naisten vä-

lillä ei ollut eroja työkyvyssä. Iän myötä ta-

pahtui tasainen työkyvyn heikkeneminen.

Fyysisesti raskaissa töissä näkyi ikääntymi-

sen merkitys selvästi. Työkyvyn alenemista

esiintyi eniten raskaissa ja fyysisesti kuor-

mittavissa työtehtävissä kuten rakennus-,

kuljetus- ja korjaustoiminnan aloilla.

Yleisimpiä olivat tuki- ja liikuntaelinten

sairaudet. Vastaajista 26 prosentilla oli vä-

hintään yksi lääkärin toteama tuki- ja liikun-

taelinten vamma tai sairaus. Toiseksi ylei-

simpiä olivat tapaturmavammat. Kaikkiaan

16 prosentilla oli yksi tai useampi vamma.

Molemmilla sukupuolilla oli runsas tuki- ja

liikuntaelimistön sairastuvuus. Naisista 28

prosentilla ja miehistä 28 prosentilla oli jo-

kin tuki- ja liikuntaelimistön sairaus. Sairau-

det vaihtelivat työn laadun mukaan. Ruu-

miillisessa työssä työskentelevillä oli eniten

tuki- ja liikuntaelinten sairauksia ja tapatur-

mia. Iän myötä sairaudet ja vammat haittasi-

vat enemmän työntekoa.

Vastaajista 85 prosenttia uskoi jaksavan-

sa työskennellä kahden vuoden kuluttua.

Epäilijöitä, jotka ilmoittivat etteivät olleet

varmoja, oli 13 prosenttia ja 2 prosenttia

vastasi, että tuskin työskentelee enää kahden

vuoden kuluttua. Ennuste työkyvystä vaihte-

li ikäryhmittäin ja toimialoittain. Fyysisesti

raskaissa töissä oma ennuste oli huonompi

kuin muilla toimialoilla.

Stressiä oli kokenut 19 prosenttia vastaa-

jista. Erinomaiseen tai hyvään työkykyluok-
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kaan kuuluneet vastaajat kokivat vain vähän

stressiä, kun taas kohtalaiseen tai huonoon

työkykyluokkaa sijoittuneet tunsivat huo-

mattavasti enemmän stressiä. Tyytyväisiä

työhönsä oli 64 prosenttia vastaajista. Työ-

kykyindeksin ja työtyytyväisyyden yhtey-

dessä on havaittavissa suunta, että erinomai-

seen tai hyvään työkykyluokkaan sijoittuvat

ovat tyytyväisiä työhönsä kun taas huonon

työkykyindeksin luokissa suunta oli päin-

vastainen.

Työympäristöön liittyvät ajankohtaisim-

mat kysymykset olivat mm. työaikajärjeste-

lyihin, työasentoihin ja ergonomiaan liittyviä

korjauksia, työtapajärjestelyjä, tilanahtautta,

raskaiden nostojen helpottamista, lämpötilan

ja ilmanvaihdon tasaamista sekä homeongel-

mien ratkaisuja.

Eläkeasenteita kysyttäessä vastaajista

noin puolet oli ajatellut eläkkeelle jääntiä jo

ennen vanhuuseläkettä. Vastaajista 11 pro-

senttia ilmoitti, että eläkkeelle jäänti oli jat-

kuvasti mielessä. 34 prosenttia ei ollut il-

moituksensa mukaan ajatellut asiaa. Eläke-

asenteiden ja työkykyluokkien yhteyttä tar-

kasteltaessa todettiin, että erinomaisessa ja

hyvässä työkykyluokassa eläkkeelle siirty-

mistä ei ajatella tai ajatellaan vain joskus,

kun taas huonossa työkykyluokassa jopa

puolella on eläkkeelle jääminen jatkuvasti

mielessä.

Tärkeimmät asiat työssä jaksamiselle

vanhuuseläkeikään saakka olivat työmäärän

ja kiireen vähentäminen (70 % piti tärkeä-

nä), töiden sisällön kehittäminen (67 %),

kuntoutustapojen parantaminen (64 %) ja

johtamistapojen kehittäminen (62 %). Työ-

ympäristön parantamista työssä jaksamisen

edellytyksenä piti tärkeänä 61 prosenttia,

palkan lisäämistä 61 prosenttia, koulutus-

mahdollisuuksien parantamista 56 prosent-

tia, joustavampia työaikoja 56 prosenttia,

työpaikkaterveydenhuollon tehostamista 53

prosenttia ja sapattivapaata 44 prosenttia.

Yli 45-vuotiaat pitivät kiireen ja työmäärän

vähentämistä tärkeimpänä edellytyksenä

työssä jaksamiselle, 33-44-vuotiaat töiden

sisällön kehittämistä (75 %) ja alle 35-vuo-

tiaille tärkeimmäksi edellytykseksi nousi

palkan lisääminen (75%). Työssä jaksamisen

tärkein edellytys henkisessä työssä oli töiden

sisällön kehittäminen (70%) kun taas ruu-

miillisessa työssä työmäärän ja kiireen vä-

hentämistä ja kuntoutusmahdollisuuksien

parantamista piti tärkeänä 71 prosenttia.

Kuvio 18. Tärkeimmät työssä jaksamiseen vai-
kuttavat asiat.



 Ikäohjelman monet kasvot   106

Kehittämisen
käynnistyminen
Alkukartoituksen perusteella yritykset saivat

suosituksia ensisijaisista kehittämiskohteis-

taan. Yritykset laativat kehittämissuunnitel-

man ennen toimenpiteiden aloitusta. Tavoit-

teena oli, että ohjelmat olisivat monipuolisia

ja kokonaisvaltaisia pyrkien vaikuttamaan

samanaikaisesti yksilön terveyteen ja toi-

mintakykyyn, ammatilliseen osaamiseen,

työyhteisöön ja työoloihin. Laajaa näkökul-

maa painotettiin alusta alkaen.

Yritysten kehittämistyötä on pyritty tuke-

maan järjestelmälliseksi ja jatkuvaksi toi-

minnaksi. Toiminnan käynnistys ja tiedotus

alkoivat usein erillisellä projektin käynnistä-

mispäivällä. Yritykset ovat itse vastanneet

työkykyä ylläpitävän toiminnan toteutukses-

ta tai ovat käyttäneet hyödyksi joko ulko-

puolista konsultaatioapua tai projektin hen-

kilöstön työpanosta.

Yritysten tilaisuuksissa on selkiytetty ty-

kykäsitettä yhteisen keskustelun kautta.

Huomiota on kiinnitetty erityisesti tykykäsit-

teen erilaisiin tulkintoihin ja merkityksiin.

Tavoitteena on ollut, että  työpaikoilla saa-

daan rakennettua oma käsitys työkyvystä ja

voidaan arvioida sen toteutumista työpaikan

arkikäytännöissä.

Yritysten tavoitteet ovat vaihdelleet laa-

tujärjestelmän rakentamisesta ja asiakaspal-

velukonseptien kehittämisestä fyysisen kun-

non ylläpitämiseen. Painoalueita ovat olleet

psyykkinen ja fyysinen jaksaminen, esimies-

taitojen ja johtamisjärjestelmien sekä am-

mattitaidon  kehittäminen. Yhteistä valituille

kohteille on ollut niiden yhteys työkyvyn yl-

läpitoon.

Yksittäisen työntekijöiden hyvinvoinnin

alueelta on pyritty laajentamaan näkökulmaa

työyhteisötekijöihin sekä työn sisältötekijöi-

hin ja erilaisten työjärjestelmien toimivuu-

teen. Toiminta on edennyt yrityksissä eri ta-

voin riippuen yrityksen koosta ja tyky-toi-

mintaan käytetystä ajasta.

Yritysten toimintaa on edistetty haastatte-

luin, yhteistyöseminaareilla, konsultaatioilla

ja asiantuntija-avulla. Tavoitteena on ollut

tukea yrityksiä yhteisen näkemyksen löytä-

misessä oman yrityksen tai toimialan tyky-

toiminnalle. Haastatteluin on kartoitettu ja

selvennetty näkemyksiä työkyvystä sekä

työssä ilmenevistä ongelmista. Sitoutumista

ja koko työyhteisön osallistumista on tuettu

mm. järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia.

Kehittäminen on käynnistynyt yrityksissä

neljää yritystä lukuun ottamatta. Toiminnan

intensiteetti on ollut erilaista verrattaessa

yrityksiä keskenään. Pisimmälle edistyneissä

yrityksissä on toiminut tai niihin on perustet-

tu erillinen tykyryhmä, joka on vastannut

tykyasioiden käsittelystä ja eteenpäin viemi-

sestä yrityksen sisällä. Ryhmät ovat saaneet

tukea ja konsultointiapua alkuvaiheessa  ja

tarvittaessa myös jatkossa.

Ongelmana joissakin yrityksissä on ollut

sitoutuminen tykytoiminnan kehittämiseen.

Alkuinnostuksen jälkeen toiminnalle ei ole

löytynyt vetäjää eikä aikaa. Johdon rooli toi-

minnan edistämisessä ja muutoksen toteu-
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koko, aikaisempi kokemus toiminnasta ja

siihen käytettävissä olleet resurssit ovat vai-

kuttaneet prosessin etenemiseen. Myös yri-

tyksen toimiala on vaikuttanut siihen, mille

tykytoiminnan osa-alueille toimia on kohdis-

tettu.

Erilaiset ulkoiset tapahtumat, kuten yri-

tyksen taloudellinen epävarmuus, kilpailuti-

lanne ja henkilöstöresursseissa tapahtuneet

vaihdot ja muutokset, ovat ainakin lyhytai-

kaisesti vaikuttaneet toteuttamiseen. Osassa

yrityksistä tykyryhmää ei lainkaan perustet-

tu, jolloin yritysjohdon tehtäväksi on jäänyt

muun työn ohella vastata työkyvyn edistämi-

sestä.

Organisaatioiden vaatima perehtymisaika

on vaihdellut toimialoittain. Positiivisesta

asenteesta huolimatta osa yrityksistä on vaa-

tinut melko pitkän keskustelu- ja kypsyttely-

ajan. Myös käsitys tykytoiminnasta on vaih-

dellut yritysten välillä huomattavasti. Tyky-

toiminta on ollut toisissa  yrityksissä selkeä

ja laaja-alainen,  koko työyhteisön kehittä-

misen väline ja toisissa etupäässä fyysisen

kunnon ylläpitoon tähtäävä toiminto.

Osalla yrityksistä ei ole ollut resursseja

aloittaa toimintaa käytännössä, vaan se on

vielä suunnittelun tasolla. Toisissa yrityksis-

sä on lähdetty vireästi liikkeelle ja toimintaa

on viety omatoimisesti eteenpäin. Näissä

yrityksissä tykytoiminnasta on vastannut

useimmiten erillinen tykyryhmä, kokemusta

aiemmista kehittämistoimista on ollut ja si-

toutuminen niin yrityksen johdon kuin hen-

kilöstönkin osalta on ollut vahva. Vastuun

tuksessa on ollut ratkaiseva. Henkilöstön

vaikutusmahdollisuuksien parantaminen ja

tiedottaminen muutosprosessissa ovat koros-

tuneet sitouttamisen välineinä. Yritysimagon

kohentuminen ja julkisuus ovat motivoineet

osaa yritysjohtoa kehittymistä tukevaan toi-

mintaan. Liiketoiminnassa tapahtuneiden

muutosten takia energiaa ja henkilöresursse-

ja ei ole aina riittänyt pitkäjänteisyyttä vaati-

vaan työhön.

Toiminnasta valtaosa on koskenut am-

mattitaidon ja osaamisen lisäämistä, psyyk-

kisen jaksamisen tukemista mm. mentori- ja

nk. kummitoiminnan avulla sekä työn sisäl-

lön muutoksia ja työn uudelleenorganisoin-

tia. Kummitoiminta on tarkoittanut vanhem-

man, kokeneemman kollegan antamaa tukea

ja ohjausta nuoremmalle työntekijälle.

Ammatillista lisäkoulutusta on järjestetty

useimmissa yrityksissä, esimies- ja johtamis-

koulutusta viidessä yrityksessä, osaamiskar-

toituksia on järjestetty ja esimies-alaiskes-

kusteluja aloitettu. Työympäristön ergono-

miaa on parannettu puolessa yrityksistä.

Työnohjauskoulutusta on aloitettu viidessä

yrityksessä. Fyysisten voimavarojen edistä-

minen ja ylläpito on ollut esillä useimmissa

yrityksissä yhteisten liikuntaharrastusten ja

erilaisten kuntomittausten muodossa.

Havaintoja ja tuloksia
tykytoiminnasta
Kehittämisen intensiteetti ja laatu ovat olleet

hyvinkin erilaista eri yrityksissä. Yrityksen
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delegoiminen yritystasolla esim. työsuojelu-

toimikunnalle ei aina ole ollut onnistunut

valinta.

Useissa mukana olevissa yrityksissä on

käynnistynyt joko liiketoimintojen tai toi-

mintakonseptin uudelleen suunnittelu. Apu-

na on käytetty henkilöstön työkyvystä tai

hyvin-voinnista saatua systemaattista tietoa.

Alkukyselyn perusteella saatua tietoa henki-

löstön työkykytasosta, työyhteisön toimivuu-

desta ja ammattiosaamisesta on käytetty

apuna myös suunniteltaessa kehittämistoi-

mia muilla yrityksen toimintasektoreilla

(esim. koulutusjärjestelmät, ilmapiirimit-

taukset jne.). Työympäristön viihtyvyyteen

ja ergonomiseen tasoon on puututtu tarpeen

mukaan.

Tietoisuus tykykäsitteen laajuudesta on

lisääntynyt, mikä näkyy mm. ammattitaidon

ylläpitämisenä koulutuksella, työyhteisön

toimivuuteen panostamisena sekä esimies-

ja johtamistoiminnan kehittämishalukkuu-

tena.

Loppuhavaintoja
Yritykset tarvitsevat paljon tukea tyky-toi-

minnan  käynnistämiseen ja toteuttamiseen.

Työkykykäsitten laajuus on monesti hankala

mieltää, sen kehittäminen käytännön toimen-

piteiksi vaatii pitkäjänteistä ja systemaattista

toimintaan panostamista ja suunnittelua.

Hankkeen tuloksellisuus arvioidaan kulu-

van vuoden lopulla. Näin ollen projekti on

auttanut yrityksiä tarkentamaan kehittämis-

kohteitaan, mahdollistanut toiminnan jatku-

van seurannan ja toimenpiteiden tuloksien

arvioinnin, auttanut kehittämistoiminnan ta-

loudellisessa toteuttamisessa ja lisännyt tie-

toisuutta laaja-alaisesta tykytoiminnasta.

Ohjelman jälkeen uusitaan kyselytutkimus ja

arvioidaan prosessi. Tärkeää on löytää vas-

taus kysymyksiin: millainen kehittämistoi-

minta tuottaa tulosta ja  millaisilla tykymal-

leilla saadaan positiivista muutosta aikaisek-

si koko työyhteisön hyväksi?
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Metal Age

Rautaruukkiryhmään kuuluva valssilankaa

valmistava Fundia Wire Oy on vuosikymme-

nen ajan tehnyt yhteistyötä Työterveyslaitok-

sen kanssa tavoitteenaan henkilöstön hyvin-

vointi sekä työkyvyn ja kokonaistuottavuu-

den parantaminen. Ikäohjelman puitteissa

yritys on kehittänyt Metal Age -työkalun

ikääntyvien työntekijöiden työkyvyn ylläpi-

tämiseksi ja työolojen parantamiseksi.

Vaikka Metal Age on suunniteltu ikäänty-

neitä ja metalliteollisuutta ajatellen, se so-

veltuu kaiken ikäisten tykytoiminnan suun-

nitteluun eri alojen työpaikoilla. Menetel-

mää on käytetty menestyksellä paitsi teräste-

ollisuudessa myös esimerkiksi sairaalassa,

koulussa ja siivoojien työssä ja palaute on

ollut hyvää. Kansainvälisesti on Ruotsin me-

tallialan työnanatajaliitto, Metallgruppen,

ottanut Metal Age-menetelmän koulutus-

ohjelmaansa.

Yhdessä tekeminen
edesauttaa sitoutumista

Tutkittua tietoa työikäisen väestön ikäänty-

misestä ja sen vaikutuksista on tarpeeksi,

jotta työpaikoilla voidaan käynnistää inter-

ventioita. Tyky-toimenpiteiden suunnittelus-

sa on huomioitava seuraavat seikat:

- Miten herätetään mielenkiinto ja saadaan

jopa innostusta syntymään?

- Miten varmistetaan koko henkilöstön osal-

listuminen?

- Miten saadaan juuri tälle työpaikalle räätä-

löidyt ratkaisut?

- Miten priorisoidaan suunnittelussa synty-

neet ratkaisuehdotukset?

- Miten aikaansaadaan käytännön toimenpi-

teitä?

- Miten hallitaan/eliminoidaan muutosvasta-

rinta?

Metal Age -menetelmä tuo ratkaisun näi-

hin kysymyksiin ja mahdollistaa räätälöity-

jen toimenpiteiden käynnistämisen niin koko

yrityksen kuin osastojen ja tiimien tasolla.

Metal Age työkalupakkiin kuuluu osallis-

tujille jaettava neljäsivuinen ”Johdatus Me-

tal Age-menetelmään”, joka sisältää myös-

kin kolme työskentelylomaketta. Metal Age

suunnitteluryhmän vetäjän apuvälineenä on

seitsemän piirtoheitinkalvoa.

Suunnittelu tehdään tavallisesti 5-20 hen-

gen ryhmissä. Osaksi työskennellään pareit-

tain. Suunnitteluun menee yleensä 8-10 tun-

tia ja lopputuloksena on omalle työpaikalle

räätälöity käytännön toimenpidepaketti seu-

raavien otsikoiden alla: Ammattiosaaminen,

Työyhteisö, Työ ja Yksilö.

Jokaiselle toimenpiteelle sovitaan vastuu-

henkilö ja aikataulu. Muutaman kuukauden

kuluttua kokoonnutaan arvioimaan toimin-

nan sujumista ja päätetään jatkotoimista.

Osallistuvan tykysuunnittelun työkalu
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Yhdessä suunnittelu auttaa työntekijöitä

sitoutumaan kehittämisprosessiin. Tämä on-

kin Metal Agen vahvimpia puolia. Henkilös-

tö on merkittävä voimavara myös kehittämi-

sessä, työntekijöiden esittämät tykyehdotuk-

set ovat usein sekä yksinkertaisia että halpo-

ja.
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UPM-Kymmene Oyj:n muodostamisen jäl-

keen vuonna 1996 tutkittiin konsernin henki-

löstön rakenne ja tehtiin arviot henkilöstö-

tarpeen ja ikärakenteen kehityksestä vuoteen

2005 mennessä. Tällöin todettiin mm., että

henkilöstön keski-ikä Suomen toimipaikois-

sa oli yli 43 vuotta ja suurimmat viisi ikä-

luokkaa olivat 46 - 50-vuotiaat. Keskimää-

räinen työstä poisjäänti-ikä eläketarkoituk-

sessa oli alle 57 vuotta eli jopa suomalaisit-

tain erittäin alhainen. Mikäli eläkkeellelähtö

jatkuisi suurten ikäluokkien lähestyessä elä-

keikää yhtä alhaisessa iässä, oli ennustetta-

vissa pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta

viimeistään vuoteen 2005 mennessä.

Konserniin perustettiin työryhmä, jonka

jäseninä oli viisi henkilöstön, kolme työter-

veyshuollon ja kaksi henkilöstöjohdon edus-

tajaa. Työryhmän tehtävänä oli suunnitella ja

luoda toimenpideohjelma, jonka tavoitteena

oli henkilöstön eläkkeellelähtöiän myöhentä-

minen sekä keski-iän kohoamisen pysäyttä-

minen. Näin haluttiin varmistaa riittävän

ammattitaitoisen ja työkykyisen henkilöstön

työssä pysyminen ja saanti 2000-luvulla

suurten ikäluokkien lähestyessä eläkeikää.

Tämä tapahtuisi ylläpitämällä ja parantamal-

la ikääntyvän henkilöstön osaamista, fyysis-

tä työkykyä sekä työmotivaatiota.

Henkilöstön ikärakenteen hallinta
UPM-Kymmene Oyj:ssä

Ohjelman pääsisältö
Toimenpideohjelma jakaantui seuraaviin

osa-alueisiin:

1. Ikääntyvien henkilöiden
työpanoksen säilyttäminen

Työkykyä ylläpitävää toimintaa oli kon-

sernin työpaikoilla harjoitettu jo pitkään.

Konsernin toimenpideohjelma uusittiin ja

yhteistyössä Työterveyslaitoksen ja Eläkeva-

kuutusyhtiö Ilmarisen kanssa koulutettiin

noin 400 avainhenkilöä. Samassa yhteydessä

laadittiin tai uusittiin työpaikkakohtaiset työ-

kykyä ylläpitävän toiminnan ohjelmat. Kon-

sernin muistamissääntö uusittiin siten, että

25 vuotta palveluksessa olleille annetaan yh-

tiön kustannuksella kahden viikon ylimääräi-

nen kuntoloma ja 35 vuotta palvelleille nel-

jän viikon ylimääräinen loma.

2. Työmenetelmien, työn sisällön  ja työ-
ympäristön kehittäminen

Yksilölliset tarpeet ja erityisesti ikäänty-

minen otetaan huomioon em. asioiden kehit-

tämisessä. Työstä poisjääntiä pyritään siirtä-

mään tarjoamalla osa-aikaeläke kaikille, mi-

käli ikä ja työjärjestelyt sen sallivat.

3. Ammattitaidon kehittäminen

Ikääntyvien ammattitaidon osalta panos-

tetaan uuden tekniikan, erityisesti tietotek-

niikan koulutukseen sekä kielikoulutukseen.
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4. Henkilöstösuunnittelu ja -hankinta

Päätettiin ryhtyä ennakoimaan poistumaa

palkkaamalla etukäteen hyvin koulutettuja

nuoria eläkkeelle poistuvien tilalle.

Ikäohjelmasta
työhyvinvointiohjelmaksi
Työkykyä ylläpitävän toiminnan ohjelmaa

työstettiin vuosittain. Monet kokivat sen

koskevan kuitenkin liian yksipuolisesti

ikääntynyttä henkilöstöä. Tällä hetkellä pu-

humme työhyvinvointiohjelmasta ja paino-

tus kohdistuu tasapuolisemmin koko henki-

löstöön.

Ohjelman sisällön pääkohdat ikääntynei-

den työssä pysymiseksi on seuraava:

1. Työtyytyväisyyden ja työilmapiirin
parantaminen

- jokaisella on vastuu ja mahdollisuus vai-

kuttaa oman työnsä ja työympäristönsä

suunnitteluun ja kehittämiseen

- yksiköissä ja konsernissa tehdään työilma-

piiritutkimuksia ja toteutetaan tarvittavat ke-

hittämistoimenpiteet

- kehityskeskusteluissa käsitellään vuosittain

työhyvinvointiin ja työkyvyn ylläpitoon liit-

tyvät asiat.

2. Jokaisen oma vastuu ja toiminta työky-
vyn sekä terveyden ylläpitämiseksi

- kaikille yli 30-vuotiaille tehdään viiden

vuoden välein laaja terveystarkastus, jolla

pyritään vaikuttamaan terveyskäyttäytymi-

seen, yli 50-vuotiaille tarkastus 2 - 3 vuoden

välein

- terveystarkastusten yhteydessä suunnitel-

laan yksilöllinen ohjelma omatoimiseen kun-

non kehittämiseen ja terveyden ylläpitämi-

seen

- tietoa ikääntymisen aiheuttamista muutok-

sista annetaan terveystarkastuksissa ja erilai-

sissa koulutustilaisuuksissa

3. Henkilöstön ikärakenteen
tasapainottaminen

- eläkkeelle siirtyvien keski-ikää nostetaan

nykyisestä 58 vuodesta 60 vuoteen vuoden

2005 alkuun mennessä

- osa-aikatyötä ja osatyökyvyttömyyselä-

kettä käytetään mahdollisuuksien ja

tarpeen mukaan

- kehityskeskusteluissa selvitetään 50 vuo-

desta alkaen henkilökohtainen suunnitelma

tuleville työvuosille

- kehityskeskusteluissa käsitellään lisäpereh-

dyttämisen ja ammatillisen koulutuksen tar-

ve erityisesti uuden tekniikan käytössä

- esimiehet ja työtoverit tukevat ikääntyvien

työssä jaksamista

- henkilöstöä palkataan etukäteen

- rekrytointi kohdistetaan ensisijassa nuoriin

opintonsa päättäviin ikäluokkiin

- mestari-kisälli filosofia (mentorointi)

4. Sairauspoissaolojen hallinta

- jokaisessa työpaikassa on ajan tasalla oleva

työhyvinvoinnin ohjelma ja työkykyä yllä-

pitävän toiminnan suunnitelma

- tavoitteena on, ettei henkilö kärsi työperäi-

sistä sairauksista tai vammoista  eläkkeelle

siirtyessään
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Kehitysnäkymiä
Ikääntyville tarkoitettu koulutus aloitettiin

tehdaskohtaisilla kursseilla kaikille ao.

vuonna 55 vuotta täyttäville. “Ikä lisääntyy -

mutta niin tekee viisauskin” koettiin sisällöl-

tään hyväksi, mutta kohderyhmä jo osittain

eläköitymisajattelulle “menetetyksi”. Tällä

hetkellä on käynnistymässä koulutuksen uu-

distettu versio “Kokemuksesta voimavaro-

ja”, joka painottuu yli 45-vuotiaisiin. Myös

nuorempia on mukana, jotta eri ikäluokkien

näkökulmat saadaan yksiköiden kehitysoh-

jelmiin.

Laaja avainhenkilökoulutus uusitaan yh-

teistyössä Työterveyslaitoksen ja eläkeva-

kuutusyhtiön kanssa.

Eräs merkittävä projekti koulutuksen ja

tutkimuksen alueella on Työkuntoisuusinsti-

tuutin perustaminen Valkeakoskelle 1.3.2002

alkaen Tampereen yliopiston Liiketaloudelli-

sen tutkimuskeskuksen alaisuuteen. UPM-

Kymmene osallistuu huomattavalla summal-

la instituutin johtoon tulevan professuurin

rahoitukseen tavoitteena erityisesti ikäänty-

miseen liittyvän tutkimuksen edistäminen

teollisuusympäristössä.

Tuloksia
Metsäteollisuudessa on 25 vuoden ajan tuo-

tannollisista ja taloudellisista syistä tapahtu-

vien henkilöstövähennysten eräänä keinona

käytetty irtisanomisia, joiden  tavoitteena on

ollut työttömyyspäivärahakauden jälkeinen

työttömyyseläke. Tästä käytännöstä on

UPM-Kymmenessä viime vuosina yritetty

luopua siinä kuitenkaan täysin onnistumatta.

Henkilöstö pitää menettelyä edelleen inhi-

millisenä henkilöstömäärän sopeuttamiskei-

nona. Konsernin henkilöstön lukumäärä

Suomessa on yrityskaupoista ja rationali-

soinneista johtuen pudonnut vuoden 1996

lopun noin 24 000:sta alle 21 000:een.

Työelämästä poistumisen vaihtoehdoksi

suunniteltu osa-aikaeläkkeelle siirtyminen

on UPM-Kymmenessä 1990-luvun loppu-

vuosien epäröinnin jälkeen lähtenyt hyvin

käyntiin. Tällä hetkellä on osa-aikaeläk-

keellä yhteensä 471 henkilöä yhtiön kaikilta

toimialoilta eri yksiköistä. Myös vuorotyös-

sä on kehitetty toimivia malleja osa-aikatyön

käyttämiseksi.

Työstä poistumisiän nostamistavoite 60

ikävuoteen on edennyt suhteellisen hitaasti,

koska ihmiset ovat edelleen halukkaita lähte-

mään ennenaikaiselle eläkkeelle. Keskimää-

räistä työstä poistumisikää on kuitenkin saa-

tu nostettua lähes kaksi vuotta vuosien 1997-

2001 aikana, eli 56,6 vuodesta 58,5 vuoteen.

Asenteet ovat henkilöstön keskuudessa sel-

västi muuttuneet pitempään työelämässä py-

symisen suuntaan. Uskomme näin ollen, että

vuodelle 2005 asetettu 60 vuoden työelä-

mästä poistumisikätavoite tulee toteutumaan

ja antaa mahdollisuudet uusien tavoitteiden

asettamiselle.
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Tyky-barometri - työkykyä ylläpitävä toiminta
suomalaisilla työpaikoilla vuosina 1998 ja 2001

Barometrityyppiset tutkimukset ovat ennen

kaikkea muutoksen mittareita ja mielikuvien

tuottajia. Ne kertovat tutkimansa asian muu-

toksen suunnasta mittaushetkellä ja ennakoi-

vat sen suuntaa myös lähitulevaisuudessa.

Hyvän barometrin tunnusmerkki onkin, että

se on herkkä tavoittamaan ja heijastamaan

asiantiloissa tapahtuvia muutoksia. Esimer-

kiksi päättäjät ovat kiinnostuneita barometri-

en tuottamasta tiedosta halutessaan tarkas-

tella tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia tai

perustella suunniteltuja toimintoja. Myös

tiedotusvälineissä on viime vuosina ilmen-

nyt kasvavaa kiinnostusta barometritietoa

kohtaan.

Tausta ja tavoite
Tykybarometri on Kansallisen ikäohjelman

ja Työterveyslaitoksen tutkimus. Se tehtiin

ensimmäisen kerran Ikäohjelman alkaessa

vuonna 1998 ja toistettiin ohjelman loppu-

puolella vuonna 2001. Tykybarometrin tu-

los- ja taulukkoraportti ilmestyy keväällä

2002.

Tykybarometri on ennen kaikkea työpaik-

kojen työkykyä ylläpitävän toiminnan toteu-

tuksen, toimivuuden ja sisällön seurannan

väline. Barometri kuvastaa työpaikoilla ta-

pahtuvaa työkyvyn ylläpitotoimintaa. Sillä

kerätään tietoa toimintaan suunnatusta pa-

nostuksesta sekä toteutetun toiminnan eri

muodoista.

Tykybarometri vastaa esimerkiksi seuraa-

viin kysymyksiin:

- miten laajalti suomalaisilla työpaikoilla

tehdään tykytoimintaa

- minkälaista tehty toiminta on

- millaisin voimavaroin sitä tehdään

- minkälaisia toiminnan kannusteita työ-

paikoilla on

- mitkä ovat toiminnan keskeiset esteet

- mitä vaikutuksia toiminnalla arvioidaan

olevan sekä

- miten toteutettu tykytoiminta koetaan työ-

paikan keskeisten ryhmien eli työnantajan,

työntekijöiden ja työterveys huollon

keskuudessa.

Barometrissa ei käsitellä työkykyä ylläpi-

tävää ja edistävää toimintaa uutena, työpai-

kan normaaleista menettelyistä irrallisena

toimintana vaan olennaisena osana työpai-

kan henkilöstöpolitiikkaa ja kehittämistoi-

mintaa. Parhaimmillaan tykytoiminta on työ-

paikan eri tahojen omaksumana kokonais-

valtaisena toimintatapana, joka on sisäisty-

nyt luonnolliseksi osaksi jokapäiväistä työn-

tekoa.

Työkyvyn ylläpitotoiminnan nähdään

kohdistuvan työpaikan koko henkilöstöön.

Ajatuksena on myös, että niillä tyky-toimin-

nan osa-alueilla, joilta työpaikalta ei löydy

riittävää omaa osaamista ja voimavaroja, on

hyödyllistä tehdä yhteistyötä ulkopuolisten
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asiantuntijoiden ja palvelujärjestelmien

kanssa. Työpaikan sisäisen ja ulkoisen yh-

teistyön sujuvuutta pidetään merkittävänä

toiminnan onnistumiseen vaikuttavana teki-

jänä.

Tykybarometria on kehitelty laajan työ-

kyvyn ylläpitotoiminnan käsitteen ja määrit-

telyn pohjalta. Sosiaali-ja terveysministeriön

työterveyshuollon neuvottelukunta

(26.11.1992) on määritellyt työkykyä yllä-

pitävän toiminnan seuraavasti:

“Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla tar-

koitetaan kaikkea toimintaa, jolla työnantaja

ja työntekijät sekä työpaikan yhteistoiminta-

organisaatiot yhteistyössä pyrkivät edistä-

mään ja tukemaan jokaisen työelämässä mu-

kana olevan työ- ja toimintakykyä hänen

työuransa kaikissa vaiheissa“ (STM 1992).

Tästä määritelmästä on muokattu konk-

reettisempi, helpommin työstettävissä oleva

ja puhelinhaastattelumenetelmään soveltu-

vampi, tykybarometrissa käytetty tykytoi-

minnan määritelmä:

“Työpaikkojen työkykyä ylläpitävä toi-

minta on työnantajan, yhteistyöorganisaa-

tioiden ja työntekijöiden yhteistyötä, jolla

pyritään tukemaan työkykyä. Toiminta koh-

distuu henkilöstön terveyteen, toimintaky-

kyyn, motivaatioon ja ammattitaitoon sekä

työn, työympäristön ja työyhteisön kehittä-

miseen“.

Toiminnan kohdentumisalueet on baro-

metrissa määritelty niin sanotun tykytoimin-

nan tetraedrimallin mukaan. Mallissa työky-

vyn ylläpitotoiminta jaetaan kohdistuvaksi

työhön ja työympäristöön (ergonomia, työ-

hygienia ja työturvallisuus), työyhteisöön ja

työorganisaatioon (johtaminen, toimintatavat

ja vuorovaikutus), työntekijän voimavaroi-

hin ja terveyteen sekä ammatilliseen osaami-

seen.

Aineisto ja menetelmät

Tykybarometrissa haastattelun kohdeyksik-

könä on toimipaikka. Varsinaisen tarkastelun

ja kiinnostuksen  kohteena on toimipaikko-

jen tykytoiminta ja sen järjestäminen, toteut-

taminen ja kohdentuminen toimipaikkojen

henkilöstöön. Toimipaikka on tilastokeskuk-

sen määrittelyn mukaan: “Toiminnan, lajin

tai kohteen mukaan määritelty yksikkö, jossa

yhdellä sijaintipaikalla harjoitetaan yhden

yritystyyppisen yksikön alaisuudessa pääasi-

assa yhdenlaista taloudellista toimintaa”.

Käytännössä on yleisenä sääntönä, että toi-

minnat, jotka tapahtuvat samalla tontilla ole-

vissa yksiköissä luetaan yhdeksi toimipai-

kaksi.

Barometrin toimipaikkaotannan perus-

joukkoon kuuluivat kaikki toimipaikat, joilla

työskentelee vähintään kaksi henkilöä ja

joissa on ainakin yksi palkansaaja. Otos on

poimittu tilastokeskuksen ylläpitämistä yri-

tys- ja toimipaikkarekistereistä sekä julkis-

yhteisörekisteristä.

Barometrin otos on ositteidensa mukaan

työllisiä edustava ositetulla otannalla poi-

mittu satunnaisotos. Poiminnan ositekritee-

reinä käytettiin työnantajasektoria (kunta,

valtio, yksityinen),  toimipaikan henkilö-
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määrää eli kokoa (vähintään 2, ainakin yksi

palkansaaja) ja aluetta (Etelä-Suomen lääni,

Länsi- Suomen lääni, muu Suomi). Otospoi-

minnassa käytetyt toimipaikan kokoluokat

olivat 2 - 4, 5 - 9, 10 - 19, 20 - 49, 50 - 99 ja

100  -.

Ensimmäiseen, vuoden 1998 työkykyä

ylläpitävän toiminnan barometritutkimuk-

seen osallistui 805 toimipaikkaa ja tutkimuk-

sessa haastateltiin yhteensä 2 232 henkilöä.

Vastaajista 805 oli työnantajan edustajia

(vastausprosentti 81), 735 työntekijöiden

(vastausprosentti 92) ja 692 työterveyshuol-

lon edustajia (vastausprosentti 89). Toiseen,

vuoden 2001 barometritutkimukseen osallis-

tui 876 toimipaikkaa ja tutkimuksessa haas-

tateltiin  yhteensä 2 427 henkilöä. Vastaajis-

ta  876 oli työnantajan edustajia (vastauspro-

sentti 88), 814 työntekijöiden (vastauspro-

sentti 98) ja 744 työterveyshuollon edustajia

(vastausprosentti 92).

Tykybarometria kuvaa erityisesti kaksi

periaatetta. Ensinnäkin se selvittää vastaaji-

en kokemuksia ja näkemyksiä työpaikkansa

tykytoiminnasta. Toiseksi barometrin taus-

talla on ajatus, jonka mukaan hankkimalla

tietoa päätöksiä tekeviltä tai tutkimuskoh-

teen suhteen avainasemassa olevilta henki-

löiltä toimipaikan lähiajan suunnitelmista,

voidaan esittää arvioita tulevasta kehitykses-

tä (vrt. teollisuuden suhdannebarometrit).

Pyrkimyksenä oli haastatella tutkimustoi-

mipaikoilta kolmea henkilöä: johdon edusta-

jaa, henkilöstön edustajaa (työsuojeluvaltuu-

tettu, työsuojelutoimikunnan jäsen, luotta-

musmies tms.) ja työterveyshuollon edusta-

jaa (toimipaikan työterveyshuollosta vastaa-

va työterveyshoitaja). Työpaikan kolmen

keskeisen ryhmän edustukselliseen haastat-

teluasetelmaan päädyttiin vertailun mahdol-

listamiseksi: pidettiin tärkeänä selvittää, mil-

laisena työpaikkojen työkyvyn ylläpitotoi-

minta näyttäytyy työnantajan, työntekijän ja

työterveyshuollon kannalta katsottuna.

Vastaajien valinnassa pyrittiin niin sano-

tun tietävän edustajan tavoittamiseen. Tie-

tävällä edustajalla tarkoitetaan tässä työyh-

teisöroolinsa tai asemansa perusteella toimi-

paikan tyky-toiminnan hyvin tuntevaa henki-

löä.

Vuoden 1998 barometrin työnantajahaas-

tattelussa 53 prosenttia vastaajista kuului

ylimpään johtoon  ja 47 prosenttia linjajoh-

toon. Vuoden 2001 barometrissa vastaavat

prosentit olivat 51  ja 49. Vuonna 1998 haas-

tatelluista työntekijöistä 59 prosenttia oli

työsuojeluvaltuutettuja, -asiamiehiä tms, 14

prosenttia  (v. 2001, 47 %), luottamusmiehiä

(v. 2001, 20 %) ja 27 prosenttia tavallisia

henkilöstön edustajia (v. 2001, 33 %). Työ-

terveyshuollon haastattelussa 92 prosenttia

vastaajista oli työterveyshoitajia (v. 2001, 93

%) ja 8 prosenttia muita terveydenhuollon

ammattilaisia (v. 2001, 7 %).

Työkykyä ylläpitävän toiminnan baro-

metrin toteuttajana oli Työterveyslaitos. Ba-

rometrin aineistot on kerätty tietokoneavus-

teisena puhelinhaastatteluna Työterveyslai-

toksen  Työterveyshuolto-osaston yhteydessä

toimivan CATI-puhelinhaastatteluyksikön
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toimesta syksyllä 1998 ja 2001. Ennen varsi-

naisten barometrihaastattelujen aloittamista

tehtiin esitutkimus kysymysten oikein ym-

märtämisen, haastattelulomakkeen toimivan

rakenteen ja kattavuuden varmistamiseksi.

Tykybarometrin aineistoa on analysoitu

ristiintaulukointia käyttäen. Barometrin otos

toteutui hyvin eikä tutkimusaineistossa ole

havaittavissa tuloksiin vaikuttavaa vinoutta.

Tulokset ovat yleistettävissä koko Suomen

työllisiin, jotka työskentelevät työpaikoilla,

joiden henkilömäärä on vähintään kaksi ja

joissa on ainakin yksi palkansaaja. Työlli-

sillä tarkoitetaan kaikkia työssä olevia hen-

kilöitä.

Tykytoiminnan tila
suomalaisilla työpaikoilla
Tykybarometrin tulokset kertovat, että suu-

rin osa suomalaisista työssäkäyvistä on työ-

kykyä ylläpitävän toiminnan piirissä. Vähin-

tään kahden henkilön toimipaikoilla työs-

kentelevistä yli 90 prosentin työpaikalla on

järjestetty jonkinlaista työkykyä ylläpitävää

ja edistävää toimintaa. Toiminta näyttää li-

säksi olevan kasvussa.

Vähintään kahden hengen työpaikkojen

henkilöstöstä yli kolmanneksen toimipaikal-

la työkykyä ylläpitävän toiminnan määrä on

lisääntynyt viimeksi kuluneiden 12 kuukau-

den aikana. Työssäkäyvistä noin kolmannek-

sen työpaikoilla tykytoimintaan aiotaan si-

joittaa nykyistä enemmän voimavaroja seu-

raavan 12 kuukauden aikana.

Työkykyä ylläpitävän toiminnan vakiin-

nuttamisessa luontevaksi osaksi työpaikan

jokapäiväistä toimintaa on kuitenkin vielä

selvästi parantamisen varaa. Työssäkäyvistä

yli puolen toimipaikalla tyky-toiminta ei ole

riittävällä tavalla osana työpaikan päivittäis-

tä toimintaa. Tuloksissa ei ole tapahtunut

muutosta vuosien 1998 ja 2001 välillä.

Tykytoiminnalla arvioidaan olevan monia

erilaisia positiivisia vaikutuksia toimipai-

koilla. Usko työkykyä ylläpitävän toiminnan

taloudelliseen hyödyllisyyteen on huomatta-

va. Vähintään kahden hengen toimipaikoilla

työssäkäyvistä yli 90 prosentin työpaikalla

uskotaan tykytoiminnasta olevan omalle toi-

mipaikalle paljon tai jonkin verran taloudel-

lista hyötyä. Tuloksissa ei ole tapahtunut

muutosta vuosien 1998 ja 2001 välillä.

Myös työkykyä ylläpitävän toiminnan kus-

tannusvastaavuus koetaan varsin hyvänä.

Vuonna 2001 erittäin tai melko hyväksi sen

koki työllisistä 90 prosentin työpaikan johto

(v. 1998, 85 %).

Toimipaikoilla on toteutettu monipuolista

eri alueille kohdistunutta kehittämistoimin-

taa. Kohteina ovat olleet työ ja työympäristö

(etenkin työturvallisuus sekä työvälineiden

ja työtilojen toimivuus), työyhteisö ja -orga-

nisaatio (erityisesti työnsuunnittelu ja laatu,

yhteistyö ja osallistuminen, työtavoitteiden

selkeyttäminen, tiedonvälitys sekä johtami-

nen ja esimiestyö), ammatillinen osaaminen

(varsinkin ammattitaidon parantaminen kou-

lutuksen avulla) sekä työntekijän voimavaro-

jen ja terveyden tukeminen (erityisesti
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Kuvio 19. Työpaikalla ei ole koulutettu johtoa
ikäjohtamiseen (johdon haastattelu).

liikuntatoiminnan järjestäminen). Tuloksissa

ei ole tapahtunut muutosta vuosien 1998 ja

2001 välillä.

Työterveyshuollolla on merkittävä rooli

toimipaikkojen tykytoiminnassa. Vähintään

kahden hengen toimipaikoilla työssäkäyvistä

yli 70 prosentin toimipaikalla työterveys-

huollon rooli tykytoiminnassa koetaan erit-

täin tai melko merkittäväksi. Työterveys-

huollon osallistuminen työkykyä ylläpitävän

toiminnan tarpeen arviointiin ja toiminnan

suunnitteluun on huomattavan aktiivista. Tu-

loksissa ei ole tapahtunut muutosta vuosien

1998 ja 2001 välillä.

Ikääntyminen ei ole ongelma

Työssäkäyvien ikääntyminen ei ainakaan ty-

kybarometrin tulosten valossa tarkasteltuna

näyttäydy huomattavana kokemustason on-

gelmana työpaikoilla. Noin kymmenesosa

kunta- ja yksityissektorin työllisistä työsken-

telee toimipaikoissa, joissa ikääntyminen

koetaan selväksi ongelmaksi. Vuonna 1998

muista sektoreista poiketen valtiolla työs-

kentelevistä noin viidenneksen (21 %) työ-

paikalla ikääntyminen oli työnantajavastaa-

jien mielestä selvästi ongelma. Vuonna 2001

valtion työnantajavastaajista 16 prosenttia

piti ikääntymistä selvästi ongelmallisena

työpaikallaan. Yksityisellä sektorilla henki-

löstö piti ikääntymistä useammin ei lainkaan

ongelmana kuin julkisella sektorilla.

Yksityissektorin työnantajat kokivat

ikääntymisen ei lainkaan ongelmaksi useam-

min alle 10 hengen työpaikoilla kuin vähin-

tään 50 hengen työpaikoilla. Ero erikokois-

ten toimipaikkojen välillä on pienentynyt.

Luonnollisestikin ikääntyminen koettiin

vähäisempänä ongelmana työpaikoilla, jois-

sa ikääntyviä on alle puolet henkilöstöstä

kuin työpaikoilla, joissa puolet tai yli puolet

henkilöstöstä on ikääntyviä (eli yli 45-vuoti-

aita). Vuonna 2001 pienempi osa työnanta-

jista, joiden työpaikoilla ikääntyviä on alle

puolet henkilöstöstä, piti henkilöstön ikään-

tymistä ei lainkaan ongelmallisena (47 % vs.

66 %) kuin vuonna 1998.

Työnantajan ja työntekijöiden edustajien

mielestä ikääntyvien työntekijöiden työssä

jatkamista ei edistetä lainkaan noin kolman-

neksen työpaikoilla. Sen sijaan ikääntyvien

työssä jatkamista edistetään voimakkaasti

työssäkäyvistä noin alle kymmenesosan työ-

paikoilla (kuvio 20). Valtiolla työnantajan

mielestä voimakas työssä jatkamisen tuke-

minen on hienokseltaan lisääntynyt toisin

kuin työntekijöiden mielestä.
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Kuvio 21. Työpaikalla ei edistetä ollenkaan
ikääntyvien työssä jatkamista

Kuvio 20. Kuinka paljon työpaikalla edistetään ikääntyvien työssä jatkamista?

Yksityissektorilla työssä jatkamisen tuke-

misen lisääntymistä on tapahtunut työnteki-

jöiden mielestä. Kuntasektorilla ei ole muu-

tosta vuosien 1998 ja 2001 välillä eikä

myöskään eroa työnantajan ja työntekijöiden

näkemysten välillä. Työterveyshuollon edus-

tajien mielestä sellaisia toimipaikkoja, joissa

ikääntyvien työssä jatkamiseen ei panosteta

lainkaan  on vähemmän kuin työnantajien ja

työntekijöiden edustajien mielestä.

Toimipaikan koko on yhteydessä ikäänty-

vän työväestön työssä pysymisen edistämi-

sen voimakkuuteen. Suurempi osa alle 10

henkilön toimipaikkojen henkilöstöstä on

työssä toimipaikalla, jossa ikääntyvien työs-

sä jatkamista ei edistetä lainkaan kuin vähin-

tään 100 henkilön toimipaikkojen henkilös-

töstä (kuvio 21). Vuonna 1998 suurempi osa

työpaikoista, joiden työntekijöistä alle puo-

let on yli 45-vuotiaita ei panostanut ikään-

tyvien työssä jatkamiseen kuin työpaikoista,

joiden henkilöstöstä puolet tai yli puolet on

yli 45-vuotiaita.

Vuoden 2001 aineistossa ei vastaavaa

eroa ollut. Sellaisilla kuntasektorin toimipai-

koilla, joissa huomattavien muutosten vaihe

oli jo läpikäyty, ikääntyvien työssä jatkamis-

ta edistettiin vähemmän kuin suuriin muu-

toksiin vasta varautuvissa toimipaikoissa.

Vuonna 2001 ikääntyvien työssä jatkamista

edistettiin voimakkaasti useammin työpai-

koilla, joilla muutoksia ei ollut tapahtunut,

mutta niihin varauduttiin, kuin työpaikoilla,

joilla muutokset olivat paraikaa käynnissä,

jo ohitse tai muutoksia ei ollut käynnissä

eikä näköpiirissä. Kysytyt muutokset koski-

vat muun muassa tuotantoa, työmenetelmiä

ja työjärjestelyjä.
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Kuvio 22a. Ikääntyvien työkyvyn ylläpitämiseksi ehdotetut toiminnot ja keinot.

Työpaikoilla ei vuonna 1998 harjoitettu

paljonkaan ikäjohtamista. Työllisistä useam-

man kuin 80 prosentin (kunta 82 %, valtio

80 %, yksityinen 88 %) työpaikalla ei johtoa

oltu koulutettu ikäjohtamiseen eli huomioi-

maan eri ikäisten työntekijöiden tarpeet ja

vahvuudet. Vuonna 2001 ikäjohtaminen oli

lisääntynyt eritoten julkisella sektorilla (ei

ikäjohtamista: kunta 69 %, valtio 66 %, yk-

sityinen 81 %) (kuvio 19).

Ikääntyvien tykytoiminnoiksi
kannatetaan eniten fyysisen
kunnon ylläpitämistä

Yli 45-vuotiaiden työkyvyn tukemiseksi eh-

dotettiin useimmin fyysisen kunnon ylläpitä-

misen tukemista (v. 1998: 44-51 % ja v.

2001: 33 %).  Melko suosittuja ehdotuksia

olivat myös henkisen hyvinvoinnin tukemi-

nen, kuntoutus (ammatillinen ja lääkinnälli-

nen), tehtävänkuvamuutokset ja joustava uu-

delleen työhön sijoittamismahdollisuus, työ-

aikajärjestelyt (lyhennetty työaika, osa-aika-

työ, 56-64-vuotiaille osa-aikaeläke, siirtymi-

nen yötyöstä päivätyöhön) ja muiden terve-

yttä edistävien elintapojen tukeminen. Mui-

na ikääntyvien työkyvyn tukemiskeinoina

mainittiin kannustus ja motivointi henkilö-

kohtaiseen vastuuseen omasta terveydestä ja

työkyvystä, ammatillinen työpaikkakoulutus,

työn suorittamiseen liittyvät muutokset

(ergonomiaparannukset), työssä jaksamisen

ja työssä jatkamisen tukeminen, henkilökoh-

taisten ura- ja kehittämissuunnitelmien laa-

dinta, elinikäisen oppimisen tukeminen, ter-

veys- ja lääkärintarkastukset sekä ikäjohta-

minen ja ikäasioiden huomioiminen asenne-

tasolla. Kysymys esitettiin ilman valmiiksi

annettuja vastausvaihtoehtoja (kuvio 22a ja

b).

Kysyttäessä mitä erityistä vastaajien mie-

lestä pitäisi toteuttaa ikääntyneiden eli yli

55-vuotiaiden työkyvyn tukemiseksi, yli 60

prosenttia tarjosi vastaukseksi samoja keino-
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ja kuin mitä olivat ehdottaneet yli 45-vuoti-

aiden tykytoiminnoiksi. Vain muutama pro-

sentti vastaajista mainitsi nimeltä erilaisia

toimia. Nekin olivat  samoja mitä yli 45-

vuotiaille oli ehdotettu.

Vuoden 1998 barometrissa esitettiin väit-

tämä “vanhojen työntekijöiden pitäisi siirtyä

eläkkeelle, jotta nuorille jäisi töitä“, johon

vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa. Täysin

tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kans-

sa oli 27-42 prosenttia tutkimuksessa haasta-

telluista.

Yksityis- ja valtiosektorin työpaikoilla ei

ikään perustuvaa syrjintää koettu olevan ko-

vin paljon. Iän perusteella melko tai erittäin

epätasapuolista kohtelua esiintyy yksityisen

ja valtiosektorin työllisistä 2-7 prosentin (v.

1998) ja 1-5 prosentin (v. 2001) sekä kunta-

sektorilla työskentelevistä 9-17 prosentin (v.

1998) ja 1-3 prosentin (v. 2001) toimipai-

koilla. Vuonna 1998 kuntatyöpaikoilla  ikä-

perusteista eriarvoista kohtelua esiintyi työn-

antaja- ja työterveyshuoltohaastattelun mu-

kaan useammin kun yksityis- tai valtiosek-

torilla. Vuonna 2001 erot työnantajasektorei-

den välillä olivat hävinneet.

Vuonna 1998 kuntasektorilla vastaajata-

hojen näkemykset eri ikäisten työntekijöiden

kohtelemisen tasapuolisuudesta olivat muita

sektoreita lähempänä toisiaan (eri ikäisiä

kohdellaan täysin tasapuolisesti: työnantaja

55 %, työntekijä 50 %, työterveyshuolto 34

%). Yksityisellä sektorilla ja valtiolla työn-

antajien arviot kohtelun tasa-arvoisuudesta

sen sijaan erosivat selvemmin työntekijöiden

ja työterveyshuollon arvioista (eri ikäisiä

kohdellaan täysin tasapuolisesti: 61 % vs.

16-38 %). Vuonna 2001 kaikilla työnanta-

jasektoreilla työnantajien ja työntekijöiden

näkemykset kohtelun tasapuolisuudesta ero-

sivat toisistaan (eri ikäisiä kohdellaan täysin

tasapuolisesti: yksityinen työnantaja 64 %

vs. työntekijä 44 %, kunta työnantaja 60 %

vs. työntekijä 45 % ja valtio työnantaja 62 %

vs. 32 %). Työterveyshuollon arvio oli lä-

hempänä työntekijöiden kuin työnantajien

Kuvio 22b. Ikääntyvien työkyvyn ylläpitämiseksi ehdotetut toiminnot ja keinot.
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näkemystä (eri ikäisiä kohdellaan täysin ta-

sapuolisesti: yksityinen 34 %, kunta 31 % ja

valtio 21 %).

Eriarvoisen kohtelun katsottiin kohdistu-

van sekä nuorempiin että vanhempiin työn-

tekijöihin. Kumpaankin ryhmään kohdistuu

syrjintää vastaajista enintään 39 prosentin

(v. 1998) ja 32 prosentin (v. 2001) mielestä.

Yksityisellä sektorilla työnantajien ja työn-

tekijöiden mielestä oli enemmän nuoriin

kohdistuvaa syrjintää kuin työterveyshuollon

näkemyksen mukaan. Myös valtiolla työter-

veyshuollon arvio nuorempien syrjinnästä

erosi työnantajien ja työntekijöiden koke-

muksesta. Työterveyshuolto saattaa työssään

kohdata enemmän vanhempia kuin nuorem-

pia työntekijöitä, jolloin vanhempien ongel-

mat ja ilmoittama eri arvoinen kohtelu ko-

rostuvat työterveyshuollon arvioissa.

Molempien vuosien (1998 ja 2001) ai-

neistoissa julkisella sektorilla korostuu työn-

tekijöiden ja työnantajan kokemusten eroa-

vaisuus vanhempien työntekijöiden syrjin-

nästä (syrjitään vanhempia ja suositaan nuo-

rempia). Yksityissektorilla vastaajatahot nä-

kevät ikääntyvien syrjintäkysymyksen yh-

denmukaisella tavalla.

Vuonna 1998 yksityisellä sektorilla toi-

mipaikoissa, joissa alle puolet henkilöstöstä

on ikääntyviä, koettiin enemmän nuoriin

kohdistuvaa syrjintää kuin toimipaikoilla,

joissa henkilöstöstä yli puolet on ikääntyviä

(35 % vs. 4 %). Vuoden 2001 aineistossa

työpaikoilla, joissa yli puolet henkilöstöstä

oli ikääntyviä, oli vähemmän vanhempiin

kohdistuvaa syrjintää kuin työpaikoilla, jois-

sa alle puolet henkilöstöstä on ikääntyviä (9

% vs. 20 %). On mahdollista, että työpaikal-

la määrällisenä enemmistönä olevat kokevat

tulevansa vähemmän syrjityiksi kuin vähem-

mistönä olevat.

Pohdinta
Suomalaisilla toimipaikoilla on kiinnitetty

entistä enemmän huomiota kehittämisen tar-

peessa oleviin asioihin ja niihin on myös

käytännön toiminnalla tartuttu.

Tykytoimintaa on työllisistä suuren osan

toimipaikoilla lähdetty toteuttamaan laajalla

toimintarintamalla. Kuitenkin etenkin kool-

taan pienten työpaikkojen tykytoiminta kai-

paa kehittämistä ja tukea osakseen. Myös

toiminnan sisällyttämisessä luontevaksi

osaksi päivittäistä työntekoa ja työpaikan

toimintatapoja ja kehittämistä on vielä pal-

jon parannettavaa.

Työelämän vaatimustason jatkuvasti

noustessa työkyvyn ylläpito- ja edistämistoi-

minnan tarvetta ei liene syytä kyseenalais-

taa. Työ- ja toimintakyvyn ylläpito- ja edis-

tämistoiminta auttaa muutosten virrassa elä-

vää yksilöä ja organisaatiota sopeutumaan

uusiutuvan työelämän ja jatkuvasti muuttu-

van toimintaympäristön vaatimuksiin. Tyky-

toiminta on luonteeltaan jatkuva prosessi, ja

sitä tarvitaan työpaikoilla tulevaisuudessa

entistä enemmän.

Tykytoimintaa pidetään työpaikoilla tär-

keänä ikääntyvien työkyvyn ylläpitäjänä ja

edistäjänä niin työnantajan, työntekijöiden

kuin työterveyshuollonkin näkökulmasta



 Ikäohjelman monet kasvot   123

katsottuna. Ikäjohtaminen on hieman lisään-

tynyt julkisen sektorin työpaikoilla. Kaikki-

en toimipaikkojen tasolla tarkasteltuna työn-

tekijöiden ikään perustuva eriarvoinen koh-

teleminen ei ole huomattava ongelma suo-

malaisilla työpaikoilla.

Huolestuttavaa kuitenkin on työnantajan

ja työntekijöiden selkeästi toisistaan poik-

keava näkemys työntekijöiden epätasapuoli-

sesta kohtelemisesta. Työntekijät kokevat

tilanteen huonommaksi kuin työnantaja. Jul-

kisella sektorilla tämä näkyy eritoten työnte-

kijöiden työnantajaa voimakkaammin koke-

mana ikääntyvien työntekijöiden syrjintänä.

Työväestön ikääntyminen on selkeä kan-

santaloudellinen haaste, joka etenkin lähi-

vuosina korostuu sotien jälkeisten suurten

ikäluokkien saavuttaessa varhaiseläkeiän.

Työvoiman työkyvyn, työhalun ja työtait-

ojen ylläpitäminen ja edistäminen tulee näh-

dä merkittävänä vuosituhannen alun yhteis-

kuntapoliittisena tehtävänä. Työ- ja toimin-

takykyä ylläpitävä toiminta on yksi mahdol-

lisuus, jolla työpaikat itse voivat vaikuttaa

ikääntyvien työntekijöidensä työssä jatkami-

seen.

Ikääntyville erityisesti suunniteltu, hei-

dän tarpeistaan lähtevä ja myös työympäris-

tön, työn organisoinnin ja osaamisen kehittä-

mistarpeet huomioiva tykytoiminta auttaa

ikääntyvien työssä jaksamista ja antaa pa-

remmat lähtökohdat hyvää kolmatta ikää

varten. Eläkkeellä olon tyytyväisyyden on

osoitettu olevan yhteydessä työuran viimeis-

ten vuosien tyytyväisyyteen. Hyvä työkyky

ja tyky-toimintaan panostaminen voidaan

realisoida kolmannessa iässä eläkkeelle jää-

misen jälkeen. Silloin on vielä jäljellä “elä-

kekykyä” mielekkäiden ja aktiivisten eläke-

vuosien viettämiseen.
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Hyvin suuri osa työssä olevista palkansaajis-

ta uskoo löytävänsä ammattitaitoaan vastaa-

vaa työtä, jos joutuisi sitä syystä tai toisesta

etsimään. Luottamus uuden työn löytämi-

seen on lisääntynyt koko 1990-luvun ajan ja

alle 25-vuotiaita lukuun ottamatta sama ke-

hitys on jatkunut myös vuonna 2001.

Kaikkein varmimpia työn löytymisestä

ovat 25-34-vuotiaat. Heistä yli 90 prosenttia

arvelee löytävänsä työtä, jos joutuisi luopu-

maan nykyisestä työpaikasta. Nuorimmassa

ikäryhmässä vastaava osuus on kuitenkin lä-

hes yhtä korkea.

Ikääntyvien odotukset uuden työn löyty-

misestä ovat selvästi alemmalla tasolla ver-

rattuna heitä nuorempiin. Kuitenkin yli 45-

Työolobarometri

vuotiaiden luottamus ammattitaitoa vastaa-

van työn löytymiseen on vahvistunut vuonna

2001 selvästi nuorempia ikäluokkia enem-

män. Kuusi kymmenestä 45-54-vuotiaasta

arvelee uutta työtä löytyvän. Vanhimmassa

ikäryhmässä positiivinen muutos on ollut

kaikkein voimakkainta. 1990-luvun alkuvuo-

sina vain joka kymmenes ikääntynyt uskoi

uuden työn löytymiseen. Nyt osuus on kas-

vanut nelinkertaiseksi. Kuitenkin vieläkin

suurelle osalle ikääntyneistä uuden työn löy-

täminen on vaikeaa.

Ikääntyvien ja ikääntyneiden luottamuk-

sen paraneminen työn löytymiseen koskee

sekä miehiä että naisia. Naiset ovat olleet

koko 1990-luvun hieman miehiä pessimis-

Kuvio 23. Uskooko saavansa ammattitaitoansa vastaavaa työtä, jos jää työttömäksi?
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tisempiä. Laman syvimpinä vuosina tilanne

oli pahimmillaan sellainen, että uuden työn

löytymiseen uskova ikääntynyt nainen oli

äärimmäinen poikkeus työmarkkinoilla.

Vuonna 2001 ikääntyneistä naisista vajaa

kolmannes ja ikääntyneistä miehistä miltei

puolet uskoo työn löytymiseen. Ikääntyvät

uskovat siis ainakin itse työmarkkina-asema-

nsa selvään vahvistumiseen.
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Euroopan komissio käynnisti Euroopan työl-

lisyysstrategian toteuttamista tukevan Peer

Review -ohjelman (vertaisarviointiohjelma)

vuonna 1999. Ohjelman tarkoituksena on

edistää keskinäistä oppimista sekä hyvien

käytäntöjen tunnistamista ja vaihtoa. Jokais-

ta Peer Review -tapaamista isännöi jäsen-

maa, joka esittelee hyvää käytäntöä edusta-

van kansallisen ohjelman. Tapaamiseen osal-

listuvat ko. ohjelmasta kiinnostuneiden jä-

senmaiden viranomaisten edustajat ja riippu-

mattomat asiantuntijat sekä Euroopan ko-

mission edustaja.

Suomen Kansallista ikäohjelmaa arvioi-

tiin Peer Review -tapaamisessa, joka pidet-

tiin Helsingissä lokakuussa 2001. Suomen

lisäksi tapaamiseen osallistuivat Alankomai-

den, Belgian, Espanjan, Itävallan, Ranskan,

Ruotsin, Saksan ja Yhdistyneen Kuningas-

kunnan (UK) edustajat.

Ikäohjelman toteutusta ja tuloksia esitte-

livät sosiaali- ja terveysministeriön, työmi-

nisteriön ja opetusministeriön edustajat.

Työmarkkinaosapuolien edustajat toivat

esiin näkemyksiään ja toimenpiteitään ikä-

ohjelmaan liittyen. Työterveyslaitoksen

edustajien esittelemänä käsiteltiin kahta ikä-

ohjelman toteutusta, Porkkana-projektia ja

Tyky-barometria. Lisäksi vierailulla yhtiön

pääkonttoriin tutustuttiin UPM-Kymmene

Oyj:n ikästrategiaan.

Peer Review -arviointi

Tulokset ja kokemus
kiinnostivat
Vaikka tilanne EU -maissa vaihtelee, asettaa

väestön ikääntyminen ja ikääntyvien työlli-

syyspulmat kaikille haasteita, joihin vastaa-

mista muiden maiden kokemuksiin tutustu-

minen hyödyttää. Suomi on yksi maista, joi-

ta nämä pulmat ovat laajassa mitassa kosket-

taneet melko varhain.

Vertaisarviointiin osallistuneiden maiden

edustajat pitivät Suomen ikäohjelman toteu-

tuksesta saatuja tuloksia ja kokemuksia

omalta kannaltaan kiinnostavina. Ikäohjel-

man tavoitteiden suuntaisia toimenpiteitä ja

erillisiä ohjelmia on muissakin maissa toteu-

tettu, mutta yhtä kattavat kansalliset ohjel-

mat ovat harvinaisia.

Yleisesti eri maiden edustajat pitivät

kiinnostavana ja myönteisenä ikäohjelman

monipuolista lähestymistapaa, joka kattaa

useita toimenpiteitä (mm. ehkäisevät toi-

met), pyrkimyksen asenteisiin vaikuttami-

seen laajalla rintamalla sekä eri tahojen

(mm. kolmen ministeriön) yhteistyön ohjel-

man toteutuksessa. Yhteiskunnallisten toimi-

joiden laaja konsensus ikääntyvien työssä

pitempään jatkamisen tarpeellisuudesta ja

työterveyshuollon vahva kehittämisrooli tu-

livat vertaisarviointikeskustelussa esiin Suo-

men vahvuuksina.
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Ohjelmalla positiivinen rooli
Arviointikeskustelun pohjaksi esitetyssä

riippumattoman kansallisen asiantuntijan

keskustelupaperissa todettiin, että ohjelma

kohdentuu kysymyksiin, jotka koskevat

ikääntyvien jatkamista työelämässä nykyistä

pidempään, mikä Suomen tilanteessa on

vahvasti perusteltua. Ohjelma on em. fokuk-

seen liittyen kokonaisvaltainen ja hyvin

muotoiltu.

Monet avainindikaattorit - (työllisyysaste

ja eläkkeelle siirtymisen keski-ikä, työkykyä

ja työllistyvyyttä parantaviin toimiin osallis-

tuminen) osoittavat muutosta ikäohjelman

tavoitteiden suuntaan. Ohjelmalla voitiin

alustavasti todeta olleen positiivista vaiku-

tusta, vaikka osoittautui mahdottomaksi

erottaa ikäohjelman “puhdas” vaikutus

muista samaan suuntaan vaikuttavista teki-

jöistä.  Joka tapauksessa ohjelmalla on ollut

positiivinen rooli ikäkysymysten nostami-

sessa esiin.

Yleisarviona todettiin, että ohjelma on

Suomen tilanteessa hyvin mielekäs, se on

saavuttanut monia hyviä tuloksia, sillä on

innovatiivista potentiaalia ja se on kestäväl-

lä pohjalla tulevaa kehitystä ajatellen.

Kansallisessa asiantuntija-arviossa tar-

kasteltiin ohjelmaa myös laajemmassa ke-

hyksessä, “kulttuurisen muutoksen” tai “pa-

radigmaattisen (esikuvallisen) muutoksen”

näkökulmasta. On selvää, että ohjelma on

ollut vasta avaus aiheeseen, jossa työpaikko-

jen toiminta- ja johtamiskulttuurien, kuin

myös kansalaisten elämäntoiminnan muu-

tokset tapahtuvat hitaasti. Tämän vuoksi oli-

si tärkeää, että jatketaan ja vahvistetaan oh-

jelman keskeisiä teemoja ja toteutusmeka-

nismeja.

Tilaa yhteistyön parantamiselle eri insti-

tuutioiden välillä sekä operatiivisen tason

kehittämistoiminnassa ja levitysmekanis-

meissa on vielä runsaasti. On myös perustei-

ta jatkossa laajentaa ohjelman sanomaa kos-

kemaan enemmän ihmisen koko elämänkul-

kua, ihmisen eri elämänkausien- ja varsinkin

erilaisten siirtymien - aktiivisuutta sekä kan-

salaisyhteiskunnan ja työyhteiskunnan vuo-

rovaikutusta. Niinikään ohjelman positiivista

sanomaa, positiivisia ja joustavia keinoja

työelämässä pysymisen edistämiseksi, on

syytä vahvistaa.
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Kansallisessa käohjelmassa taloudelliset

voimavarat ymmärretään laajasti siten, että

ne käsittävät materiaalisen, inhimillisen ja

sosiaalisen pääoman. Inhimillinen pääoma

liittyy tässä läheisesti tietotaitoon.

Lähestymistapa korostaa työelämässä op-

pimista. Koulutuksella hankitut tiedot muo-

dostavat kylläkin perustan työelämässä tar-

vittaville taidoille, mutta tulevat käyttökel-

vottomiksi, jollei työelämä jalosta niitä. So-

siaalisella pääomalla on myönteinen vaiku-

tus näiden taitojen hankkimiseen sekä yksi-

lö- että yritystasolla. Sosiaalinen pääoma

liittyy ihmisten ja organisaatioiden välisiin

suhteisiin. Taloudelliseen kasvuun vaikutta-

vat siten myös harjoitettu politiikka ja insti-

tuutioiden toimivuus.

Huomio kiintyy pääoman eri lajien ja

teknologisen prosessin välisten yhteyksien

entistä parempaan ymmärtämiseen. Yhtenä

tavoitteena on pyrkiä poistamaan markki-

noilla menestymisen esteitä, jotka voivat

syntyä yrityksen henkilöstön ja itse yrityk-

sen hitaasta uudistumiskyvystä. Yritykset ja

työntekijät voivat ali-investoida uudistumi-

seensa. Politiikkainterventiolla saavutettava

pienikin ajankäytön lisäys tarvittavan osaa-

misen uudistamiseen vaikuttaisi merkittäväs-

ti talouden kasvuasteeseen ja yhteiskunnan

hyvinvointiin. Yrityksen menestys nojautuu

Ikäohjelman vaikuttavuus

osaavaan henkilöstöön, jossa kokemuksen

hyödyntäminen on yksi avainkysymyksistä.

Tämä oli keskeinen peruste Kansallisen ikä-

ohjelman olemassaololle.

Kansallinen ikäohjelma perustui työky-

vyn ja työllistyvyyden ympärille. Työkyky

on inhimillisen pääoman kehittämistä työ-

elämän kysyntää vastaavaksi. Työllistyvyys

liittyy järjestelmätason asioihin kuten lain-

säädäntöön ja tuki- ja palvelujärjestelmiin.

Sosiaalinen pääoma määrittää, miten työky-

vyn kehittymistä tuetaan lainsäädännöllä ja

muilla sopimuksilla sekä yritysten sisäisin

järjestelyin. Ikäohjelma tähtäsi yksilön ky-

kyyn ja tahtoon pysyä työelämässä samoin

kuin yritysten kykyyn ja tahtoon pitää henki-

löstönsä työelämässä. Tämä ei onnistu, jollei

työnantajien ja työntekijöiden välillä vallitse

luottamusta.

Kansallisen ikäohjelman keskeinen tavoi-

te oli luoda edellytykset inhimillisen pää-

oman kasvulle työelämässä sekä vahvistaa

luottamusta työnantajien ja työntekijöiden

välillä siten, että a) työntekijöiden työkyky

riittää vastaisuudessakin vastaamaan työelä-

män vaatimuksiin ja b) työnantajat ovat val-

miit jatkamaan työntekijöidensä työsuhdetta

aina eläkeikään asti.

Kansallisen ikäohjelman onnistuneisuutta

voidaan mitata sillä, onko pystytty paranta-
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maan olemassa olevien organisaatioiden

omaa ja keskinäistä toimintaa em. tavoittei-

den saavuttamiseksi.

Ikäohjelman tasapainoisen
onnistumisen neljä osa-aluetta

Työkyvyn edistäminen
Voidakseen tehdä työtä, ihmisen täytyy olla

riittävän terve fyysisesti ja henkisesti. Työn

ja terveyden välillä vallitsee kahdensuuntai-

nen riippuvuus. Myös työ vaikuttaa tervey-

dentilaan sekä yleiseen jaksamiseen. Tervey-

den lisäksi työntekijällä täytyy olla riittäväs-

ti työn vaatimaa koulutusta ja osaamista.

Ikäohjelmassa panostettiin monin tavoin

työntekijöiden terveyteen, työssä jaksami-

seen ja osaamistason parantamiseen.

Työkykybarometri osoittaa, että työkykyä

ylläpitävä toiminta on lisääntynyt työpai-

koilla ja että työelämässä on tapahtunut

myönteistä kehitystä ikäohjelman toteutta-

misaikana. Myönteistä kehitystä on havaittu

organisaatioiden johtamisessa, työntekijöi-

den koulutuksessa sekä vaikuttamiskeinois-

sa. Epävarmuus työelämässä on kuitenkin

lisääntynyt, mikä heijastuu myös jaksamis-

ongelmien lisääntymisenä.

Työllisyys eli tilaisuus tehdä työtä
Rakennemuutoksessa osaamisvaatimukset

yleensä nousevat ja/tai muuttuvat toisenlai-

siksi uusien ammattien syntyessä ja vanho-

jen hävitessä. Yksi ikäohjelman keskeisistä

kulmakivistä oli ikääntyvien työntekijöiden

työssä oppimisen edistäminen. Ikääntyvien

koulutustaso on keskimäärin alhaisempi

kuin nuorempien ikäluokkien. Työssä oppi-

misella voidaan kaventaa pohjakoulutukses-

sa olevia eroja. Uuden oppimisella on myös

työn tuottavuutta ja työmotivaatiota lisäävä

vaikutus. Työssä oppimismahdollisuuksien

ansiosta ikääntyvät kykenevät pysymään tek-

nologisen kehityksen mukana ja kilpaile-

maan paremmin työmarkkinoilla vasta val-

mistuneiden kanssa.

Arviointiraportin mukaan ikäohjelman

aikana ikääntyville työntekijöille suunnattua

aikuiskoulutusta on lisätty ja ikääntyvien

työntekijöiden tarpeet on otettu paremmin

huomioon koulutusta suunniteltaessa. Ikä-

johtamisen koulutuksen lisäämiseksi on

muodostettu kouluttajaverkosto, joka voi

hyödyntää ikäohjelman kokemuksia ja tulok-

sia työssään.

Työllistyvyys
Talouden rakennemuutos 1990-luvulla mer-

kitsi työvoiman osaamisvaatimusten kasvua.

Paine kohdistui voimakkaana vanhempiin

ikäluokkiin. Työvoiman tarjonta ja kysyntä

tasapainottuivat alhaisella työllisyyden ta-

solla. ”Tarjontakäyrä” siirtyi  taaksepäin.

Kun se halutaan palauttaa korkean työllisyy-

den tasolle, tarvitaan hyvin monipuolista toi-

mintapakettia. Sen tulee sisältää mm. suo-

raan yksilötasolle kohdistuvia toimia kuten

räätälöityjä työvoimapalveluja, terveyden

kohentamista kuntoutuksella ja ammatillista

koulutusta. Tämä ei kuitenkaan riitä. On teh-

tävä myös  lainsäädännöllisiä muutoksia,
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joilla työssäkäynti tehdään houkuttelevam-

maksi eli vaikutetaan motivaatioon. Tällaisia

toimenpiteitä ovat olleet esim. eläkkeen

kertymäprosenttien kasvattaminen työuran

loppupäässä.

Ikäohjelman aikana lainsäädäntöön ja

eläkejärjestelmiin on suunniteltu ja toteutet-

tu työssäoloa kannustavia muutoksia. Myös

työterveydenhuoltoa ja työsuojelua on kehi-

tetty lainsäädännöllisin toimin. Ikääntynei-

den työllisyys on kohentunut ikäohjelma-

kaudella keskimääräistä paremmin ja ikään-

tyvien luottamus uuden työn löytämiseen on

kasvanut nuorempia ikäluokkia enemmän.

Ikäohjelmalla voidaan sanoa olevan osittain

vaikutusta tähän kehitykseen.

Ikäohjelman yhtenä osiona oli laajamit-

tainen tiedotus, jolla tahdottiin vaikuttaa

yleisiin asenteisiin, yritysten asenteisiin ja

rekrytointipolitiikkaan sekä ikääntyvien ja

ikääntyneiden omiin asenteisiin. Yritysten ja

työntekijöiden eläkehakuista asennoitumista

yritettiin muuttaa työmyönteisemmäksi. Kär-

jistäen ilmaistuna 1970- ja 1980-lukujen

”harhapoluilta” palattiin perinteiseen työn

etiikkaan.

Sosiaalisen pääoman kasvattamiseen ja

edistämiseen liittyy luottamuksellisen ilma-

piirin luominen työpaikoille. Työntekijöiden

on voitava luottaa siihen, että heitä arvoste-

taan ja tarvitaan myös jatkossa työelämässä

ja että heidän osaamisensa kehittämiseen ol-

laan valmiita sijoittamaan. Työnantajien on

voitava luottaa työntekijöidensä halukkuu-

teen kehittää itseään ja haluun tehdä työtä.

Ikäohjelmassa paneuduttiin sosiaalisen pää-

oman merkitykseen työhyvinvointia ja talou-

dellista kasvua edistävänä tekijänä. Käytän-

nössä se merkitsi huomion kiinnittämistä toi-

mivaan johtamiseen organisaatiotasolla ja

luottamusta edistävien ratkaisujen etsimistä

yhteistyössä työnantajien ja työntekijöiden

kanssa työpaikoilla.

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus
Ikäohjelmaa käynnistettäessä  kävi nopeasti

ilmi, että perustiedoissakin oli aukkoja.

Ikääntyvien ja ikääntyneiden terveyden-

tilasta ja ammatillisista valmiuksista sekä

työttömien ja pitkäaikaistyöttömien profii-

leista ei ollut selkeää käsitystä. Puuttui ko-

konaiskuva työssä jaksamisesta ja erilaisista

väylistä, joiden kautta työstä poistuttiin en-

nenaikaiselle eläkkeelle. Selkeää kuvaa ei

ollut myöskään näiden ryhmien oppimiska-

pasiteetista tai siitä, miten uusia asioita tulisi

opettaa. Tietoa puuttui ikääntyvien työnteki-

jöiden vahvuuksista ja heikkouksista, ajan-

kohtaisesta tilasta sekä potentiaalisista val-

miuksista ja edellytyksistä.

Eri tieteenaloilla tietoa kerätään niiden

omista lähtökohdista ja näkökulmista. On-

gelmana on ollut saada tämä tieto konkreet-

tisemmin palvelemaan myös hallinnon tar-

peita. Ikäohjelmassa tätä tavoiteltiin kytke-

mällä eri hallinnonalojen tutkimus- ja keh-

ittämislaitoksia mukaan ohjelmaan.

Ikäohjelmaan liittyvät tutkimus- ja kehit-

tämistoimet sekä tiedon levittäminen ovat

lisänneet tietoisuutta ikääntymisestä sekä

ikääntyvien työntekijöiden vahvuuksista ja
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tarpeista. Se on herättänyt myös päättäjiä,

yhteiskunnallisia vaikuttajia sekä yritysten

ja muiden organisaatioiden johtoa näkemään

työntekijöiden ikääntymiseen liittyviä haas-

teita ja muutostarpeita.

Miten huolehtia Kansallisen
ikäohjelman perinnöstä
Kansallinen ikäohjelma merkitsi uudentyyp-

pistä lähestymistapaa ratkaista sosiaalista-

loudellisia ongelmia. Ohjelmapoliittisella

lähestymistavalla  pyrittiin eri sektoreiden

samoja kohderyhmiä palvelevat toimenpiteet

koordinoimaan ja nivomaan toimivaksi ko-

konaisuudeksi.

Pyrkimyksenä oli välttää  eri hallinnon-

alojen toimien ristiriitaisuudet ja päällekkäi-

syydet. Asiakkaan näkökulmasta  lähesty-

mistapa merkitsee onnistuessaan saumatto-

mia palveluja ei vain sosiaaliturvan alueella,

vaan myös koulutuspuolella, sekä sukkuloi-

ntia näiden välillä. Toiminta pääosin tapah-

tuu olemassa olevan järjestelmän ja toimi-

joiden kautta.

Ikäohjelmassa käytettiin moniammatil-

lista otetta. Eri sektoreiden henkilöstöllä on

erilainen ammatillinen koulutus ja lähesty-

mistapa. Kun yhteistyötä koordinoidaan,

joudutaan oppimaan erilaisia ajattelutapoja

ja uusia näkökulmia. Lähestymistapa on sel-

keä haaste käytännön työtä tekevälle hen-

kilöstölle, joka on ikäohjelmassa onnistunut

suhteellisen hyvin.

Ikäohjelman peruslinjaukset ovat osoit-

tautuneet toimiviksi, mutta täsmennyksille ja

painopisteen muutoksille on kuitenkin hyvin

tilaa.

Ikäohjelma on onnistunut hyvin virittä-

mään yhteistyötä

- eri ministeriöitten välillä erityisesti sosiaa-

li- ja terveysministeriön, työministeriön ja

opetusministeriön,

- ministeriöitten ja työmarkkinajärjestöjen

välillä

- ministeriöitten ja niiden alaisten virastojen

ja laitosten välillä

- yhtäältä ministeriön ja niiden alaisten

laitosten sekä toisaalta elinkeinoelämän vä-

lillä.

Jatkotyön keskeisenä painopisteenä on

syventää tätä yhteistyötä suuntaamalla tutki-

mustoiminta yhä enemmän käytäntöä opas-

tavaan suuntaan. Ikäohjelman ajattelutapa

tulee saada sisäistetyksi  työorganisaatioiden

kaikilla tasoilla niin mikroyrityksissä, pie-

nissä yrityksissä kuin suurissa konserneissa

osaksi työpaikkojen arkikäytäntöä.

Tutkimustoiminnan tulokset tulee kyetä

pelkistämään käytännön ohjeiksi, jotka to-

della antavat yritysjohtajille selkeitä osviit-

toja siitä, kuinka hyvän yritysjohtajan tulee

toimia henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi.

Tutkimuksen mukanaan tuomat hyvät käy-

tännöt on muunnettava eläväksi työelämäksi.

Tämä edellyttää mm. työterveyshuollon ja

työsuojelun yhteistyön syventämistä yritys-

ten kanssa.
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Ikäohjelma on osa elinikäisen oppimisen

käytäntöä. Ohjelman tulee osaltaan olla tu-

kemassa osaamisen jatkuvaa varmistamista.

On tärkeää  pystyä hyödyntämään kokemuk-

sia niistä oppimismalleista ja opetusteknii-

koista, jotka soveltuvat ikääntyville ja ikään-

tyneille. Kansallinen ikäohjelma on luonut

laajan kouluttajien verkoston. Kouluttajat

toimivat markkinaehtoisesti ja koulutus

näyttää käynnistyneen hyvin. Jatkossakin on

myötävaikutettava siihen, että kouluttajat

saavat ajan tasalla olevaa materiaalia työnsä

pohjaksi.

Jotta elinikäinen oppiminen tehostuisi

entisestään, työssä oppimista ja muodollista

koulutusta tulisi integroida toisiinsa entistä

enemmän. Ammatissa kouliintuminen tapah-

tuu muodollisen koulutuksen ulkopuolella.

Tässä tulee kuitenkin muistaa, että koulutus

palvelee työelämää paljon laajempia tavoit-

teita ja koulutuksella saadut valmiudet jalos-

tuvat työelämässä.

Toisiaan seuraavat ikäluokat eivät ole

identtisiä terveydeltään, koulutukseltaan ja

työuraltaan. Elin- ja työolosuhteet muuttu-

vat, mutta tavallaan muuttuu myös ihminen

itse. Ikääntymisen määrittely alkavaksi 45

vuoden iästä on perustunut paljolti tervey-

dentilaan koskeviin tutkimuksiin, joiden mu-

kaan selvä fyysisen kunnon heikentyminen -

jos mitään ei tehdä asian hyväksi - ajoittuu

tähän ikävaiheeseen. Ikäkysymys tuleekin

laajentaa koskemaan kaiken ikäisiä työnteki-

jöitä, sillä työelämästä syrjäytyminen ei kat-

so ikää. Ongelmien juuret ulottuvat usein jo

varhaisempiin vuosiin.

Yhteiskunnan taloudellinen ja sosiaalinen

”puoli” ovat toisiinsa nähden täydentäviä ja

niitä tulee kehittää tasapainoisesti. Hyvien

käytäntöjen ja toimivien rakenteiden ohella

tarvitaan normeja ja pelisääntöjä, jotta sosi-

aalinen yhteenkuuluvuus olisi mahdollista ja

työelämästä syrjäytyminen voitaisiin estää.

Myös yritysten sosiaalista ja yhteiskunnal-

lista vastuuta ikääntyvien työntekijöiden ky-

kyjen ja taitojen hyödyntämisessä on tarkoi-

tuksenmukaista edistää.

Tasa-arvon valtavirtaistaminen  liitetään

osaksi ikäohjelman jatkotoimia. Tärkeää on

tasa-arvonäkökulman sisäistäminen osaksi

normaalia arkipäivän työelämää.

Jatkotoimia tulisi suunnata aiempaa voi-

makkaammin tukemaan ikääntyviä ja ikään-

tyneitä erilaisia vammaisryhmiä. Ikääntymi-

sen myötä vammaisuudesta aiheutuvat työs-

säkäyntiin liittyvät  ongelmat  yleensä kärjis-

tyvät. Ikäohjelmassa on tähän mennessä

edetty  ikään kuin koko työvoimaa silmällä

pitäen. Jatkossa toimintaa on tähdellistä

myös eriyttää.

Kun ikäohjelma käynnistettiin, oli ongel-

mana laaja työttömyys. Nyt sen sijaan ongel-

mana on työvoiman saatavuuden turvaami-

nen. Ikäohjelmaa selvästi palvelevia ohjel-

mallisia toimia joudutaan mahdollisesti ai-

kaistamaan ja kohdistamaan aiempaa nuo-

rempiin ikäluokkiin. Toinen mahdollisuus on

kehittää normaalia kaikille tarkoitettua pal-
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velujärjestelmää ikääntymisen näkökulmas-

ta. Työvoiman saatavuuden turvaaminen

vaatii myös työstä poistumisväylien jatkuvaa

kriittistä arviointia. Työvoiman tarjontaan

vaikuttaviin tekijöihin joudutaan kiinnittä-

mään paljon huomiota.

VETO-ohjelma

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee

ohjelmaa, jonka tarkoituksena on lisätä työ-

elämän vetovoimaa ja työikäisen väestön

toimintakykyä, ns. VETO-ohjelmaa. Ohjel-

man avulla halutaan turvata kansalaisten täy-

sipainoinen osallistuminen työelämään, jat-

kaa työssäoloaikaa sekä vahvistaa työn hou-

kuttelevuutta.

Ohjelma alkaa vuonna 2002 ja jatkuu ko-

ko laajuudessaan vuoteen 2006 asti. Ohjel-

ma koostuu neljästä osasta, joiden teemat

ovat: 1) turvallisuuskulttuuri, 2) työterveys-

huolto ja kuntoutus, 3) työelämän moninai-

suus ja tasa-arvo sekä 4) toimeentuloturva ja

työssäoloaika.

Ohjelman tavoitteena on turvata Suomes-

sa tarvittava työvoima lähitulevaisuudessa

huolehtimalla työntekijöiden työssä jaksami-

sesta, työstä selviytymisestä, työkyvystä, ter-

veydestä ja turvallisuudesta ja mahdollistaa

näin tasapainoinen ja tuloksellinen työpanos,

työssäoloajan jatkuminen sekä joka tilan-

teessa työn houkuttelevuuden varmentami-

nen muihin vaihtoehtoihin verrattuna.

Tavoitteen saavuttamisen kannalta kes-

keisiä keinoja ovat työympäristön ja työyh-

teisön kehittäminen, yksilön selviytymis-

mahdollisuuksien lisääminen, eläkejärjes-

telmien kehittäminen, työterveys- ja työtur-

vallisuustoimintojen tehostaminen, tasa-ar-

voisuuden edistäminen sekä koulutustoi-

minnan kehittäminen.
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Kansallisen ikäohjelman
videot:

Kuinka meillä jaksetaan ja
tyky-barometri

Kesto 13 min 44 sek

Asiantuntijat kertovat työpaikkojen tykytoi-
minnasta; sen sisällöstä ja tavoitteista baro-
metrin ja käytännön valossa. Barometritutki-
muksen tietojen avulla voidaan suomalaisilla
työpaikoilla ennakoida muutoksen suuntaa
lähitulevaisuudessa ja kehittää käytännön
tykytoimintaa.

Ikäkysymys? Mikä kysymys,

valtakunnan päättäjäpuheenvuoroja Finlan-
dia - talolla 25.3.1998. Kesto: noin 50 mi-
nuuttia
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“Kyllä ikääntyväkin pärjää…”

Kesto: 9 min 55 sek

Opetusvideo havainnollistaa yhden kuvit-
teellisen työpaikan ja sen tilanteen. Mukana
on myös aivan oikea jo käytössä oleva rat-
kaisumalli, jolla ikääntyvä työntekijä voi-
daan työllistää.

Kokemus ja nuoruus

Kesto: 3 min 30 sek

Tehdään yhdessä Suomesta hyvä

Ikäohjelman tunnuslaulu Tehdään yhdessä
ikäkummien Katri Helenan ja Kai Hyttisen
esittämänä. Myös “karaokeversiona”.

Tuloksia ja mietteitä ikäohjelmasta.

Kesto 11 min 33 sek.

Mitä ikäohjelma on vaikuttanut asenteisiin?
Mitä parannuksia yrityksissä on tehty?

TV-tietoiskuja

Kolme TV-tietoiskua, joissa esiintyvät työ-
ministeriön kansliapäällikkö Pertti Sorsa,
SOK:n pääjohtaja Jere Lahti sekä yrittäjä
Anu Pentik.

Uusi Alku, Miten työ löytyi.

Sisältää pitkäaikaistyöttömien omia koke-
muksia työllistymisestä. Uudenmaan työvoi-
ma- ja elinkeinokeskus. Yrittäjäruuvi Oy,
2000.

Kansallisen ikäohjelman
cd-levy

Kokemus on pääomaa.

Kokonaiskesto 43’54’’

Haastatteluja (sosiaali- ja terveysministeri
Maija Perho, työministeri Tarja Filatov,
STM:n kansliapäällikkö Markku Lehto,
TM:n ylijohtaja Harri Skog, projektipäällik-
kö Pertti Linkola TM, professori Juhani Il-
marinen TTL, tutkimusjohtaja Pauli Juuti
JTO) ikäohjelman alueelliseen viestintäkam-
panjaan työvoima- ja elinkeinokeskuksille.
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