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Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää syitä ikääntyvien, korkeakoulutettujen 

työntekijöiden työskentelyn jatkamiseen yli joustavan vanhuuseläkkeen alarajan ja 

heidän näkemystään yhdenvertaisuudesta työyhteisönsä jäsenenä. Tutkimus 

nivoutuu vuonna 2017 tehtyyn kansalliseen eläkeiän nostoon.  

 

Tämän tutkielman teoreettinen viitekehys on kansainvälisesta akateemisesta 

tutkimuksesta ja tilastoista. Teoreettiset viitekehykset työurien pidentämiseen ovat 

ikäjohtaminen, ikäsyrjintä ja Suomen eläkejärjestelmä.  

 

Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena 

tutkimuksena, jonka tutkimusmenetelmänä on käytetty haastattelua. 

Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla 10: ntä kohderyhmään kuuluvaa 

seniori-ikäistä korkeakoulutettua. 

 

Tutkimustulokset osoittavat, että syyt työskentelyn jatkamiseen yli 

vanhuuseläkkeen alarajan ovat monen tekijän yhteisvaikutusta. Motiivit 

työskentelyn jatkamiseksi vaihtelevat, mutta yhdistävä tekijä vastaajille on korkea 

työtyytyväisyys ja -motivaatio. Lisäksi tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden 

terveydentila ja työkyky ovat hyviä ja he ovat  hyvässä asemassa työelämässä, 

jossa heidän työskentelyään tukevat joustavat ikäjohtamisen käytännöt. 

Tutkimukseen osallistuneet ovat kokeneet olevansa ikääntyvinä työntekijöinä 

yhdenvertaisia työyhteisönsä jäseniä. 



 

 

 

ABSTRACT 
Author: Mia Salin  
Title: ”I might continue working, but maybe I have done enough” – highly educated 

senior workers working past the minimum retirement age  

Year: 2018 
Faculty: School of Business and Management 
Major: Management 
Master's Thesis: Lappeenranta University of Technology,  100 pages, 3 figures, 1 
appendixes  
Examiners: Adjunct Professor Pia Heilmann, Associate Professor Helena Sjögrén 

Keywords: Age management, Extending working lifes,  Ageism, Age 
discrimination, Retirement reform 2017. 
  
The aim of this study is to examine highly educated senior workers in Finland, who 

have continued working past the minimum retirement age and their experiences of 

equality as members of the work place and among colleagues. This study is 

related to the rise of retirement age in Finland. 

  

The theoretical framework of this study consists of previous international academic 

research and statistics from, extending working life from age management, age 

discrimination and Finnish retirement system. The study was conducted as 

a  qualitative research and the empirical material was collected by interviewing 10 

senior workers. 

The research indicates that there is no single reason why employees intend to 

continue working over the minimum retirement age. Motives found were that, 

these seniors have a high level of motivation for working. According to the 

research, employees who have been healthy, whose work ability is good  and are 

in good positions in working life, might have a positive attitude about working 

longer. There were several age management tools used in supporting their work 

ability in the organization . There were no experiences of age discrimination in this 

study. 



 

 

 

ALKUSANAT 
 
Mikä on ns. oikea ja ympäristölle sovinnainen ikä tehdä asioita? Sekä nuoruuteen 

että ikääntymiseen liittyy asioita, joita henkilön kronologisen ikänsä vuoksi tulisi 

tehdä tietyn ikäisenä. Ikärajoja on olemassa lainsäädännön vuoksi, mutta 

yhteiskunnassamme on havaittavissa kulttuurinen oletus siitä kuinka toimitaan 

ikänsä mukaisesti. 

  

Olen ollut vastavirtaan kulkija ulkoisista ikäoletuksista. Omia ikään liittyviä 

ennakkoluulojani on lieventänyt kanssakäyminen eri-ikäisten ihmisten kanssa. 

Opintovapaani aikan kävin päivisin kuntokeskuksessa, jossa havainnoin n. 60-70- 

vuotiaita naisia. Vaikuttaisi, että seniori-ikäisten elämä on mukavaa, mikäli terveys 

ja toimintakyky ovat hyviä. Samaistuin keskusteluihin kuten ikätovereideni kanssa: 

”Kuinka lapset/lapsenlapset voivat?” tai ”Mikä ruokavalio olisi paras?” 

Havainnoimani seniorit ovat eläkkeellä. Pro gradu- tutkielmaani haastattelemani 

henkilöt  voisivat olla viettämässä leppoisia eläkepäiviä näiden naisten tapaan, 

mutta he jatkavat työskentelyä. Tutkimusprosessini aikana tietämykseni seniori-

ikäisistä lisääntyi sekä tieteellisen tutkimuksen että tutkimusjoukon osalta. Koin 

haastatteluissa 10 unohtumatonta kohtaamista. Elävä näyte suomalaisista, 

työelämässä olevista seniori-ikäisistä, joista voisin kiteyttää yhdistävänä tekijänä 

henkisen vahvuuden ja elämänilon! 

  

Tiedon jano ja sitkeys ovat ohjanneet minua läpi elämäni ja auttaneet minua 

saavuttamaan tavoitteitani. Kirjoitin ylioppilaaksi 23-vuotiaana nuorena äitinä, 

alemman korkeakoulututkinnon ja työelämävuosien jälkeen valmistun 

kauppatieteen maisteriksi 39-vuotiaana. Toivon välittäväni lapsilleni mallin 

elinikäisestä oppimisesta, motivaatiosta ja suomalaisesta naisesta, joka toimii 

vastoin yhteiskuntamme ulkoa asetettuja ikävaatimuksia. Kiitos, oma äitini, lapseni 

ja muut läheiseni kaikesta tuestanne elämässäni ja viime aikoina opintojeni 

loppuun saattamisessa.  
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1 JOHDANTO 
 

Tämän pro gradu- tutkielman aiheena on ikäjohtaminen työurien pidentämisen 

näkökulmasta. Tutkimuksessa on tarkoitus selvittää, mitkä seikat ovat saaneet 

tutkimukseen osallistuneet seniori-ikäiset henkilöt jatkamaan työuraansa ainakin 

yli virallisen, joustavan vanhuuseläkeiän alarajan. Aihe nivoutuu kansalliseen, 

vuoden 2017 alusta voimaan tulleeseen eläkeuudistukseen yleisestä eläkeiän 

nostosta ensin takaisin 65: een ikävuoteen ja siitä edelleen asteittain ylöspäin. 

Lisäksi työssä selvitetään, ovatko osallistujat kokeneet työelämässä ikäsyrjintää 

seniori-ikäisenä. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Työ on olennainen osa ihmisen elämää ja kansainvälisten mittausten mukaan 

hyvä työpaikka on ihmisten eniten tavoiteltuja asioita maailmassa riippumatta 

yhteiskunnan kehitystasosta, uskonnosta, koulutuksesta tai sukupuolesta 

riippumatta. Työ ei ole vain toimeentulon lähde, vaan jokapäiväisen elämän tärkeä 

osa-alue.  Päivittäinen työskentely tuo arkielämään rytmin ja se myös osaltaan 

ilmentää ja kehittää osaamistamme. Työskentelemällä osallistumme 

hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämiseen ja  pidempään jatkuvalla työnteolla voimme 

vakiinnuttaa taloudellisen asemamme vanhuuden varalle tulevien eläkevuosien 

muodossa. Työllä on merkittävä vaikutus ihmisen elämään. (Kasvio 2014, 12-13, 

26). 

  

Teknologisen muutoksen, uusien työmuotojen, globalisaation, organisaatioiden 

rakenteiden madaltumisen vuoksi työn luonne  ei ole enää pysyvää. Vaaditaan 

joustavuutta, rajat vastuiden ja työkuvien välillä hämärtyvät, sekoittuvat ja 

määritelmät työn sisällöstä ovat yhä laajempia ja siirtyneet pois yhden työtehtävän 

ja siihen tarvittavan ammattitaidon määritelmistä. Entiset työskentelytavat ja 

työkuvat ovat murroksessa. Työelämän tutkimuksen osa-alueen, työn analysoinnin 
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haasteena, on tuottaa tietoa työelämän tarpeisiin henkilöstöjohtamisen välineeksi 

työn määritelmästä mm. työntekijöiden valinnasta, suoriutumisesta, koulutuksesta, 

joista onnistunut työtulos on riippuvaista. Työn analysoinnin osa-alueena 

henkilöstöjohtamisen merkitys on ensiarvoista ja sitä tulisi arvottaa kuten 

ergonomisen työympäristön suunnittelua tai työkaluja. Niiden tulisi nivoutua ja olla 

samansuuntaiset organisaation arvojen, mission ja strategian kanssa sopivien 

työntekijöiden saatavuuden ja organisaation menestymisen varmistamiseksi 

globaalissa kilpailussa.  (Sanchez & Levine, 2001, 71, 86). 

  

Työ on nyky-yhteiskunnan tärkeä instituutio. Sillä on tärkeä yhteiskunnallinen 

merkitys ja maan kansainvälistä menestystä kuvastaa sen toimiva 

työelämäinstituutio ja kehittynyt työkulttuuri. Menestymiseen tarvitaan riittävästi  

erikoisosaajia, mutta tärkeää on myös yhteiskunnan kaikkien inhimillisten 

voimavarojen aktivointi ja hyödyntäminen. Korkea työllisyysaste on edellytys 

hyvinvointiyhteiskunnan velvoitteista suoriutumiselle. (Kasvio 2014, 12-13). 

  

Organisaatioiden menestys on riippuvainen sen palveluksessa olevien osaajien 

työpanoksesta. Organisaation on osattava hyödyntää työntekijöiden osaaminen ja 

sen sisällä johtajien huolehdittava riittävästä alaistensa motivoinnista ja 

valmentamisesta asiaosaamisen lisäksi. (Kasvio 2014, 12-13). Inhimillisen 

pääoman on sanottu olevan yrityksen tärkein tuotannontekijä nykyisessä liike-

elämässä. Organisaatiot, jotka oivaltavat inhimilliseen pääoman eli työntekijöihin 

tehdyt investoinnit, saavat kokea investoinnin palautumisen arvon nousun 

organisaatiossa. Ikääntyneet työntekijät ovat usein vahvemmin sitoutuneempia 

organisaatioonsa. Henkilöstön pienempi vaihtuvuus lisää arvonnousua, jonka 

työnantaja saa työntekijöihinsä tekemistään investoinneista. (Feinsod et al. 

2005,4-5, 20). 

   

Työn tärkeydestä huolimatta työelämäinstituution kyky täyttää sitä koskevat 

odotukset ovat vaikeutuneet. Teollisuusmaiden talouskasvu on hidastunut 

aiempiin vuosikymmeniin verrattuna ja toisaalta sekä työttömyys että epävarmat ja 

heikosti palkatut työsuhteet ovat lisääntyneet. Kuilu hyvässä ja huonossa 
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työmarkkina-asemassa olevien välillä on kasvanut. Ihmisten on kilpailtava hyvistä 

työtilaisuuksista ja osa joutuu ponnistelemaan yli voimavarojensa. (Kasvio 2014, 

12-13). Korkeakoulutettujen työttömyys ei ole Suomessa vähentynyt odotetusti 

eikä tilanteen muutosta parempaan ole näkyvissä verrattuna koko väestön 

työttömyyslukuihin. (Akava, 2018). 

  

Maailmantaloutta sekä ekologisten resurssi- ja ympäristöongelmien ratkaisuja 

valtioiden välisessä yhteistyössä pohdittaessa tavoitteeksi on asetettu ns. kestävä 

kasvu-ura, joka turvaisi sekä työpaikkojen säilymisen ja lisääntymisen sekä 

kysynnän ylläpidon sekä teollisuus- että kehittyvissä maissa. Työpaikkojen määrää 

pyritään lisäämään elvyttämisen ja maiden kilpailuasemien vahvistamisella, työtä 

vailla olevien halutaan hakeutuvan aktiivisesti työelämään. Työn laatua pyritään 

parantamaan työelämässä viihtymisen edistämiseksi ja että työskentelyä 

tahdottaisiin jatkaa aiempaa pidempään.  (Kasvio 2014, 12-13). 

  

Työn tulevaisuus on muuttunut ihmisten kokemana epävarmaksi, sillä muun 

muassa yleisen heikentyneen taloudellisen tilanteen, kiristyneen kilpailun, 

organisaatioiden muutosten, teknologiamuutosten sekä pahenevien resurssi- ja 

ympäristöongelmien vuoksi. Myös työn tekemisen tavat ja kulttuurit muuttunevat 

olennaisesti. Työelämä saattaa olla Kasvion vision mukaan vuonna 2050 

muotoutunut monimuotoisemmaksi. Tuottavan työn määrä saattaa muuttua ja 

perinteinen ansiotyö olisi rajatumpaa kuin nykyään. Kiinteää eläkeikää ei  ehkä 

enää olisi olemassa, eikä ihmisiä enää jaoteltaisi yksiselitteisesti aktiivi- ja 

passiiviväestöön. Elämänkaaren eri vaiheissa osallistumisaktiivisuus vaihtelisi ja 

työelämästä vetäydyttäisiin pois yksilöllisesti toimintakyvyn ja motivaation mukaan. 

Hänen mukaansa työnsä tekemiseen kyllästyneet ja vanhuuden turvansa 

ansainneet voisivat jättäytyä työelämästä nykyistä aiemmin, terveet ja työstään 

innostuneet sen sijaan jatkaisivat työskentelyä entistä pidempään. (Kasvio, 2014, 

12-13, 26, 223-224, Keva, 2014). 

  

Harvinaisella väestön ikääntymisellä on vaikutusta sekä kansakuntiin että 

organisaatioihin työntekijöineen. Ilmiö on globaali, vaikuttaen ensin teollistuneisiin 
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maihin ja sen jälkeen kehittyviin maihin. Schlick et al. (2012, 3-5). Väestön 

vanheneminen on yksi haastavimmista demografisista muutoksista seuraavien 

vuosikymmenten ajan useissa Euroopan Unionin jäsenmaissa (jatkossa EU-maat).  

Väestön vanheneminen on merkittävää, koska syntyvyys on pienentynyt ja 

väestön elinikä puolestaan nousee. Tämän vuoksi työikäisten määrä pienenee ja 

eläkeikäisten määrä kasvaa. 1900-luvun puolivälissä, toisen maailmansodan 

jälkeen syntyneiden, ns. suurten ikäluokkien ikääntyminen aiheuttaa piikin 

Euroopan väestön vanhenemisessa ja eläkkeelle siirtymisessä on kasvua vuoteen 

2060 saakka, minkä jälkeen oletetaan lähes kaikkien vuoteen 1960- mennessä 

syntyneiden kokeneen luonnollisen poistuman. Suomessa ns. suurista ikäluokista 

puhutaan yleisimmin sodan jälkeen (1945-1950) syntyneistä. Joissakin 

tapauksissa käytetään laajennettua määritelmää, jolloin suuriin ikäluokkiin 

luetellaan 1960-luvun loppuun mennessä syntyneet henkilöt. Suomessa 65 vuotta 

täyttäneiden määrä on kaksinkertainen 1970-luvun puolivälistä ja nelinkertainen 

sotavuosista. (Eurostat 2011, Eurostat 2017, Tilastokeskus 2014, Valkoinen kirja 

EU 2012, 2, Walker 2005, 685-686). 

  

Vuonna 2017 yli 60-vuotiaiden osuus koko maailman väestöstä on yli enemmän 

kuin kaksinkertaistunut verrattuna vuoteen 1980 ja yli 60-vuotiaiden osuus 

Suomen väestöstä oli 27,8 %. Ennuste vuoteen 2050 on, että yli 60- vuotiaiden 

osuus tullee jopa kaksinkertaistumaan. Väestön vanhenemisella on 

kauaskantoiset seuraukset sekä eläkejärjestelmiin että työmarkkinatarjontaan. 

Ikääntyvä väestö tulee haastamaan Euroopan Unionin jäsenvaltioiden 

eläkejärjestelmät sen kaikissa jäsenvaltioissa. Vuosikymmenten ajan 

työmarkkinoille tulevat ikäluokat ovat olleet suurempia, kuin sieltä poistuvat 

ikäluokat ja nyt asetelma kääntynee päinvastaiseksi. Suomen väestörakenteen 

odotetaan muuttuvan vuonna 2040, jolloin ikäluokkien koot ovat lähes 

samansuuruiset suurten ikäluokkien vaikutuksen poistuttua. Yhä pidempään 

elävien ihmisten olisi pysyttävä myös työelämässä pidempään ja hankittava 

säästöjä eläkkeelle jäämistään varten, sillä muuten nykyisenkaltaisien 

eläkejärjestelmien ylläpitäminen on kestämätöntä. Euroopassa etenkin 

Pohjoismaiden väestö ikääntyy nopeasti, mikä aiheuttaa paineita julkisen talouden 
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kestävyydelle ja hidastaa taloudellista kasvua. (Eurostat, 2011; Kasvio 2014, 13, 

79;  Tilastokeskus 2014; United Nation, 2017 , 4,8; Valkoinen kirja EU 2012; 1-2). 

  

Suomessa käydään aktiivista, yhteiskunnallista keskustelua työurien 

pidentämisestä. Ihmiset ovat terveempiä ja elävät vanhemmiksi, minkä vuoksi 

myös työskentelyä olisi luontevaa jatkaa pidempään. Eliniän odote, eli  henkilön 

tulevien elinvuosien määrä nykyisellä kuolleisuustasolla, on kasvanut ja sillä 

perusteellaan suunniteltua eläkeiän nostamista. Vuoteen 2060 mennessä eliniän  

odotetaan EU: n alueella kasvavan naisten osalta 6,5 vuodella ja miesten osalta 

7,9 vuodella. (Tilastokeskus, 2014; Valkoinen kirja EU 2012, 2).  

  

Ilmiön taustalla on taloudellinen huoltosuhde. Väestön vanhentuessa työllisten 

määrä vähentyy eikä kustannuksia kateta eläkeläisten määrän kasvaessa. 

(Tilastokeskus, 2014). Ihmisten eliniän kasvusta huolimatta, työskentelyn 

jatkaminen ei ole jatkunut samaan tahtiin ja siksi eläkeikää on nostettu tai sen 

nostamista kaavaillaan monessa EU- maassa. (Perkiä-Mäkelä 2011, 222-223). 

Toisaalta Järnefelt et al. (2014, 73) mukaan Suomessa keskimääräisellä 

elinkaarella työhön käytetty aika on sen sijaan pidentynyt kuten elinaikakin.  

  

Yhteisvaikutuksena eliniän pitenemisellä ja suurten ikäluokkien eläköitymisellä on 

EU: n alueella pitkälle ulottuvia talous- ja budjettivaikutuksia. Eläkelupausten 

lunastaminen saattaa vaikeutua tulevaisuudessa. Heikkenevä työllisyys ja sen 

myötä eläkemaksujen väheneminen vaikuttavat jakoperusteisiin eläkejärjestelmiin, 

omaisuuden arvon laskeminen puolestaan rahastoiviin järjestelmiin. (Valkoinen 

kirja EU 2012, 3). 

  

Alley & Crimminsin (2007, 7-8, 21) mukaan samantyyppinen kehityskulku on 

havaittavissa myös Yhdysvalloissa. He toteavat, että yli 55- vuotiaiden määrän 

työvoimasta ennustetaan kasvavan jopa neljä kertaa nopeammin kuin työvoiman 

kokonaismäärän. Työvoiman osallistumista työelämään tulevat määrittämään 

muunmuassa koulutustaso, naisten osuus työvoimasta, taloudelliset olosuhteet 

sekä ikääntyvien henkilöiden osalta henkilön terveydentila ja eläkkeelle 
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pääsemisen mahdollisuudet. Työympäristöjen ja työkulttuurien pysymiseksi 

ajantasaisena ja niiden muokkaamiseksi vaatimuksia vastaaviksi tarvitaan 

tutkimustietoa. Ajankohtaisia aiheita ovat lisääntynyt työelämän monimuotoisuus 

eli diversiteetti ja osa-aikaisten siltatyöpaikkojen (Bridge Employment) tarve, 

teknologiahaasteet ja muuttuvien työmarkkinavaikutusten vaikutukset 

työntekijöiden eläkeikään. 

 

1.2 Tutkimusongelma ja  – kysymys sekä rajaukset 

 

Työurien pidentäminen on laaja ja johdannossa aikaisemmin mainittu 

yhteiskunnallinen kysymys. Se on myös työntekijöitä ja organisaatioita koskeva 

kysymys, kuten Schlick et al. (2012, 3-5) ovat todenneet. Suomessa eläkeikää 

nostetaan vaihettain vuonna 2017 voimaan tulleessa eläkeuudistuksessa, koska 

se on eliniän nousemisen ja siten eläkejärjestelmämme rahoituksen vuoksi 

välttämätöntä. (Eläketurvakeskus,201 7). Aikaisemmassa tutkimuksessa 

Nivalaisen (2014, 85) mukaan työntekijöistä itsestä johtuvat syyt työskentelyn 

jatkamiseen yli vanhuuseläkkeen alarajan ovat useiden henkilökohtaisten syiden 

aikaansaamaa. Korkea koulutus, naissukupuoli ja korkea tulotaso ennakoivat 

työskentelyn jatkamista pidempään, mutta toisaalta samat tekijät voivat olla myös 

syynä aikaisempaan eläkkeelle siirtymiseen. Von Borsdorffin (2011, 1262-1267) 

mukaan työssä jatkamiseen ja kokonaisvaltaiseen työmotivaation vaikuttavat 

useat motivaatiotekijät. Näiden ulottuvuuksien vuoksi yksiselitteisiä vastauksia 

kysymykseen työurien pidentämisestä on ihmisten ja elämäntilanteiden ja muun 

muassa ammattien erilaisuuden vuoksi jopa mahdotonta saada. Barness-Farrell et 

al. (1989, 376-377) mukaan epäjohdonmukaisuus kokemuksellisen ja todellisen 

iän välillä on systemaattisesti yhteydessä työpaikalla koettuun stressiin ja 

kuormitukseen ja runsasta työstressiä ja kuormitusta kokevat työntekijät kokivat 

itsensä vanhemmiksi kuin heidän todellinen ikänsä on. Feiβel et al. (2018, 8-9, 14-

15) mukaan organisaatioiden tulisi olla iän tiedostavia ja tarjota kokonaisvaltaisia 

malleja, joiden avulla eri-ikäiset  hyväksytään ja heitä kohdellaan asianmukaisesti 

ikäjohtamisen keinoin ja siten vähennetään työperäistä stressiä sekä ylläpidetään 

ja edistetään sekä työkykyä-ja motivaatiota. 
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Tutkimusongelmaan etsitään vastauksia henkilöiden kokeumuksista  työskentelyn 

jatkamisesta yli vanhuuseläkkeen alarajan vanhuseläkkeelle siirtymisen sijasta.  

Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita seniori-ikäisten korkeakoulutettujen 

työntekijöiden työpaikoilla käytössä olleista ikäjohtamisen muodoista ja heidän 

kokemuksestaan omasta iästään. Mitkä ikäjohtamisen keinot ovat olleet henkilön 

työkykyä ja työmotivaatiota edesauttavia asioita organisaation osalta ja kuinka 

henkilö itse edistää työkykyään seniori-ikäisenä. Toisaalta, miksi henkilöt päättivät 

lopettaa työskentelyn juuri tiettynä ajankohtana. 

  

 Tässä tutkimuksessa päätutkimuskysymyksenä on:  

  

 Mitkä seikat ovat saaneet seniori-ikäiset henkilöt jatkamaan työuraansa 

yli joustavan vanhuuseläkeiän alarajan? 

  

Tutkimusongelmaan etsitään vastausta peilaten tutkimustuloksia aikaisempaan 

tieteelliseen tutkimukseen työurien pidentämisestä ja henkilöstöjohtamisesta. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on löytää syitä ja lisätä ymmärrystä aiheesta 

valittujen henkilöiden kokemuksista, koska aihe on ajankohtainen sekä 

työntekijöiden, organisaatioiden ja yhteiskunnan kannalta. 

  

Armstrong-Stassen (2008, 45-46, 48) mukaan kokemukset siitä, kuinka henkilö on 

kokenut tullut kohtelunsa organisaatiossa vaikuttavat päätökseen jatkaa 

työelämässä pidempään. Koskisen (7, 2002) mukaan työuria pitää pidentämistä 

estävät ikäsyrjintään liittyvät seikat jotka liittyvät ikääntyneiden työhön 

pääsemiseen ja  työssä pysymiseen. Näin ollen, toinen tutkimuksen kiinnostuksen 

kohde on seniori-ikäisten työntekijöiden kokemukset yhdenvertaisuudestaan 

työelämässä. Tarkasteltavana on haastateltavan työ- tai palvelussuhteen kesto 

nykyisen työnantajan palveluksessa. Ensimmäinen yhdenvertaisuutta 

käsittelevistä aihealueista on ikäsyrjintä, jolla oikeudellisessa mielessä tarkoitetaan 

henkilön muita henkilöitä huonompaan asemaan asettamista iän perusteella 

(Nieminen 2014, 75). Toinen aihealue on ikään liittyvät ennakkoluulot eli ageismia, 
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jolla tarkoitetaan ihmisen ikään perustuvia ennakkoluuloja ja stereotypioita, sekä 

iän perusteella tapahtuvaa syrjintää. (Butler, 244, 1969.) Tutkimuksessa on 

alakysymyksenä tarkoitus selvittää, onko henkilö vaihtanut työpaikkaa yli 55-

vuotiaana ja onko haastateltava henkilö kokenut ikäsyrjintää seniori-ikäisenä 

rekrytointitilanteessa tai työelämässä.  

  

Tutkimusongelmaan etsitään vastausta alakysymyksellä: 

  

"Kuinka eläkeikää lähestyvä työntekijä näkee asemansa työyhteisönsä 

jäsenenä?" 

  

Alatutkimusongelmaan etsitään vastauksia peilaamalla niitä aiheesta tehtyyn 

aikaisempaan tutkimukseen ja lainsäädäntöön. 

 

1.3 Aiheen rajaaminen 

 

Aihetta on rajattu niin, että työssä jatkaneista henkilöistä keskitytään tutkimaan 

opisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä, sillä korkeammin 

koulutetut jatkavat työssä pidempään (Nivalainen 2014, 91, Järnefelt et al. 2013, 

55-57). Koulutustason nousu voidaan todeta jo suurten ikäluokkien perusteella, 

jotka ovat edellistä sukupolvea koulutetumpi perusasteen jälkeisen tutkinnon 

suorittamisprosentin ollessa 60 %. Tästäkin ikäluokasta korkeimmin koulutetut 

jatkavat työssä pisimpään. (Tilastokeskus 2014, Järnefelt et al. 2013, 78). 

Koulutustason nousu voidaan todeta myös esimerkiksi Yhdysvalloissa. 

Korkeamman koulutustason saavuttaa yhä useampi, mikä sekä myöhästyttää 

työskentelyn aloittamista mutta mahdollisesti myös myöhäistää eläkkeelle 

siirtymistä.  (Quinn et al. 1998, 18). 

  

Rajaukseen on päädytty myös siksi, että sekä aiheen ajankohtaisuuden että 

odotettavissa olevien, suomalaisessa työelämässä lähitulevaisuudessa 
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ilmentyvien haasteiden vuoksi. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä kasvaa 

ja näin ollen heitä on myös työelämässä yhä enemmän. Suomalaisista naisista 32 

% ja miehistä 25 % on suorittanut korkeakoulututkinnon. Tällä hetkellä korkeimmin 

koulutetut suomalaiset ovat iältään 35-39 - vuotiaita, joista 55 % naisista ja 32 % 

miehistä on suorittanut korkeakoulututkinnon (Järnefelt et al. 2013 78-80; 

Tilastokeskus 2014). Heidän odotettuun eläkeikäänsä on vuosikymmeniä, mutta 

yhteiskunnassa tapahtuvien rakennemuutosten vuoksi muutokset koskevat tätä 

ikäryhmää.  

  

Tilastollisesti suurimpien ammattinimikkeiden joukossa asiantuntijuus ei yllä 

suurimpien ammattiryhmien joukkoon, kymmenen suurimman ammattiryhmän 

joukossa miehillä on vain kaksi ja naisilla yksi erityisasiantuntijaryhmä. 

(Tilastokeskus, 2014). Cortadan (1998, 9 -10) mukaan jokainen työntekijä on 

asiantuntija, ns. tietotyön tekijä. Tiedon määrä ja siten vaateet tiedon käsittelylle 

työn suorittamiseksi ovat lisääntyneet viimeisien vuosikymmenten aikana talouden 

kasvun  ja teollisuuden kehittymisen myötä. Aikaisempaan tapaan verrattuna, 

teollistuneessa yhteiskunnassa työn muodot ovat kasvavin määrin yhä enemmän 

tietokoneiden välityksellä tapahtuvaa. Aikaisemmin työn luonne oli käsityönä 

tehtävää tai fyysistä,  esimerkiksi työtä tehtaassa, joihin nykyisin hyödynnetään 

automaation ja tietotekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. Perinteinen, yleinen 

käsitys tietotyön tekijästä on ollut henkilö, joka työssään käsittelee tietoa ja 

keksintöjä. Cortaban (1998, 9-10)  mukaan tietotyöläisiä on aina ollut, kuten papit, 

opettajat, lakimiehet ja shamaanit. Kiinnostus tietotyötä kohtaan on kasvanut ja 

yhä laajempi joukko voidaan luetella sitä tekeviksi. 

  

Tähän tutkimukseen haastatellut henkilöt joko työskentelevät edelleen tai 

työskentelivät yli 63-vuotiaana ennen eläkkeelle siirtymistään kokoaikaisesti ns. 

asiantuntija tai tietotyössä. Työlliset ovat joko kokoaikaisesti työskenteleviä tai 

osa-aika tai vanhuuseläkkeellä olevia, mutta silti säännöllisesti työssäkäyviä. 

Eläkkeellä olevat työskentelevät vähintään 16 - 40 h / viikko. Käytännössä  
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eläkkeellä siirtyneiden, mutta työskentelyä jatkavien viikkotyöskentelyaika on 

samankaltainen kuin osa-aikaeläkkeellä olevien. Tässä tutkimuksessa, luetellaan 

osa-aikaeläkkeellä työskenteleminen työaikajoustoksi. Valittuun tutkimusjoukkoon 

on sisällytetty myös eläkkeellä olevia henkilöitä, koska tässä tutkimuksessa ollaan 

kiinnostuneita henkilöiden kokemuksista työskentelemistä seniori-ikäisenä yli 

vanhuuseläkkeen alarajan.  

  

1.4 Keskeiset käsitteet  

 

Työurien pidentäminen termillä tarkoitetaan toimia työssäolon ja eläkevuosien 

tasapainottamiseen. Toimina tähän ovat eläkejärjestelmien mukauttaminen, 

eläkeiän nostaminen ja pidempään työuraan kannustavat tekijät. Tavoitteena on 

tosiasiallisesti korkeampi eläkeikä, joka on sidottuna eliniän odotteeseen ja 

ikääntyvien tosiasiallisesti kasvava työvoimaosuus. (Valkoinen kirja 15-16, 2012). 

  

 Age Management eli Ikäjohtamisella tarkoitetaan Ilmarisen (2006, 120) mukaan 

johtamista, joka huomioi henkilön iän ja ikään liittyvät tekijät työyhteisössä. 

Työyhteisön tulisi olla kaikille, iästä riippumatta terveellinen ja  turvallinen, ja jossa 

henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista henkilön iästä 

huolimatta. Walkerin (2005, 692) mukaan ikäjohtaminen on joukko hyviä 

johtamiskäytäntöjä, jotka taistelevat ikärajoja vastaan ja ne ovat sopivia 

toimintaympäristöönsä ja/tai niillä edistetään ikädiversiteettiä eli 

ikämonimuotoisuutta. Nämä käytännöt voivat sisältää erityisiä osa-alueita 

ikäjohtamiseen  liittyen tai ne voivat myös olla vain yleisiä henkilöstöjohtamisen 

toimintatapoja. Pääasia on, että toimintatavat luovat työympäristön, jossa 

yksittäisen työntekijän on mahdollista saavuttaa ja käyttää koko olemassa olevaa 

potentiaaliaan tulematta syrjityksi ikänsä perusteella.  

  

Bridge Employment eli ns. siltatyö käsitteellä tarkoitetaan osa-aikatyötä, jota 

tehdään ennen eläkkeelle jäämistä tai sen ohella ns. osa-aikaeläkkeellä. Se toimii 

siltana työelämän ja eläkkeelle siirtymisen välillä. Työ voi olla samaa tai 
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samankaltaista kun varsinaisena henkilön elämäntyönään tekemä työ. Henkilöt 

ovat jääneet eläkkeelle työstään, jossa he tekivät varsinaisen työuransa. He 

osallistuvat työntekoon entisen tai uuden työnantajan palveluksessa, mutta 

erilaisin työehdoin, joita kutsuaan ns. siltajärjestelyiksi. (Von Bonsdorff 73, 2009 

Templer et al. 2010, 482). 

  

Seniori-ikäiseksi, ikääntyväksi työntekijäksi luetellaan 55-64-vuotiaat ja 

vanhemmat työntekijät. (Väänänen-Tomppo, 2010, 60, 62). 

  

Ageismilla (Age-Ism) tarkoitetaan ikään liittyvää stereotypiointia ja ennakkoluuloja 

jotka perustuvat ihmisen ikään. Ageismi kuvastaa henkilöiden subjektiivista 

kokemusta yleisestä mielikuvasta sukupolvien välisestä kuilusta. (Butler,1969, 

243). 

  

Yhdenvertaisuus on Suomen lainsäädännön keskeinen periaate jo tasavaltamme 

hallitusmuodon perustamisesta lähtien. Perustuslain (731/1999) 6:1 jatkossa PeL 

mukaan ”ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.” Myöhemmin EU oikeus ja 

kansainväliset sopimukset ovat tuoneet yhdenvertaisuutta koskevan 

lainsäädännön osaksi oikeusjärjestystämme. Tällä haavaa voimassa oleva 

lainsäädännössämme on voimassa vahvasti yleiseurooppalainen 

syrjintälainsäädäntö. Syrjintä on yleisintä työhönotossa, palkkauksessa ja 

työsuhdetta päätettäessä. Siten myös suuri osa yhdenvertaisuuslainsääntelystä 

kohdistuu ja osa lainsäädännöstä on suunnattu  ainoastaan työelämään. (Ahtela et 

al. 2006, 14-17). Tässä tutkimuksessa yhdenvertaisuutta käsitellään iän 

näkökulmasta.  

  

Ikäsyrjinnällä oikeudellisessa mielessä tarkoitetaan henkilön muita henkilöitä 

huonompaan asemaan asettamista iän perusteella.  Ikä voi olla liian korkea, mutta 

toisaalta myös liian alhainen.  Ikäsyrjintä ei koske ainoastaan korkean iän 

saavuttaneita henkilöitä vaan minkä ikäisiä tahansa ja sen kohteeksi voi joutua 

kuka tahansa. Iän vuoksi eri asemaan asettamisen tulee tapahtua hyväksyttävästä 

perusteesta, kaikki henkilöiden iän perusteella tapahtuva erottelu ei ole kiellettyä. 
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Hyväksyttävän erottelun ikäraja tai peruste erottelulle on usein pulmallista. 

(Nieminen 2014, 75). 

1.5 Tutkimuksen rakenne 

 

Tämä pro gradu- tutkielma koostuu 7 luvusta. Ensimmäisessä luvussa kerrotaan, 

miksi työurien pidentäminen aiheena on valittu tutkimuksen aiheeksi. 

  

Seuraavaksi käsittelen tutkimuksessa käytettyä teoriaa luvuissa 2-4. Teoreettisen 

viitekehysten tarkoituksena on esitellä aiheisiin liittyvä tieteellinen tutkimus ja 

teorioita, joita aiheista on julkaistu aikaisemmin ja luoda tutkimuksen kannata 

relevantti teoriapohja, jolla voidaan vastata tutkimuskysymyksiin. Tässä 

tutkimuksessa teoreettisia viitekehyksiä on kolme, koska aihettatta on tutkittu eri 

näkökulmista ja aihealueista. Teoreettiset viitekehykset ovat ikäjohtaminen, 

ikäsyrjintä ja Suomen eläkejärjestelmä.  

  

Viidennessä osassa käsittellään ja esittellään tutkimuksessa käytetty 

tutkimusmenetelmä, joilla tutkimuskysymyksiin on pyritty vastaamaan.  

Kuudennessa luvussa kerrotaan tämän tutkimuksen kulusta ja tutkimusaineiston 

käsittelystä. Aineisto analysoidaan käyttäen samanaikaisesti laadullista tutkimusta 

tutkimusmenetelmänä ja teoreettisten viitekehysten tietopohjaa sekä aiheesta 

haastatteluiden avulla saatua empiiristä materiaalia. Kuudennessa luvussa 

tutkimusmateriaali esitellään ja kirjoitetaan auki ja tuodaan esille vastauksia 

tutkimusongelmaan.  

  

Viimeinen 7. luku sisältää yhteenvedon ja johtopäätökset. Tässä luvussa 

pohditaan, millaisia vastauksia tutkimusongelmaan on saatu ja peilaten niitä 

aikaisempien tutkimustulosten muodostamaan teoreettiseen viitekehykseen sekä 

esitetään jatkotutkimusehdotus tutkimustulosten perusteella. 
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2 TYÖURIEN PIDENTÄMINEN 
 

Ikärakenteen muutos tulee näkymään organisaatioissa niin, että myös nuorempien 

työntekijöiden osuus työntekijöistä vähentyy, jolloin ikääntyviä työntekijöitä 

tarvitaan työelämässä pidempään sekä taloudellisen että sosiaalisen näkökulman 

osalta. (Alley & Crimmins 2007, 11 ; Feinsod et al. 2005; Schlick et al. 2012,  5- 6). 

Sekä pienissä että suurissa organisaatioissa on haasteena ikääntyviin 

työntekijöihin liittyvät asiat. (Naegele et al. 2006, 1-2.)  

 

Aikainen eläkkeelle siirtyminen on ollut suosittua. Organisaatioiden tulevaisuuden 

haasteena on motivoituneen, osaavan ja pätevän työvoiman säilyttäminen ja 

heidän työkykynsä ylläpitäminen. Työelämässä tarvittavan tieto-taidon ja olemassa 

olevien kykyjen tehokkaamman käytön hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää 

alati kovenevassa markkinatilanteessa. Sekä työn suunnittelua että tietoa 

muunmuassa ikääntyvän henkilöstön ammatillisen osaamisen ylläpitämisestä sekä 

työympäristön, työntekovälineiden, stressinhallinnan ja palkitsemisen osalta 

tarvitaan. (Schlick et al. 2012, 5 - 6). 

 

Europan ja Yhdysvaltojen epävakaan taloudellisen tilanteen vuoksi ikääntyviin 

työntekijöihin on suhtauduttu enemmän rasitteena kuin voimavarana. Voidaan 

puhua jopa kannustamisesta eläkkeelle siirtymisen työssä jatkamiseen sijaan, sillä 

kuluja on leikattu sekä yritysten että valtioiden toimesta. Toimintatapana se on 

lyhytnäköistä, sillä irtisanotut seniori-ikäiset poistuvat organisaatioista mukanaan 

tiedot, taidot ja osaamisensa. Talouden taantuma on ohimenevää ja sitä 

suurempana haasteena tulee olemaan väestön vanheneminen. (Templer et al. 

2010, 497). 

 

Työelämässä tarvitaan kulttuurin muutosta ikääntyviä työntekijöitä kohtaan. 

Ikääntyvät työntekijät luokitellaan usein homogeeniseksi ryhmäksi ainoastaan iän 

perusteella. Seniorityöntekijät ovat monimuotoinen työntekijäryhmä aivan kuten 
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muutkin työntekijäryhmät. (Templer et al. 2010, 495, 497; Van Der Hejden et al. 

2008, 8). 

 

Työelämä asettaa ihmisen iälle tiettyjä vaatimuksia. Työlainsäädäntömme 

esimerkiksi suojaa alaikäisiä työskentelyltä, joka voisi haitata lapsen tai nuoren 

kehitystä kuten on säädetty laissa nuorista työntekijöistä (998/1993) 1:1: ssä. 

Työnteon lopettamiseen liittyy esimerkiksi valtion virkamieslaissa (750/1994) 

jatkossa VVirkamL 35:1:ssä säädetty ikäraja virkasuhteen päättymisestä 68-70 

ikävuoden välillä syntymävuodesta riippuen. 

 

2.1 Ikääntyvät työntekijät 

 

Ikääntyminen on omakohtainen, vaikeasti määriteltävä asia ja sen voidaan sanoa 

olevan moniulotteinen prosessi, jota on vaikea mitata yhdellä määritelmällä tai 

mittarilla. (Cleveland & Lim 2009, 110-112). Ikääntymisprosessi tuo mukanaan 

kognitiivisia eli toiminnallisia,  psyykkisiä  ja fyysisiä  muutoksia ja ne vaikuttavat 

henkilön hyvinvointiin, mutta tutkimuksen mukaan asian tila ei ole aivan niin 

negatiivinen. Mitä vanhempia työntekijät ovat, sitä ainulaatuisempia he ovat ja 

muodostavat  varsin heterogeenisen ryhmän, joissa on suuti vaihtelevuus terveys- 

ja hyvinvointieroissa. (Peeters et al. 2008, 353-354).  

 

Perinteisesti ihmisiä on luokiteltu ikäryhmiin, mutta ongelmana on ikäryhmien 

sisäinen, suuri vaihtelevuus henkilöiden yksilöllisissä ominaisuuksissa. Termi 

yksilöllinen ikääntyminen (Differential Aging) huomioi erityisesti yksilöllisyyttä 

henkilön ikäperusteisista ominaisuuksia. Henkilöiden eroavaisuudet ikäryhmän 

sisällä saattavat olla suuremmat kuin eroavaisuudet eri ikäryhmien välillä (Boerlist 

et al. 1998, 183-184). 

 

Ikääntyviä työntekijöitä kohtaan liittyy ennakkoluuloja ja sekä negatiivisia että 

positiivisia stereotypioita. Negatiivisia, kuten se, että ikääntyvän työntekijän 

palkkaaminen olisi kallista ja  positiivisia, että ikääntyneillä työntekijöillä on intoa, 

energiaa ja sopeutumiskykyä. (Furtes et al. 2002, 287). Organisaatioissa tulisi 
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huomioida enemmän ikääntyviä työntekijöitä,  joihin usein yhdistetään negatiivisia 

mielleyhtymiä kuten tarpeeton, suuremmat kustannukset tai vähemmän arvokas 

työntekijä nuorempiin työntekijöihin verrattuna. Valitettavasti ikästereotypiat eivät 

ole harvinaisia edellä mainittujen  yleistysten osalta. (Peeters et al.  2008, 353).  

 

2.2 Henkilöperäiset ja viitekehykselliset iän mittarit 

 

Clevand & Lim (2009, 110-112) mukaan työntekijän todellista ikää voidaan 

määritellä jakamalla ikää määritteleviä seikkoja kahteen ryhmään: 1) 

Henkilöperäiset iän mittarit (Age-based Age Measures) 2) Viitekehykselliset iän 

mittarit (ContextBbased Age Measures). Henkilöperäiset iän mittarit voidaan 

jaotella edelleen kolmeen osaan, joita ovat kronologinen, ns. kalenteri-ikä, 

subjektiivinen tai koettu ikä ja toiminnallinen ikä. Kronologinen ikä on yleisin iän 

mittaamisen mittaustapa kun tutkitaan ikääntyviä työntekijöitä. Kaiken kaikkiaan, 

sekä laillisesti että tieteellisesti, vain pelkän iän tarkastelu saattaa jättää liian 

kapea-alaisen katsontakannan iän merkityksestä työelämässä. Käytettynä 

määräävänä mittausmenetelmänä useisiin ikäperusteisiin prosesseihin se saattaa 

jopa vaikuttaa työn tuloksiin suoraan tai epäsuorasti.   

 

Kokemuksellinen ikä (Personal Age) eli se, minkä ikäiseksi henkilö itsensä  kokee 

sekä yksi osa-alue toiminnallisen iän määrittelyssä että luokittelu määriteltäessä 

henkilön iän mukaista käytöstä. Ihmistenvälinen ikä (Social Age) heijastaa 

henkilön statusta tai koettua ikää, jonka henkilö itse kokee tai kuinka hänet 

arvioidaan ulkopuolisten toimesta. Ihmistenvälistä ikää voidaan arvioida 

useammasta näkökulmasta ja yhden tai useamman jakson ajalta ihmisen 

elämässä. Kokemuksellisen ja sosiaalisen iän yhdistelmä (Conselsual Age) mittaa 

näiden yhteyttä.  Kokemuksellinen ikä on usein nuorempi kuin kronologinen ikä.  

(Kastembaum et al. 1972, 197-211). 

 

Toiminnallinen ikä mittaa henkilön muutosta sekä biologisesti että psykologisesti, 

mutta keskittyen  ominaisuuksiin jotka heijastavat toimintakykyä.  Jotkin osa-alueet 

saattavat heikentyä, kuten näkökyky, reaktioaika ja kuulo, samoin kuin jotkut osa-
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alueet kehittyä iän myötä, kuten kokemukset  ja ratkaisukyky. Sinällään 

toiminnallinen ikä heijastaa henkilön ikää, silloin kun huomioidaan psyykkinen, 

fyysinen, sosiaalinen ja psykososiaalinen status. (Steitz & McClary, 1988, 

Cleveland & Lim mukaan  2007, 109-111). 

 

2.3 Teoria kontrollista elämänsykli-iässä 

 

Heckhausenin & Schulzin (1995, 284, 289, 297) Teoria elämänsykli-iän kontrollista  

(Life Span Age Theory of Control) perustuu primaarisen ja sekundaarisen 

kontrolliin määritelmiin. Teorian mukaan primaari- ja sekundaarikontrollit ohjaavat 

ja myötävaikuttavat ihmisen elämänsyklien aikana eri osa-alueilla vastatakseen 

kulloinkin tarvittavaiin kehityksellisiin ja ulkoa tuleviin haasteisiin ja 

mahdollisuuksiin. Primaarikontrolli vaikuttaa suoraan henkilön yrityksiin muuttaa 

ympäröivää ympäristöään omien tarpeiden ja toiveiden mukaiseksi. Se on  yksilön 

tunneperäisesti asetettujen tavoitteiden ulkoista kontrollointia. Sekundaarinen 

kontrolli on enemmän kohdistettu sisäinen prosessi, jonka tarkoitus on  minimoida 

menetyksiä, ylläpitää ja laajentaa olemassa olevaa primaarikontrollia. 

Sekundaarinen kontrolli auttaa henkilöä läpi elämän selviytymään 

epäonnistumisista ja suuntaamaan ja asettamaan tavoitteita ja ylläpitää 

motivaatiota tavoitteiden saavuttamiseksi. Sekä primaarikontrolli että  

sekundaarikontrolli voivat vaikuttaa ihmisen tajuntaan ja käyttäytymiseen. Ne 

säätelevät ja toimivat systemaattisesti läpi elämän varhaislapsuudesta vanhuuteen 

asti säädellen elämätapahtumien tuomia muutoksia yksilön elämänkulkuun, kuten 

henkinen suorituskyky, terveys ja sosiaaliset suhteen. Henkilön elämänsyklien 

varrella, nämä kontrollit ohjaavat ja myötävaikuttavat hallittuihin siirtymisiin 

lapsuudesta aikuisuuteen ja vastaamaan kulloisessakin elämänsyklissä oleviin 

haasteisiin. Primaarikontrolli auttaa henkilöä muotoutumaan vaadittavaan 

tilanteeseen tai olosuhteisiin ja sen vaikutus henkilön kykyyn muuntautua on 

suurempi. Elämänsykli-iän elementit myötävaikuttavat jokaisella elämän osa-

alueella, mutta sen kaksi pääasiallista osa-aluetta ovat sosiaalinen ja 

yhteiskunnallinen osa-alue. Biologinen resursseja läpi elämän ovat kehittyminen 

lapsesta aikuiseksi, psyykkinen kehittyminen ja suorituskyky ja fyysinen 
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kehittyminen laaja-alaisesti sekä motorisen että kognitiivisen suorituskyvyn osalta. 

Korkeassa iässä fyysiset rajoitteet saattavat rajoittaa toimintakykyä. 

Yhteiskunnallisen osa-alueesta voidaan erotella kaksi tasoa yksilö- ja 

yhteiskunnallinen taso. Yhteiskunnalliselta tasolta elämänsykleihin vaikuttavat 

yhteiskunta ja eläkeiän määritelmät. Yksilötasolla henkilön psyykkiseen 

suoriutumiseen tai käyttäytymiseen, biologisiin tekijöihin  kunkin elämänsyklin 

aikana. Kumpikin määritelmä asettaa henkilölle vaatimuksia elämänsykli-ikänsä 

mukaisesta käytöksestä, kuten vaatimuksen kronologisen iän tai oletettavasta 

ikäkausien elämäntapahtumien järjestyksestä niinikään jäljellä olevan odotetun 

elinajan määrästä. Elämänsykleissä on kohtansa uramuutoksille tai eläkkeelle 

siirtymiseen. (Heckhausen & Schulz, 1995 , 289-290). 

 

2.4 Koettu ikä ja ikäkausikäsitykset 

 

Barness-Farrell et al. (1989, 376-377) mukaan epäjohdonmukaisuus 

kokemuksellisen ja todellisen iän välillä on systemaattisesti yhteydessä työpaikalla 

koettuun stressiin ja kuormitukseen. Organisaatioissa, jossa stressitekijöitä ja 

kuormitusta oli runsaasti, työntekijät kokivat itsensä vanhemmiksi sekä päinvastoin 

todellista ikäänsä nuoremmiksi silloin kun työperäistä kuormitusta oli vähemmän. 

Tämä esimerkki osoittaa, että sillä kuinka mittaamme ikää voi olla vaikutusta 

tuloksiin, joita saavutetaan käytännön elämässä tai tieteellisessä teorioissa. Edellä 

mainitut määritelmät osoittavat erityisiä ikääntymisprosessin osatekijöitä ja 

jokaisella ikämäärittelyllä on omat rajoituksensa, eikä niillä voida kuvata koko 

ikääntymisprosessia kokonaisvaltaisesti. 

 

2.5 Ikäkausi-jaottelu 

 

Laslettin (1989, 4, 183-184) mukaan elämän ikäkaudet voidaan jakaa neljään 

luokkaan. Ihmisen elämä alkaa ensimmäisenä ikäkautena. Henkilö syntyy, elää 

lapsuuden ja nuoruuden kunnes itsenäistyy ja siirtyy toiseen ikäkauteen nuorena 

aikuisena noin 25-vuoden iässä. Toinen ikäkausi on ikä, jolloin ihminen kasvaa 
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aikuiseksi. Aikuisuus on ikäkausia, jolle on tyypillistä uran luominen, työelämä,  

perheen perustaminen ja varallisuuden kartuttaminen. Se on kaikista ikäkausista 

pisin. Kolmas ikäkausi on henkilökohtaisen täyttymyksen ikäkausi. Kolmas ikä on 

yhteisöllisten olosuhteiden summa. Viimeinen, neljäs ikäkausi on ikäkausi, jolloin 

henkilö on riippuvainen muista ihmisistä. Se on elämäntahdin hidastamista, joka 

päättyy lopulta kuolemaan. 

 

Laslettin (1989, 4, 99,183-184) mukaan kolmas ikä ja siihen siirtyminen ovat 

keskustelua herättäviä ja liukuvia käsitteitä. Yksilön näkökulmasta sillä ei ole 

niinkään tekemistä kalenteri-iän, sosiaalisen tai biologisen iän kanssa, koska se on 

enemmänkin valintojen summa. Kolmas ikä on ilmiö, joka tarjoaa positiivisemman 

näkökulman vanhenemiseen. Se on tavoiteltavissa oleva, saavutettu asiantila. 

Laslettin ikäjaottelua ei tulisi tarkastella niinikään kronologisen iän tai ajanjaksojen 

mukaan.  Kolmannen iän määritelmä olisi nähtävä yksilöllisenä aikana, omien 

tavoitteiden saavutettua, jolloin on aika nauttia elämänsä aikana ansaitusta 

varallisuudesta ja saavutuksista. Se voi esiintyä samanaikaisesti myös toisen iän 

rinnalla, mikäli henkilö kokee edellä mainitut seikat relevanteiksi elämässään. 

Kolmas  ikä on olotila, jonka saavuttaminen on yksilöllistä. Esimerkiksi huippu-

urheilija tai taiteilija voi saavuttaa oman työnsä hedelmät ja varallisuutta jo 

aikaisemmin ja nauttia siten osaansa kolmannen iän mukavuuksista 

samanaikaisesti toista ikäkautta eläessään. 

 

2.6 Ikääntyvien työssäolo 

 

Työurat ovat yleisesti pidentyneet ja ikääntyvien työssäolo Suomessa on 

lisääntynyt 2000-luvun aikana. (Järnefelt et al. 2013, 73; Nivalainen 2014, 83.) 

63-vuotiaista 30 % on työelämässä, 64- vuotiaista viidennes sekä  65-vuotiaista 

joka kymmenes. Työllisyysaste on noussut vuoden 2005 eläkeuudistuksen 

jälkeen, jonka jäljiltä sekä yksityisen että julkisen sektorin eläkesäännöt ovat 

muuttuneet. (Nivalainen 2014, 83). Suomalaisten keskimääräinen eläköitymisikä 

on 61,2 vuotta. (Eläketurvakeskus, 2018). Työllisyysaste on kaikkien työssäolevien 

henkilöiden eli työllisten osuus väestöstä ja sen laskennassa huomioidaan 15 - 64 
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- vuotiaiden työllisten prosentuaalinen määrä samanikäisestä väestöstä. 

(Tilastokeskus, 2014). 

 

Eläkealkavuudessa ja työskentelyn jatkamisessa on tapahtunut muutoksia. 

Suomessa 63-vuotiaana eläkkeelle siirtyy joka kolmas. Tästä ikäluokasta 

työskentelyä jatkaa useampi kuin kuusi kymmenestä. 64-vuotiaiden kohdalla 

vastaavat luvut ovat 40 % ja 60 %. 65-vuotiailla työskentelemistä jatkaneista joka 

toinen jatkaa työntekoa edelleen. Näin ollen, mitä vanhemmaksi työskentelyä 

jatketaan, sitä sitkeämmin työelämässä pysytään. (Nivalainen 2014, 84). 

 

Nivalaisen (2014, 84) tutkimuksessa, jossa henkilöiden ominaisuuksia on tutkittu 

työeläkejärjestelmän rekisteriaineiston perusteella ei saada selville pelkästään 

henkilön iän perusteella keitä ovat työssä yli joustavan vanhuuseläkkeen alarajan, 

63 ikävuoden jälkeen jatkavat ihmiset. Työssä jatkamisen syiden löytämiseksi 

tarvitaan sosioekonomisten ryhmien tarkastelua eläkealkavuuden ja työssä 

pysyvyyden lisäksi. Pääasiallisena tarkastelun kohteena on työssä jatkaminen ja 

vanhuuseläkkeelle siirtyminen eri sosioekonomisissa ryhmissä tai työuran 

pituuden merkitys eläkkeelle siirtymiseen. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että 

eläkkeellejäämisen lykkäämiseen tai eläkkeelle aikaisemmin siirtymisen taustalla 

olevat syyt voivat olla samankaltaiset. Monet henkilökohtaiset ominaisuudet 

vaikuttavat vanhuuseläkkeelle siirtymisen ajankohtaan, kuten naissukupuoli, 

korkea koulutus tai tulotaso. Työolot kuten kiireisyys työssä, stressi tai työn 

joustamattomuus voivat vaikuttaa siirtymiseen eläkkeelle aikaisemmin. Työn 

mielekkyys, vaikutusmahdollisuudet työn sisältöön, työnantajalta saatu tuki ja 

kannustus sekä työn jatkumisen varmuus lisäävät työssä pysymistä 64-vuoden 

ikään asti niiden joukossa, jotka ovat työssä vähintään joustavan 

vanhuuseläkkeen alarajaan jatkumiseen asti. (Nivalainen 2014, 86).  

 

2.7 Koulutus ja sukupuoli  
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Naiset siirtyvät eläkkeelle useammin ennen 63 vuoden alarajaa, mutta toisaalta 

naisia jatkaa työssä myös 64-vuotiaiksi asti. Käytännössä miehet eläköityvät 

useammin 64 vuoden iässä. (Nivalainen 2014 89). Koulutuksella ja sukupuolella 

on todettu olevan yhteys työssä jatkamiseen. Korkea koulutus, ylemmän 

korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutuksen suorittaneet, jatkavat työelämässä jopa 

66 vuoden ikään saakka. Alemman koulutustason suorittaneet jäävät eläkkeelle 

tyypillisimmin 63 vuoden iässä.  Sukupuolen perusteella jaoteltuina, korkeasti 

koulutetut naiset jäävät miehiä myöhemmin eläkkeelle. (Nivalainen 2014, 90). 

Nivalaisen & Tenhusen (2018, 48) mukaan ylemmät toimihenkilöt jatkavat 

useimmin työskentelyä yli vanhuuseläkkeen alarajan. 

 

Jaottelua voidaan tehdä julkisen ja yksityisen sektorin välillä, sillä sektoreiden 

välillä eläkeikä poikkeaa toisistaan huomattavasti. Yksityisellä sektorilla yleisin 

eläkeikä on 63 vuotta. Julkisella sektorilla omattavan suuri osa jää pois töistä 

ennen 63 vuoden ikävuoden saavutettuaan, mutta toisaalta työssä jatketaan 64- 

vuotiaaksi asti useammin kuin yksityisellä sektorilla. Julkisella sektorilla 64 ollessa 

yleisin eläkeikä. 65 vuoden ikään asti työntekoa jatketaan molemmilla sektoreilla 

ilman eroavaisuuksia. (Nivalainen 2014, 89).  

 

Julkisella sektorilla on käytössään henkilökohtainen eläkeikä. Tämä tarkoittaa, että 

henkilö voi jäädä eläkkeelle palvelusvuosiensa mukaisesti. Jatkamalla 

työskentelyä yli henkilökohtaisen eläkeiän, voi kerryttää lisäeläkettä. Mikäli henkilö 

lopettaa työskentelemin henkilökohtaista eläkeikää aikaisemmin, jää hänen 

eläkkeensä pienemmäksi. Tietyissä tapauksissa on käytössä myös ammatillinen 

eläkeikä, jolloin eläkeikä on matalampi. (Kuntien eläkevakuutus 2014).   

 

2.8 Ikäjohtaminen  

 

Työntekijän ikääntyminen tulisi huomioida organisaation Human Resorce (jatkossa 

HR) eli henkilöstöjohtamisen käytännöissä. Niitä voidaan muokata ikääntyvien 
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ihmisten tarpeisiin monella tapaa, riippuen vanhempien työntekijöiden 

strategisesta tärkeydestä. Kooij et al. (2015, 61).  

 

Ikäjohtamisen osa-alueita ovat  Naegele et al. (2006, 6) mukaan: rekrytointi, 

koulutus, oppiminen ja elinikäisen oppimisen-ideologia, urakehitys, joustavat 

työskentelyajat, terveyden edistäminen ja ylläpito ja työergonomia, 

uudelleensijoittaminen, työntekijän eläkkeelle siirtymisen suunnittelu ja 

kokonaisvaltainen lähestymistapa ikäkysymyksiin organisaatiossa. 

 

Ikääntyville työntekijöille suunnattujen HR- käytäntöjä tulisi levittää ja sen avulla 

voitaisiin lisätä tietoisuutta ikääntyvien työntekijöiden eduista ja auttaa 

vähentämään taloudellisiin seikkoihin liittyviä ennakkoluuloja. Tämä voidaan tehdä  

niin, että huomioidaan mm. syrjintään liittyviä seikkoja ja korostetaan hyviä, 

olemassa olevia ikäjohtamisen käytäntöjä. Eroavaisuutta löytyy ohjeistusten ja 

käytännön toteutuksen välillä. Ikäjohtamisen tietoisuuden lisäämisen keinoja voivat 

olla kampanjat, joita voidaan suunnattuna työnantajille tai laajemmalle yleisölle ja 

joissa huomioidaan sekä taloudelliset että sosiaaliset ikääntyviin työntekijöihin 

liitetyt stereotypiat. Ohjeistuksia ja kampanjoita voidaan hyödyntää työpaikoilla 

ikäjohtamisen käytäntöjen suunnittelussa ja näin ne ovat täydentämässä 

työnantajalla resursseja, joita ei välttämättä olisi muuten käytettävissä 

ikäjohtamisen käytäntöjen suunnitteluun ja toteuttamiseen. (Furtes et al. 2002, 

287).  

 

Armstrong-Strassenin (2008, 44-45) tutkimuksessa on selvitetty sekä ns. 

elämäntyössään edelleen työskentelevien että eläkkeeltä työskentelemään 

palanneiden, sekä eläkkeellä olevien senioreiden asenteita käytössä oleviin HR-

käytäntöihin ja niiden vaikutusta työskentelyn jatkamiseen tai työhön palaamiseen. 

Tutkimuksen mukaan ikääntyville työntekijöille suunnatuilla, yksilöllisillä HR-

käytännöillä, kuten joustavat työajat ja  osa-aikatyö olivat  merkittävimpiä syitä 

palata työskentelyyn heille, jotka olivat jo siirtyneet vanhuusseläkkeelle. 

Työelämässä oleville ikäihmisille edellä mainitut seikat eivät olleet niin merkittäviä 

kuin HR-käytännöistä organisaation eläkeköitymissuunnitelma. Tutkimuksen 
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mukaan erityisesti eläkkeelle jo siirtyneiden takaisin töihin houkuttelemiseksi 

voidaan hyödyntää ikäihmisille suunnattuja HR-käytäntöjä ja nämä tulisi huomioida 

organisaatioissa tulevaisuudessa tapahtuvan työllisten määrän vähentyessä. Kooij 

et al. (2015, 67) mukaan tutkimus iän perusteella suunnitelluista HR-käytännöistä  

ja ikääntyvien HR-käytäntöjen vaikutuksesta työntekijän suoriutumiseen on 

puutteellista. Furtes et al. (2002, 272) havaitsivat, että tutkimissaan pienissä ja 

keskisuurissa yrityksissä oli käytössä ikääntyville suunnattuja, hyviä HR- 

käytäntöjä, mutta ne eivät olleet systemaattisesti osa organisaation strategiaa.  

 

Robson et al. (2006, 170-172) ovat kehittäneet viisi osa-aluetta sisältävän luettelon  

ehdotukseksi ikääntymisen menestykselliseen käsittelyyn työpaikoilla. Niitä ovat: 

sopeutumiskyky ja terveys, positiiviset ihmissuhteet, ammatillinen kasvu, 

henkilökohtainen turvallisuus, jatkuva henkilökohtaisten  tavoitteiden asettaminen 

huomioiminen. Heidän mukaansa ainoastaan ammatillinen kasvu oli riippumaton 

työntekijän iästä. Näin ollen, näitä elementtejä tulisi huomioida organisaatioiden 

johtamiskäytännöissä. Ikääntyvät työntekijät arvostavat sopeutumiskykyä ja 

terveyttä, henkilökohtaista turvallisuutta ja tavoitteiden saavuttamista ja positiivisia 

ihmissuhteita työyhteisössään. 

 

2.9 Rekrytointi 

 

Vaahtion (2003, 180) mukaan työnantajat arvioivat rekrytoidessaan henkilön 

soveltuvuutta työhön arvioimalla hänen henkilökohtaisia ominaisuuksiaan, kuten 

asenteitaan, osaamista ja myös erilaisia ikäkäsitteitä suhteessa työtehtävään. 

Biologisesta iästä kertoo henkilöstä uloisesti näkyvät seikat, kuten ryhti, vireys tai 

muut vartalon iästä kertovat seikat. Henkilön perhesuhteet antavat viitteitä 

sosiaalisesta iästä. Kronologisesta iästä kertovat dokumentit, kuten tutkinto-ja 

työtodistukset. Työmarkkinaiäksi Vaahtio (181, 2002) luettelee iän, joka 

rekrytointitilanteessa tapahtuvan havainnnoinnin, tosiasioiden ja näiden 

yhdistelmällä muodostetun käsityksen avulla ohjaavat henkilön sijoittamista 
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oikeaan lokeroon, niin sanottu työmarkkinaikä syntyy työmarkkinoiden 

merkityksien kautta. 

 

2.10 Osallistuminen ja sitoutuminen 

 

Ikääntyvät työntekijät, joilla oli mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa organisaationsa 

kehitystyöhön, kokivat saavansa työelämässä uusia mahdollisuuksia ja olivat 

huomattavasti sitoutuneempia organisaatioonsa kuin työntekijät, jotka eivät näin 

kokeneet. Tutkimuksessa havaittiin, että tarpeet ja vaatimukset  kuten 

sopeutumismaiskyky ja terveys, henkilökohtainen turvallisuuden tunne, 

tavoitteiden saavuttaminen ja ammatillinen kehittyminen eivät eronneet muiden 

ikäryhmien vastaavista luvuista. On sekä työnantajan että työntekijän etu, että 

työntekijöiden soveltuvuutta arvioidaan henkilökohtaiset ominaisuudet huomioiden, 

eikä iän perusteella. Peeters et al. (2008, 360-361)  sekä Hovbransdt et al. (2017, 

5-6) mukaan ikääntyvien työntekijöiden merkittävä työmotivaatiotekijä oli 

osallistuminen ja työyhteisön jäsenyys, siihen kuuluminen yhdessä kollegoiden 

kanssa. Tutkimuksessa todettiin, että työyhteisön tarjoama sosiaalinen ympäristö 

on vastaajille merkittävässä asemassa. Suhdetta työtovereihin kuvailtiin tiiviiksi ja 

jopa läheisemmäksi kuin sukulaisiin. Työskentelyn jatkaminen tarjoaa 

mahdollisuuden ylläpitää tätä sosiaalista verkostoa.  

 

2.11 Tuottavuuden parantaminen ikäjohtamisella 

 

Tutkimuksessaan ikääntyville työntekijöille suunnatusta HR-käytännöstä Zwick et 

al. (2012, 25, 35-36) havaitsivat, että ikääntyvien työntekijöiden tuottavuuteen 

voidaan vaikuttaa sitä voidaan parantaa. Tämä puolustaa näkökulmaa erityisten 

ikäjohtamisen käytäntöjen luomisesta ja käytöstä sen sijaan, että ikääntyvät 

työntekijät siirretään osa-aikaeläkkeelle. Ikääntyvien työntekijöiden tuottavuudessa 

on eroavaisuuksia, mutta tuottavuuden lisääntymiseen yhdistettiin erityisesti 

ikäspesiaalit työpaikat, ikääntyville muokatut työnkuvat tai työpaikat ja eri-ikäisten 

muodostamat tiimit, joiden yhteys yli 50-vuotiaiden työuran kestoon oli suurin. 
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Ikääntyville työntekijöille luodut osa-aikatyöjärjestelyt laskevat työuran kestoa eikä 

yhteyttä työuran pidentämiseen löytynyt koulutuksesta tai kevennetyistä 

työjärjestelyistä. (Zwick et al.  2012 , 25, 35 - 36). 

 

2.12 Monimuotoisuuden huomioinen  

 

Ikäjohtamisessa ja siihen liittyvissä käytännöissä tulisi ehdottomasti huomioida 

seniorityöntekijöiden diversiteetti eli monimuotoisuus. Syyt työssä jatkamiseen 

vaihtelevat riippuen sekä henkilön demografisista tai työperäisistä syistä ja 

työntekijäryhmästä. Tämä tulee olemaan yksi suurimpia tulevista haasteista 

erityisesti henkilöstövoimavarojen johtamisessa, mutta myös työelämässä 

kokonaisuudessaan. Työelämässä tarvitaan onnistumisia rekrytoinnissa ja 

ikääntyvien työntekijöiden työssä pysymiseen tai työhön palaamiseen itsenäisinä 

ammatinharjoittajina eläköitymisen jälkeen. (Templer et al. 2010, 495, 497). 

Tulevaisuuden työvoima tulee olemaan monimuotoisempi kuin koskaan ikään, 

sukupuoleen, etniseen taustaan tai rotuun liittyen. (Alley & Crimmins 2007, 21.) 

 

2.13 Osa-aikatyö 

 

Suomen lainsääntö mahdollistaa osa-aikaisesti työskentelyn seniori-ikäisenä. 

mukaan työntekijällä on oikeus jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle 

syntymävuotensa mukaan määräytyvän alarajan mukaan kuten työntekijän 

eläkelaissa (395/2006) jatkossa TyEl 15:1:ssä säädetään. Osa-aikaisesti 

työskentelemiselle voidaan lisätä  ikääntyvän työntekijän henkilön työkykyä. 

(Ilmarinen 2001, 637.) 

 

Walkerin (2005, 693) mukaan ikäjohtamisen välineenä osa-aikatyöllä voidaan 

tarjota ikääntyville työskentelyyn työaikajoustoja. Joustavuutta ovat myös 

vaihtoehdot ja toiveet eläkkeelle siirtymisen ajankohdasta, eläkeiästä ja 

työskentelytavoista. Ne voivat myös valmistaa työntekijöitä lähitulevaisuudessa 

tapahtuvaan eläkkeelle siirtymiseen. 
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Armstrong-Stassen (2008 40, 43-44) määrittelee elämäntyöstään eläköityneet, 

mutta työskentelemään joko omalle alalla, samassa tai eri organisaatiossa tai 

toisenlaisessa työtehtävissä työskentelevät seniorit käsitteellä Post-Retired 

Employment. Heille on tyypillistä työskentely osa-aikaisesti, ei-vakituisissa 

työsuhteissa. Työskentelyltä toivotaan joustavuutta ja lyhennettyä työaikaa, mitkä 

ovat merkittävät seikat päätöksessä palata työelämään vanhuuseläkkeelle 

jäämisen jälkeen. Ikääntyneet työntekijät työskentelisivät mielellään osa-aikaisesti 

virallisen eläkeiän saavuttamisen jälkeen, mutta useimmissa tapauksissa osa-

aikaisesti tai joustavin ehdoin. Fuertes et al. (2002, 280-281) mukaan 

työskenteleminen voi pitää henkilön ”eloisana” ja ”nuorena.” Osa-aikatyön 

luonteeseen ei kuitenkaan  sovi työskentely esimiestehtävissä, mikä saattaa 

vähentää mahdollisuuksia työskentelyyn  aikaisemmin esimiesasemassa olleista. 

Farley et al. (2008, 232-223) mukaan suurimmat syyt ortopedien työssä 

jatkamiseen olivat korkea tyytyväisyys omaan uraansa, taloudelliset seikat, 

mahdollisuus työskentelyyn osa-aikaisesti. 

  

Osa-aikatyöskentely on Bisom-Rapp et al. (2011, 113) mukaan ikääntyvien 

työntekijöiden keskuudessa yleistä, mutta siihen liittyy työelämän epävarmuutta ja 

työllisyysongelmia. Australissa, Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa tehdyssä 

tutkimuksessa havaittiin, että ikääntyneiden työnteköiden haavoittuvuus on 

lisääntynyt 2000-luvun lopun taantuman aikana ja sen jälkimainingeissa. Vaikka 

työllisyys on pysynyt kutakuinkin samana, ikääntyvien pitkäaikaistyöttömyys yleistä 

ja kasvavaa. Ikääntyvät työntekijät työskentelevät yhä useammin osa-aikaisesti. 

Taantuma on vaikuttanut eniten nimenomaan työn laatuun. Tämän lisäksi 

työelämä on haavoittuvaista ja epävarmaa. Ikääntyneemmät työntekijät ovat 

onnistuneet säilyttämään työpaikkansa paremmin kuin nuoremmat työntekijät, 

mutta mikäli ikääntynyt työntekijä menettää työpaikkaansa on uudelleen 

työllistyminen kokoaikaiseen palkkatyöhön vaikeampaa kuin nuorempien 

työntekijöiden kohdalla. Näyttää, että ikään, tehtyyn uraan ja taitoihin liittyvät edut 

menettävät merkitystään kun työttymyys pitkittyy. Usein naiset löytävät työpaikan 
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useammin kuin miehet.  

 

2.14 Työhyvinvoinnin edistäminen 

 

Työhyvinvoinnin käsite on Manka et al. mukaan (2016, 3 luku) saanut alkunsa 

stressitutkimuksesta, jonka tutkimuskohteena olin ennen kaikkea yksilön fyysisen  

terveyden reaktiot lääketieteellis-fysiologisesta näkökulmasta. Myöhemmin teoria 

laajeni psykologisten ja käyttäytymiseen liittyvien reaktioiden tarkasteluun, josta 

nykymallinen työsuojelukäsitte on syntynyt. Tutkimus laajeni myöhemmin yksilön 

sijasta ärsykkeiden stressivaikutusten tutkimukseen työympäristössä. 

Stressivaikutuksista alettiin puhua kuormituksena ja tarkastelun kohteeksi valittiin 

yksilön kyky selvitä kuormituksesta. Painopiste käännettiin tasapainosta yksilön 

suuntaan ja alettiin puhua tasapainomallista. Työn vaatimukset voivat antaa joko 

positiivista tai negatiivista painetta. Se voi olla aktivoivaa ja uuden oppimiseen 

kannustavaa tai negatiivista, passivoivaa ja sairastuttavaa. Työ, jossa päätöksen 

tekemiseen on mahdollista vaikuttaa ja on vähemmän psykologista kuormitusta, 

on vähemmän kuormittavaa. Myöhemmin malliin liitettiin sosiaalinen tuki ja sen  

vaikutus työhyvinvointia edistävänä. Aikaisemmat ärsyke-reaktio-mallit eivät selitä 

yksilöllisiä eroja ja siksi stressitekijöiden vaikutusta ja yksilöiden reagointia niihin 

tulisi tarkastella yksilöllisesti. Stressitekijöiden lähteeksi tutkimukseen lisättiin 

yksilöllisistä piirteistä koostuva välitysmekanismi, jonka mukaan työhyvinvointi 

koostuu ympäristö- ja yksilöllisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta. 

 

Työhyvinvoinnin lähteistä merkittävimpiä on Manka et al. mukaan (2016 luku1.3) 

työn hallinnan tunne. Sillä tarkoitetaan sitä, missä määrin työntekijä voi itse 

vaikuttaa työn suorittamiseen kuten työtehtäviin- ja tahtiin. Työtahtiin 

vaikuttaminen koetaan erilaisena eri toimialoilla, työtehtäviin vaikuttamisen 

mahdollisuudet yleisempänä yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Larjovuori et al. 

(2015, 29) toteavat, että työelämän laadun ja työhyvinvoinnin kehittäminen ja 

hyvät henkilöstöhallinnon käytännöt tukevat myös työurien pidentämistä. 
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Inhimillisellä pääomalla tarkoitetaan organisaatiossa työntekijöihin ja johtoon 

sitoutuneita voimavaroja, joita voidaan kehittää ja mitata. (Manka et al. 2016 luku 

1.3, Shultz 1961,1-17). Käsitettä tutkineen Shultzin (1961, 1-17) mukaan yksilön 

omaehtoiset ponnistelut, kuten vapaa-ajalla tapahtuva itsensä kehittäminen on 

tärkeää ja sen merkitys on jätetty lähes huomiotta suomion keskittyessä yksilöiden 

tulotason kasvulle sekä yritysten ja jopa koko kansantalouden kasvun 

menestykselle. Tutkimuksessa  havaittiin, että inhimillistä pääomaa voidaan lisätä 

esimerkiksi terveys- ja hyvinvointipalveluiden ja koulutuksen avulla. Jo 

varhaisessa tutkimuksessa työvoiman joustavuuden ja liikkuvuusmahdollisuuksien 

turvaaminen nähtiin merkittävänä inhimillisen pääoman hyödyntämisen kannalta.  

 

Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan Hughes & Stonen (2002, 1-2) suhdepääomaa 

eli verkostoja ja sosiaalisia suhteita. Ne voivat olla ihmissuhteita, jotka ovat 

luotettavia ja niistä saatavaa tukea. Oksasen (2009, 65) mukaan  sosiaalisen 

pääoman vähäisyys lisäsi riskiä työntekijöiden terveyden heikkenemiseen. 

Oksasen mukaan (2009, 83-85) inhimillistä pääomaa, johon myös sosiaalinen 

pääomaa sisältyy voidaan tarkastella yksilön, tiimin ja koko organisaation 

näkökulmasta. Sosiaalinen pääoma jaetaan usein sekä vertikaaliseen, eli 

esimiehen ja työntekijöiden väliseen pääomaan että horisontaaliseen, 

työntekijöiden keskinäiseen, sosiaaliseen pääomaan. Sosiaalisen pääoman 

vaaliminen saattaa vaikuttaa työntekijöiden terveyteen, minkä vuoksi työpaikkojen 

sosiaalista pääomaa tulisi edistää ja kannustaa työyhteisöjä toimintaan, joka lisää 

suvaitsevaisuutta, luottamusta ja vastavuoroisuutta sekä työntekijöiden 

keskinäisessä vuorovaikutuksessa että esimies-alaissuhteissa. Kuoppala et al. 

(2013, 191-197) mukaan korkean sosiaalisen pääoman osa-alueiden kuten 

työpaikan ihmissuhteiden merkityksen, esimieheltä saadun palautteen ja 

yhteishengen lisäävän työhyvinvointia ja vähentävän sairauspoissaoloja.  

 

Inhimillisen pääoman käsitettä on laajennettu niin, että psykologisen pääoman 

ulottuvuuksia tarkastellaan positiivisen psykologian näkökulmasta. Luthans et al. 

(2007, 18-19) mukaan henkilön psykologisen pääoman ulottuvuuksia ovat 
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optimistisuus, toiveikkuus, itseluottamus ja sitkeys. Psykologisen pääoman 

ominaisuudet toimivat niin, että toiveikkaat henkilöt suuntaavat päämääriään ja 

toimintatapojaan saavuttaakseen tavoitteensa ja ovat kykeneviä käymään läpi 

selviämään vastoinkäymisistä. He hyödyntävät näitä ulottuvuuksia elämässään ja 

työssään. Heillä on kyky muuntautua ja omaksua kussakin tilanteessa optimismin 

ja joustavuuden ansiosta.  

 

Resilienssillä tarkoitetaan selviytymiskykyä, palautumista takaisin konfliktin, 

epäonnistumisen tai jopa onnistumisien jälkeen kuten lisääntyneen vastuun 

saamisen jälkeen. Resilienssiä voidaan harjoittaa ajatusten, käyttäytymisen ja 

toimintatapojen osalta. Resilienssiä omaava henkilö stressiä ja vastoinkäymisiin 

liittyviä vaikeita tunteita, mutta kyse on siitä, kuinka henkilö pystyy käsittelemään 

vaikeita tunteita, ajatuksia ja elämäntilanteita ja selviytymään niistä. Resilienssi on 

ensiarvoisen tärkeä  tämänhetkentyöelämässä vaadittava ominaisuus. (American 

Psychological Insititute, 2018). 

 

Larjovuori et al. (2015, 9, 289) toteavat muistiossaan inhimillisen pääoman 

vaikutuksesta työurien pidentämiseen, että organisaatio voi kehittää inhimillistä 

pääomaa mm. palkitsemalla, kouluttamalla ja investoimalla työntekijöiden 

työhyvinvointia edistävään toimintaan. Työntekijä voi kehittää ja vaalia inhimillistä 

pääomaansa esimerkiksi kouluttautumalla ja huolehtimalla omasta 

hyvinvoinnistaan. Tunne oman työn hallinnasta  ja osaamisesta on merkityksellistä 

työhyvinvoinnille ja jopa työhyvinvoinnin osatekijä.  

 

2.15 Työntekijän terveys 

 

Maailman  terveysjärjestö WHO määrittelee terveyden olevan kokonaisvaltaista 

fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia, eikä vain sairauden tai heikkouden 

puuttumista. (WHO, 2018).  Steve et al. (2009, 201) mukaan työntekijän terveys 

on monien asioiden summa. Sitä tulisi fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin lisäksi tarkastella myös ympäristön näkökulmasta. Siten huomioidaan 

työntekijän ja työympäristön välinen suhde mutta myös työntekijän 
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kanssakäyminen hänen ympäristössään. Työntekijä voidaan luetella täysin 

terveeksi, jos hänen työn vaatimuksensa ovat tasapainossa osaamisen, 

kyvykkyyden ja temperamentin kanssa, mutta toisaalta määrittely ei-terveeksi 

saattaa johtua työympäristöstä, joka ei ole yhteensopiva henkilön kykyjen ja 

persoonan kanssa. Ympäristöllisessä näkökulmassa tulisi huomioida myös ei-

psyykkiset tekijät, kuten esimerkiksi hengityselinsairaushistoria mikäli työpaikalla 

on savu- tai ilmaperäisiä epäpuhtauksia. 

 

Työntekijän terveyden määritelmää voidaan tarkastella myös yksilön vahvuuden ja 

kyvykkyydeen näkökulmasta. Se voi olla esimerkiksi kyky toipua sairauksista. Se 

ilmentää henkilön pyrkimyksiä saavuttaa parempi toimintakyky. Työntekijöiden 

työssähyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta, tulisi tarkastella erityisesti 

organisaatiokulttuuriin ja työympäristöön sekä esimiestyöhön liittyviä seikkoja.  

Tavoitteena on luoda johtamiskulttuuria, joka edistää ja tukee työntekijöiden 

hyvinvointia ja terveyttä. Jotta esimiestyö olisi terveyden ja työssä hyvinvoinnin 

huomioivaa, tulisi tutkia niitä myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia, joita 

organisaatiokulttuurilla voi olla ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Esimiestyötä 

ja liiketoimintamalleja  tulisi kehittää nämä seikat huomioiden. (Williams, 2015, 19).  

 

Armstrong-Stassen (2008, 45-46, 48) tutkimuksen mukaan kokemukset siitä, 

kuinka henkilö on  kokenut tullut kohtelunsa organisaatiossa vaikuttavat henkilön 

päätökseen jatkaa työelämässä pidempään. Tutkimuksessa eläköityneet henkilöt 

ilmoittivat merkittävästi useammin epäoikeudenmukaisen kohtelun kokemuksista 

työyhteisössään eläkkeelle jäämispäätöksen aikoihin kuin he jotka jatkoivat 

työskentelemistä joko edelleen elämäntyössään tai työskentelyyn palanneina 

työntekijöinä. 

 

2.16 Työkyvyn ylläpitäminen 

 

Työkyky on Ilmarisen (2002, 626) mukaan yksilöllisten ja työperäisten tekijöiden 

summa. Eri tekijät voivat vaihdella dynaamisesti iän myötä. Merkittäviä tekijöitä 

ovat työskentely-ympäristö, työn sisältö ja työyhteisö, joka onkin merkittävä 
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perusta henkilön työkyvylle. Ikääntyvän henkilön työkykyä voidaan tukea ja 

ylläpitää eri tavoin, tarjottavilla tuella ja palveluilla, työ- ja eläkelainsäädännöllä 

sekä muutoksissa asenteissa ja arvoissa.   

 

Kevan (2014) mukaan fyysinen työkyky selittää parhaiten työntekijän aikomuksia 

työuransa jatkamiseen julkisella sektorilla. Mitä parempi on henkilön fyysinen 

kunto, sitä useammin esiintyy aikomuksia työskentelyn jatkamiseen. Henkinen 

työkyky ja muut tekijät selittävät vähemmän aikomuksia työskentelyn jatkamiseen. 

Korkeasti koulutettujen työkyky on havaittu huomattavasti paremmaksi kuin 

alemmin kouluttautuneiden. Pelkkä työntekijän työskentelyn jatkamishalukkuus ei 

kuitenkaan riitä, sillä työympäristön on oltava soveltuva työskenteyn jatkamiseen. 

Joustot työssä, kuten työn keventäminen työkykyyn sopivaksi ja työaikojen 

lyhentäminen koetaan oleellisiksi edellytyksiksi työurien pidentämiseen. 

 

Feiβel et al. (2018 14-15) mukaan ikäjohtamisella vähennetään työperäistä 

stressiä sekä ylläpidetään ja edistetään sekä työkykyä että työmotivaatiota ja 

terveyttä. Toimivimmat ikäjohtamisen mallit ovat testattuja ja toimivia. Ne syntyvät 

työntekijöitä osallistaen ongelmien havaitsemiseksi ja tarvittavien toimenpiteiden  

suorittamiseksi eikä ainoastaan johdolta työntekijöille, ylhäältä alas tulevina 

toimintamalleina. Osallistavan työskentelytavan lisäksi tarvitaan yhteistyötä ja 

kestävyyttä. Ikäjohtamisen malleja voidaan kehittää yhteistyössä instituuttien ja 

tutkimuslaitosten kanssa, sillä yrityksillä ei välttämättä ole kaikkea tarvittavaa 

osaamista. Organisaation sisällä yhteistyötä tarvitaan mm. HR-osaston, 

työterveyshuollon  ja henkilöstön edustajien välillä. Kestävyys on avainasemassa 

ikäjohtamisen mallien luomisessa ja käytössä. Ikätarpeet huomioivaa, toimivaa 

ikäjohtamisen järjestelmää luodessa tulisi huomioida sen soveltuvuus 

jokapäiväiseen työskentelyyn organisaatioissa. Se voidaan sisällyttää osaksi 

mittaristoa ulkoisiin tavoitteisiin tai johtamisjärjestelmään, sekä 

neuvottelusopimuksiin ja ohjeistuksiin. 

 

Feiβel et al. (2018, 8-9) mukaan ikäjohtamisjärjestelmän tulee olla 

kokonaisvaltainen menestyäkseen, eikä olla vain yksittäisten toimijoiden 
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käyttäytymiseen suuntautuva. Ikäjohtamisjärjestelmä luo edellytykset iän 

tiedostavalle organisaatiolle. Sen on tarjottava selkeitä ohjeistuksia ja rakenteita, 

joiden avulla luodaan toivotunlaista käyttäytymistä. Onnistunut iän tiedostava 

organisaatio on organisaatio, jossa hyväksytään eri-ikäiset ja heitä kohdellaan 

asianmukaisesti sekä työntekijöiden välisissä että esimies-alaissuhteissa. 

 

Työperäisen stressin ennaltaehkäisyn ikäjohtamisen keinoin tulisi tapahtua 

johtamisessa kolmella tasolla: yksilötasolla, ihmistenvälisellä sekä rakenteellisella 

tasolla. Yksilöllisessä tasolla esimiehet voivat merkittävästi vaikuttaa alaisensa 

hyvinvointiin ja he toimivat myös roolimalleina muokaten työpaikalle kulttuuria, joka 

huomioi hyvinvoinnin ja terveyden päivittäisissä rutiineissa, sillä työperäisillä 

rasituksella on yhteys esimerkiksi masennukseen. Ikäsensitiivistä johtamistapaa 

käyttäen esimiestyön merkitys on ensiarvoisen tärkeää ja sillä on merkittävä 

vaikutus työkykyyn ja se myös edistää myös nuorempien työyhteisön jäsenien 

hyväksymistä ikääntyvimpien kollegoiden ikäpolvien joukkoon. Ihmistenvälinen 

taso tarkoittaa, että työyhteisössä tulisin huomioida ihmisten välinen sosiaalinen 

kanssakäyminen ehkäisevänä ja työkykyä edesauttavana. Esimiesten tulisi 

kommunikoida ja tehdä tarvittavat huomiot henkilön suorituskyvyssä ja 

yksilöllisessä suoriutumisessa sekä nähdä henkilön potentiaali ja  sekä edelleen 

kehittää että vaalia sitä myös organisaation edun vuoksi. Palautteen antaminen, 

empatia, kannustus, ja palkinnot työssä suoriutumisessa sekä esimiestyöllä luotu 

ystävällinen ja kunnioittava työyhteisö tukevat työntekijän työkykyä. Myös 

työntekijän tarpeet ja toiveet huomioivat ei-rahalliset palkinnot voivat olla käytössä 

työ ja vapaa-ajan tasapainottamiseksi, kuten joustavat työajat, uramahdollisuudet, 

työpaikan sisäiset edut kuten liikuntamahdollisuudet. (Feiβel et al. 2018 9-10). 

 

Rakenteellisella tasolla työkyvyn ylläpitämiseksi voidaan tehdä muutoksia 

työolosuhteisiin. Sitä voidaan saada aikaa laajentamalla työntekijöiden 

itsenäisyyttä ja päätäntävaltaa omassa työssään. Tähän olemassa olevia keinoja 

ovat myös työkierto, työn rikastaminen tai työnkuvan laajentaminen. Nämä keinot 

voidaan hyödyntää ikäjohtamisen välineinä, samoin kuin mahdollisuudet 

kouluttautua. Koulutusta voidaan järjestää sekä uuden oppimisen että 
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ammattitaitoa ylläpitävänä täydennyskoulutuksina organisaation sisäisinä 

koulutuksina tai sen ulkopuolella järjestettävässä koulutuksessa. Vanhemmat 

työntekijät usein suhtautuvat myönteisesti kouluttautumismahdollisuuksiin ja se 

antaa heille mahdollisuuden käyttää, haastaa ja kehittää omia kognitiivisia 

kykyjään. Koulutuksesta hyötyy yksilön lisäksi koko työyhteisö ja seniorit voivat 

myös tarkoituksellisesti kouluttaa ja ohjeistaa nuorempi työyhteisön jäseniä. Sitä 

voidaan toteuttaa esimerkiksi sekoittamalla olemassa olevia tiimejä. Tämä 

tarkoittaa, että sekä operatiivinen toiminta että yrityskulttuuri on haastettu 

harjoittamaan elinikäisen oppimisen  kulttuuria osana eri sukupolvet huomioivana 

vastuullisuutena. (Feiβel et al. 2018 9-10). 

 

2.17 Koulutus työsuhteessa 

  

Ilmarisen, (2005, 157-161) mukaan aikuiskoulutuksen yleisimpiä muotoja ovat 

koulutus työsuhteen aikana, mikä on yleisempää toimihenkilöiden kohdalla. Se 

liittyy useimmiten työhön tai ammattitaidon ylläpitoon ja täydentämiseen. 

Vanhimpien työntekijöiden kohdalla esiintyvä alhaisempi koulutuksiin 

osallistuminen saattaa riippua joko työnantajasta tai työntekijästä. Erityisesti 

tietotekniikkaan liittyvien koulutuksen taito on olennaista.  

 

Batemanin & Crantin (1993, 103) mukaan henkilö, joka on proaktiivinen on 

aktiivinen osallistuja ja hänellä on tarve muuttaa ja vaikuttaa omaan 

ympäristöönsä. Sen olemassaolo on monen asian yhteisvaikutus. Bertolino et al. 

(2011, 239) mukaan nuoremmat ns. proaktiiviset henkilöt olivat enemmän 

motivoituneita kouluttautumiseen kuin iäkkäämmät työntekijät. Myös proaktiivisten 

henkilöiden  motivaatiotekijät  vaihtelevat henkilön elämäntilanteesta riippuen. 

 

2.18 Motiivit ja motivaatiotekijät syynä työssä jatkamiseen 
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Useimmille ikääntyville työntekijöille pääasiallinen kannustin työssä jatkamiseen 

on henkilökohtainen työtyytyväisyys ja onnistumisen kokemukset. (Feinsod et al. 

2005, 20-21).  Hovbrandt et al. (2017, 6) havaitsivat, että ikääntyvien, 66-71- 

vuotiaiden työntekijöiden sekä rakennus- ja teknisellä alalla että hoivatyössä  

tärkeimmät motivaatiotekijät työuran pidentämiseksi olivat tarpeeksi stimuloivat ja 

haastavat, vaihtelevatkin työtehtävät. Haastava työ koettiin arvokkaaksi ja  

tärkeäksi.  Templer et al. (2010, 480) mukaan motiivit  työnteon jatkamiseen 

voidaan luetella kolmeen pääsialliseen motiivin, joita ovat taloudellinen 

välttämättömyys, työskentelyyn, työtyytyväisyys ja oman osaamisen jakaminen 

muiden kanssa.  

 

2.19 Taloudelliset syyt työssä jatkamiseen 

 

Nivalaisen & Tenhusen (2018, 48) mukaan ylemmät toimihenkilöt kokevat 

taloudelliset kannustimet merkittävämpänä työssä jatkamisen kannustimena. 

Korkeammin, vähintään keskiasteen koulutuksen hankkineet ja korkeammin 

ansaitsevat myös tunsivat paremmin työskentelyn jatkamisen merkityksen tulevan 

eläkkeen kertymiseen. Alley & Crimmins (2007, 11) mukaan tarjolla olevat 

eläkevaihtoehdot, vaihtoehtoiset tulonlähteen palkan sijasta ovat oleellinen 

vaikuttava tekijä henkilön tehdessä päätöstä eläkkeelle siirtymisestä. Templer et 

al. (2010, 483, 488) mukaan naiset jatkavat merkittävästi useammin työntekoa 

miehiä useammin taloudellisista syistä. Tutkimuksessaan demografisiksi tekijöiksi 

oli määritelty ikä, sukupuoli ja siviilisääty. Vielä varsinaista työuratyötään tekevät 

henkilöt ilmoittivat jatkavansa työskentelyä taloudellisista syistä useammin kuin 

siirtymätyötä tekevät. Siviilisäädyn merkitys jää vähäisemmäksi kun tarkastellaan 

työperäisiä seikkoja henkilön työssä jatkamisen motiiveiksi. Ikä ei myöskään ole 

merkittävä tekijä taloudellisten syiden taustalla. 

 

Vastoin oletuksia, työtyytyväisyys ja työstä koettu tunnustus olivat merkittävimpiä 

enteitä taloudellisille motiiveille. Tutkimuksessa löydettiin yhteys työssä koetulle 

tunnustukselle. He jotka kokivat saavansa työstään tunnustusta jatkoivat 
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työskentelyä useammin myös taloudellisista syistä kuin he, jotka tunsivat itsensä 

työssään vähemmän arvostetuksi. Taloudellisen välttämättömyyden vuoksi 

työskentelemistä työskentelivät eniten elänäuratyössään vielä olevat naimattomat 

naiset. Työn sisältö ilmentää työn kautta koettua täyttymystä, työtä sinällään ja 

siitä koettua sisäistä tyydytystä ja nautintoa. (Templer et al. 2010, 480). Hovbrandt 

et al. (2017, 5-6) mukaan ikääntynet työntekijät ilmoittivat usein työskentelyn 

jatkamisen syyksi paremman toimeentulon. Tutkijat huomauttavat ja pohtivat, onko 

olemassa olevasta riski yhteiskunnalliseen epätasa-arvoon, mikäli 

työskentelemistä täytyy jatkaa taloudellisten syiden vuoksi seniori-ikäisenä. 

Templer et al. (2010, 494) kyseenalaistavat universaalin yleistyksen, että 

jonkinmuotoinen taloudellinen korvaus motivoisi kaikkia työntekijöitä. 

Tutkimuksessaan he ovat todenneet, että taloudellisen kannustimen tehokkuus 

riippuu työntekijäryhmästä ja vaihtelee henkilön iän, siviilisäädyn ja sukupuolen 

mukaan. Ratkaisuksi selvitä ikääntyvän työvoiman ja supistuvan eläkkeiden 

rahoitusjärjestelmän kanssa valtiot suunnittelevat tiukennuksia eläke-etuihin 

tavoitteenaan painostaa ihmisiä jatkamaan työssä pidempään. Tämä voi kääntyä 

jopa tarkoitustaan vastaan. Tutkimuksen mukaan taloudellinen motiivi jättää 

huomioimatta muut motivaatiotekijät, kuten työtyytyväisyyden ja oman osaamisen 

jakamisen motiivin, jotka ovat merkityksellisiä ja tärkeitä syitä työssä jatkamiseen. 

Nämä seikat ovat demografisia seikkoja lukuun ottamatta organisaatioperäisiä ja 

niihin voidaan vaikuttaa organisaatiossa käytössä olevilla käytännöillä ja 

politiikoilla. Työnantajien olisi keskityttävä niihin työntekijöihin, jotka haluavat 

jatkaa työskentelyä työelämästä pois pääsyä toivovien sijaan.  

Von Borsdorffin (2011, 1262-1267) mukaan kokonaisvaltaisen työmotivaation 

osatekijöitä ovat sekä ei–taloudelliset että taloudelliset motivaatiotekijät. 

Vastaajien ikään liittyvästä tarkastelusta ilmenee, että tutkimuksessa kokeneimmat 

ja iäkkäimmät hoitajat ilmoittivat useammin motiiviksi taloudelliset syy. Hän 

arvelee, siihen olevan useita syitä, joita ovat tulevan eläkkeen kerryttäminen ja  

julkisen sektorin palkkajärjestelmä, jossa työvuodet kerryttävät korkeampia 

ansioita ja siten myös tunnustusta tehdystä urasta ja asemasta organisaatiossa.  
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2.20 Motivaatioteoriat 

 

Carnstensenin (1992, 165) sosio-emotionaalisen valintateorian (Socioemotional 

Selectivity Theory) mukaan ihmiset tulevat vanhetessaan yhä valikoivammiksi ja 

suuntavat voimavarojaan eniten tunneperäisesti, itselleen merkittäviin 

aktiviteetteihin ja päämääriin. Teorian mukaan motivaatio vaikuttaa kognitiivisiin eli 

tiedolliseen tapaan käsitellä asioita.  

 

Sosio-emotionaalisen valintateorian mukaan aika käsitetään horisontaalisessa 

merkityksessä ja se on motivaation kannalta tärkeässä roolissa. Mitä 

vähäisemmäksi elinaika ja elämän tarjoavat vaihtoehdot käyvät, sitä 

laadukkaammin ja valikoivammin se tulisi käyttää. Läheisten ihmissuhteiden 

merkitys korostuu ja ne ovat antoisia, lämpimiä ja tyydyttäviä. Ikääntymisen myötä 

sosiaalinen verkosto pienentyy, mutta käy sitäkin tiiviimmiksi ja antoisammaksi. 

Myös muistoissa ja omaelämänkerronnassa positiivisuus ja merkityksellisyys 

korostuvat. (Carnstensen et al. 2003,118-119). 

 

Carnstensen et al. mukaan (2003, 118-119) ikääntyvien henkilöiden parempi 

tunteiden itsesääntely ja siten työssä selviytyminen saa aikaan tehokkuutta 

työskentelyyn. Ikääntyvät henkilöt kertovat nuorempia useammin tyytyväisyydestä  

hyvinvointinsa korkeaan tasoon ja tasavertaisuuden kokemuksista. 

Aikaperspektiivikäsityksen vuoksi eri-ikäiset ihmiset reagoivat eri tavalla 

vastoinkäymisiin.  

 

Ikä itsessään ei ole selittävä tekijä, mutta sen vaikutusten tiedostaminen 

aikaperspektiivikäsityksiin on tärkeää henkilön motivaatiotekijöiden selvittämiseksi. 

Myös elämänvaiheiden tiedostaminen helpottaa motivaatiotekijöiden 

tunnistamista. Aikaperspektiivitarkastelussa elämänvaiheet, kuten valmistuminen 

tai negatiivisista esimerkiksi sairastuminen vakavasti ovat muistuttamassa elämän 

rajallisuudesta ja huomion suuntaaminen tunneperäisesti asetettuihin tavoitteisiin 

saattaa lisääntyä. Ikääntyneen henkilön motivaatiotekijät ovat vahvasti 
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tunneperäisiä ja toiminnan tulee olla merkityksellistä. (Carnstensen et al. 2003, 

118-119). 

  

Mc Clelland et al. (1989, 690, 698-700) mukaan motiiveja voidaan mitata kahdella 

tapaa. Sisäisissä motiiveissa on kyse toiminnasta, joka on sisäisen mieltymyksen 

aikaansaamaa. Se on spontaania, primitiivistä ja sisäsyntyistä toimintaa, jota 

tehdään toiminnan itsensä vuoksi. Itse määritellyt, ulkoiset motiivit ovat toimintaa 

voimassaolevan asiantilan tai vuoksi. Niitä voivat olla olemassa oleva asema tai 

sosiaalinen kannustin, jotka edellyttävät tietynlaista käytöstä tai ovat motiivina 

vaikuttamassa henkilön käytökseen. Toiminta on tiedostetumpaa, sillä sitä 

ohjaavat sitoumukset ja asetetut tavoitteet, joihin voivat olla vaikuttamassa myös 

ulkoapäin asetetut tai esitetyt arvot tai mielipiteet, kuten lapsen vanhempien tai 

opettajan mielipiteet.  

 

Kumpiakin motiiveja havaitaan eri elämäntilanteissa, mutta ne toimivat ja ovat 

vaikuttamassa henkilön käytökseen eri tavoin riippuen psykologisesta 

korrelaatiosta, eli siitä kuinka asiat tai tapahtumat vaikuttavat henkilöön juuri 

tietyssä tilanteessa. Sisäisten ja ulkoisten motiivien sopusointu on toivottava, 

mutta harvoin esiintyvä asiantila. Sensijaan sisäisten ja itsemääriteltyjen motiivien 

epätasapaino ilmenee epäjohdonmukaisuutena, minkä vuoksi sekä motivaation 

taso että toiminnan intensiteetti vaihtelevat. Sisäinen motiivi on näistä kahdesta 

voimakkaampi sisäisen tahtotilan ja tunteiden aikaansaaman toiminnan ja 

motivaation lähteenä. (Mc Clelland et al.1989, 698-700). 

 

Hertel et al. (2013, 119-120, 142-144) tutkimuksen iän vaikutuksista henkilöiden 

työmotivaatioon ja stressinsietokykyyn tulokset vahvistavat sosio-emotionaalisen 

valintateoterian tuloksia, jonka mukaan ikääntyneempien työntekijöiden 

motivaatiotekijät liittyivät useammin tunneperäisesti asetettuihin ja työstä saatuihin 

positiivisiin kokemuksiin. Ikääntyneiden työmotivaatioon vaikutti enemmän omien 

arvojen sopivuus työhön ja työn luonteenseen niin sanottu tarve-kysyntä- sopivuus 

työhön, minkä heijastaa näkökulmaa työssä viihtymisestä ja tunneperäisestä 

motivaatiosta. 
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Ikääntyvien työntekijöiden sisäisten ja itse määriteltyjen, ulkoisten 

motivaatiotekijöidensä yhtenäisyys on kehittyneempi, yhtenäväisempi kuin 

nuorempien työntekijöiden, mutta toisaalta ikääntyneemmät reagoivat näiden 

motivaatiotekijöiden epätasapainoon nopeammin, mistä seuraa turhautumista ja 

motivaation tason laskua. Tämä on merkittävä tieto henkilöstön kehittäjille ja 

ikäjohtamisohjelmien suunnittelijoille. Sisäiset motivaatiotekijät ovat tärkeimmät, 

joskin niitä on vaikein saada selville tai hyödyntää työyhteisössä. Tutkimuksessa 

havaittiin myös, että ikääntyvien työntekijöiden työperäisen stressin sietokyky on 

korkeampi kuin nuorempien työntekijöiden. Heillä on myös enemmän keinoja 

hallita stressiä, millä on suotuisa vaikutus motivaatioon. (Hertel et al. 2013,142-

144). 

 

Maslowin (1943, 35-45) motivaatioteorian ensimmäiseksi tärkeintä on ihmisen 

fysiologisten tarpeiden täyttäminen. Fysiologisia tarpeita ovat  välttämättömät 

elintoiminnot kuten nälkä, jano, hengittäminen ja seksuaalisuus. Vasta 

välttämättömien, eloonjäämisen varmistavien tarpeiden tyydytyttyä henkilöllä  on 

mahdollisuus täyttää muita, motivaatioteorian mukaisesti arvoasteikossa ylempänä 

olevia  tarpeitaan. Seuraavana tarpeena ihmisellä on tarve kokea olonsa 

turvalliseksi. Sosiaalisia tarpeita ovat esimerkiksi ryhmään kuulumisen ja 

arvostuksen tunteet sekä itsensä totuttaminen. Lähes kaikilla ihmisillä on myös 

tarve arvostuksen tunteeseen itsestään. Näiden tarpeiden tyydyttymisen jälkeen, 

henkilö saattaa edelleen kokea levottomuutta, ellei hän tee juuri sitä mihin hänet 

on luotu. Omat sisäisten tarpeiden selvittämäksi on tehtävä  itsetutkiskelua. 

Henkilö voi teorian mukaan nousta korkeimmalle tasolle, jossa hän toteuttaa 

itseään tekemällä sitä, mihin hän kokee sisäistä tarvetta ja se onkin välttämätöntä 

saavuttaakseen sopusoinnun itsensä kanssa.   

2.21 Työssä jatkaminen työtyytyväisyyden vuoksi  
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Henkilöt, jotka kokevat korkeaa työtyytyväisyyttä ja joille työ on tärkeä elämäalue 

ja jotka kokivat työnsä merkitykselliseksi ja  itsensä arvostetuksi ovat 

tyytyväisempiä uraansa ja jatkoivat työssään pidempään kuin kollegansa. Työ 

sinällään on henkilöille merkittävää ja antoisaa.  Naiset jatkavat työssä useammin 

korkean työtyytyväisyyden ja sisällön vuoksi, kuin heidän miespuoliset  kollegansa. 

Työn sisältö ilmentää työn kautta koettua täyttymystä, työtä sinällään ja siitä 

koettua sisäistä tyydytystä ja nautintoa. (Templer et al. 2010, 480, 490-491). Hyvät 

työskentelyolosuhteet ja vaikutusmahdollisuudet omaan työhön olivat tutkimuksen 

mukaan  ikääntyvien  65 - 71-vuotiaiden työntekijöiden halukkuutta jatkaa 

työskentelelyä. (Hovbrandt el al. 2017, 10.) 

 

Työtyytyväisyyteen vaikuttaa olennaisesti työn imu, jolla tarkoitetaan työhön 

tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista. Se on yhdistetty organisaation 

menestykseen,  työntekijöiden työhön sitoutumiseen ja vähäisempiin ajatuksiin 

eläkkeelle siirtymisestä. Sitä tulisikin työhyvinvoinnin ohella vaalia työpaikoilla eli 

luoda mahdollisuuksia aidon innostuneisuuden  synnyttämiseen, jolloin se maksaa 

itsensä takaisin, energisinä, innokkaina ja tehokkaina työntekijöinä (Manka et al. 

2016 luku 1.4.) 

 

2.22 Työssä jatkaminen oman osaamisen jakamisen vuoksi 

 

Hertel et al. (2013, 120) mukaan ikääntyneemmät työntekijät kokevat oman 

osaamisen jakamisen, ns. hyvän kiertoon laittamisen (Generavity) 

motivaatiotekijänä. Mor-Barakin (1995,341) mukaan oman osaamisen jakamisella 

tarkoitetaan mahdollisuutta jakaa osaamisensa ja tieto-taitonsa nuorempien 

kollegojen kanssa. Ikääntyneemmät työntekijät voisivat siirtää enemmän tietoa ja 

kokemusta seuraavalle sukupolvelle. Hän ehdottaa jopa sukupolvien välisen kuilun 

kaventamiseksi päivähoito- tai koulujärjestelyjä jossa sukupolvien välinen 

kanssakäyminen tapahtuisi luonnollisesti. Hän myös mainitsee mentoroinnin 

välineen esimerkiksi osa-aikaisten eläkeikäisten toimesta annettavaksi 

nuoremmille työntekijöille.  
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Oman osaamisen ja uran kehittäminen olivat Kupiainen et el. (2011, 89-91) 

mukaan yhteydessä koettuun työmotivaatioon ja vahvempaan organisaatioon 

sitoutumiseen. Lisäksi työn substanssiosaamisen rinnalle on noussut muita 

tarvittavia taitoja, kuten erityisesti sosiaalisissa verkostoissa toimiminen ja 

asiakaskumppanuuksien ylläpitäminen. Tutkimuksessa todetaan, että osaamisen 

kehittämisen ja jakamisen välineenä olisi ensisijaisesti vuorovaikutus välineiden ja 

laitteiden sijaan, joiden kautta tapahtuvana osaamisen jakaminen usein 

mielletään. Esimiesten, alaisten sekä kollegoiden välinen kannustus on tarpeen 

osaamisen kehittämisessä. He kehottavat pohtimaan, voisiko senioriasiantuntijan 

arviointia huomioida myös hänen organisaatioonsa kasvattamiensa, sitoutuneiden 

työntekijöiden perusteella, eikä vain esimerkiksi projektikohtaisten tulosten 

perusteella. Tutkimustuloksiensa perusteella tulisi hyödyntää yhä enemmän myös  

epävirallisten, kuten osastoilla ja tiimeissä kehittyneitä toimintoja. Niitä voivat olla 

esimerkiksi osaamista tukevat, henkilöstölähtöiset ja osaamisen kehittämistä 

palvelevat menetelmät. 

 

Templer et al. mukaan (2010, 490-491) työtyytyväisyys,  työkeskeinen 

elämäntapa, tyytyväisyys omaan uraan ja arvosuksen kokemisen tunteet 

ennakoivat henkilön motiivia jakaa omaa osaamistaan nuorempien kollegojen 

kanssa.  Hiljaiseksi tiedoksi kutsutaan tietoa, joka on ensisijaisesti hiljaista, 

näkymätöntä tietoa, joka ei ole helposti ilmaistavissa. Se on suurissa määrin 

persoonallista, ja sitä on vaikea formuloida tai jakaa muiden kanssa. Hiljaiseen 

tietoon kuuluvat oivallukset, intuitiot, aavistukset ja siihen mukaan luetaan myös 

ihanteisiin, arvoihin ja asenteisiin liittyvät kätkeytyneet tai juurtuneet tiedot. 

(Nonaka & Takeuchi, 1995, 8-9) . 

  



    

 

 

42 

3 IKÄSYRJINTÄ TYÖELÄMÄSSÄ 
 

“Työuria pitää pidentää, mutta monet seikat estävät ikääntyneiden työhön pääsyä ja työssä 
pysymistä. Ikäsyrjintä on kiellettyä, mutta sitä esiintyy. Ikääntyminen ei ole edelleenkään 
Suomen työmarkkinoilla positiivinen tai edes neutraali asia. Erityisen keskeistä on kiinnittää 
huomiota niihin tilanteisiin, joissa ikäsyrjintää on jo oikeus- käytännössä käsitelty.”(Koskinen, 
7, 2002).  

 

Ikäsyrjinnän kieltäviä oikeuslähteitä on useita. PeL  (6:2) mukaan iän perusteella 

tapahtuva syrjintä on kiellettyä. Säännökset ikään perustuvan syrjinnän kiellosta 

on kirjattu myös muun muassa rikoslakiin (39/1889) 47: 3.2 ja työsopimuslakiin 

(55/2001) jatkossa TyösSopL.  

 

Euroopan perusoikeuskirjan (2010 /C 83I02) syrjintäkiellon 21 artiklan 1 kohdassa 

kielletään syrjintä iän perusteella. Sen lisäksi perusoikeuskirjan 25 artiklassa 

Euroopan Unioni tunnustaa ikääntyneiden oikeuden ihmisarvoiseen ja itsenäiseen 

elämään sekä oikeuden osallistua yhteiskunnalliseen elämään ja kulttuurielämään 

ja kunnioittaa näitä oikeuksia. Työsyrjintädirektiivi (200/78/EY) kieltää iän 

perusteella tapahtuvan syrjinnän. Euroopan Unionin toimesta on kampanjoita 

ikädiversiteetin ja toimivan ikäjohtamisen edistämiseksi. (European Agency for 

Safety and Health at Work, 2016.)  

 

Jälkiteollisessa yhteiskunnassamme ikään liittyvät ikäerot liudentuvat tai alkavat 

osittain jopa hävitä. Ikärajat koulutuksen, työelämän, perheen ja eläkeläisyyden 

välillä ovat muuttuneet sopimuksenvaraisiksi ja joustaviksi. Elämänvaiheita on yhä  

vaikeampaa määritellä kronologisen iän perusteella. Edellä mainittujen 

eroavaisuuksien vuoksi ongelmia kohdataan siinä, kuinka kaikkia tietynikäisiä 

kohdellaan samankaltaisesti heidän terveydentilastaan, työkyvystään tai muista 

vastaavista seikoista riippumatta. Lainsäädäntö perustuu pääsääntöisesti 

tiukkoihin ikärajoihin joustavuuden sijasta. (Nieminen 2014, 77). 
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Bisom-Rapp et al. (2011, 116) mukaan kaikissa kolmessa tutkimuksen 

suoritusmaassa, Australiassa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa todisteet 

osoittavat erittäin voimakkaasti, että ikääntyneitä työntekijöitä kohtaan on 

olemassa epäkunnioitusta ja ikääntyvien työntekijöiden syrjiminen on 

erityislaatuista. Tämä heijastuu tilastollisesti erityisesti työelämästä syrjäytyneiden 

ikääntyneiden työntekijöiden korkeampaan tasoon, eli heihin, ketkä eivät ole 

voineet täyttää työelämän ikävaatimuksia. Vähiten koulutettujen, eri rotujen tai 

etnisten vähemmistöjen jäsenten osalta ikääntymisen aiheuttama haavoittuvuus 

on yhä suurempaa. Ja koska ikääntyneiden työntekijöiden työelämän epävarmuus 

on jo ennestään korkealla tasolla, laman vaikutukset lisäävät niitä edelleenkun 

työpaikkojen määrän vähentyessä. Kuten aikaisemmista taantumisista saadut 

kokemukset osoittavat, ikäperäiset tekijät tehostuvat edelleen taantuman kesto 

pidentyessä. 

 

3.1 Ageismi 

 

Butlerin (1969, 243) mukaan ageismi heijastaa keski-ikäisten ja nuorten 

tukahdutettuja tai tiedostamattomia tunteita vanhenemista kohtaan. Hän 

määrittelee ageismin eli ikään liittyvää stereotypioinnin ja ennakkoluulot jopa 

kiihkoittamiseksi toista ikäryhmää vastaan. Hän tulkitsee keski-ikäisten osoittavan 

vastenmielisyyttä ja pelkoa omaa vanhenemista ja jopa kuolemaa kohtaan. 

Ennakkoluulot, joita keski-ikäisillä on ikääntyviä tai yhtälailla nuorempia kohtaan,  

on vakavasti otettava ongelma. Ikääntyvät henkilöt ovat keski-ikäsille kuin taakka, 

jonka he ovat saaneet kantaakseen. Vanhenemiseen yhdistetään mielikuvissa 

sairaudet, työkyvyttömyys, pelko heikkoudesta, käyttökelvottomuus ja kuolema. 

Yhteiskuntamme kulttuuriset asenteet voimistavat näitä tuntemuksia. 

Yhteiskunnassamme on valittu pakollinen työelämästä eläkkeelle siirtyminen, jolla 

ikääntyvät henkilöt siirretään pois aktiivisesta elämän valtavirrasta. Ageismi tuo 

julki sitä pilkkaa, jota ikääntyviä kohtaan esiintyy.  

 

Keski-ikä on raskasta aika elämässä, koska se on täynnä velvollisuuksia. Se on 

aikaa jolloin, asioita tapahtuu paljon, kuten perheen perustaminen ja haasteet 
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työelämässä. On huomioitava, että moni keski-ikäinen suhtautuu suvaitsevaisesti 

sekä nuorempiin että vanhempiin ihmisiin. Ageisimia esiintyy myös muissa 

ikäluokissa. Nuoret eivät ehkä luota henkilöön, joka on yli 30-vuotias, mutta 

kokemus saattaa myös  olla vastavuoroinen niin että  yli 30-vuotiaat eivät luota 

itseään nuorempiin. (Butler, 1969, 244). Ikädiversiteetin huomioimisella 

organisaatiossa esimiesten koulutuksen kautta ja sen myötä heidän tiimeihin on 

Ries et al. (2012, 111-112) mukaan vähäinen laskeva vaikutus ikästreotypioiden 

esiintyvyyteen.  

 

3.2 Ikäsyrjintä työelämässä 

 

Työelämässä tapahtuva ikäsyrjintä on yleisin tuomioistuinten käsiteltäväksi 

tulevista ikäsyrjintätapauksista, vaikka ikäsyrjintää voi kohdata myös muilla 

elämänalueilla. Työelämän esimerkkejä ikäsyrjinnästä ovat epäoikeudenmukainen 

kohtelu ja henkilön irtisanominen työstä hänen ikänsä vuoksi. Ikäsyrjinnän tai  sen 

epäilyn kohteeksi joutuu usein eläkeikää lähestyvä henkilö. Ikäsyrjintää koskevissa 

tapauksissa on usein vaikeutena osoittaa syrjinnän johtuvan henkilön iästä. 

Yksittäistapauksessa on osoitettava, että henkilöön suunnattu kohtelu tapahtui 

muusta hyväksyttävästä syystä kuin henkilön iästä. Ikä ei ole peruste, joka olisi 

hyväksyttävä syy kohdella  henkilöä poikkeavasti. Syrjintäolettama saattaa syntyä 

jo siitä, että samanikäisiä henkilöitä kategorisesti kohdellaan samalla tavalla, sillä 

tietynlaisella kohtelulle on oltava perustelut. (Koskinen 2002, 7; Nieminen 2014, 

75, 82). 

 

Vaahtion (179, 2002) mukaan ikää saatetaan käyttää verukkeena työpaikkaan 

valitsematta jättämiselle sekä työntekijän että työnantajan osalta. Ikää syytetään, 

vaikka peruste on todellisuudessa jokin muu syy. Työnantajan on mahdollisesti 

helpompi vedota henkilön ikään, kuin muihin seikkoihin. Työntekijä sen sijaan 

saattaa perustella työpaikkaan valitsematta jäämistään ikänsä vuoksi. Sillä voi 

selittää itselleen työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämistään jättäen oman 

ammattitaidon kehittämisen vaatimukset toissijaiseksi ja ikäsyrjinnäksi tulkitaan 

täysin väärä olettama.  
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Tulkintaongelmia saattaa ilmaantua, jos ikääntyminen vaikuttaa henkilön 

työkykyyn. Silloin saattaa olla tarpeen tehdä muutoksia työnkuvaan tai 

työskentelyaikoihin.  Iän sijasta olisi näytettävä peruste, jonka vuoksi muutoksia 

tehdään. Ikääntyvän työntekijän työnkuvan muuttuminen tulee suorittaa muiden 

työntekijöiden oikeuksia loukkaamatta. (Koskinen 2002, 7). 

 

Ikääntymiseen saattaa liittyä työsuorituksen hitaampi suorittaminen. Mikäli 

henkilöllä on tulospalkkaus tai henkilökohtainen palkanosa, se saattaa tämän 

vuoksi pienentyä. Ikääntyneen ja pitkän uran tehneen henkilön palkka on usein 

suurempi ns. ikälisäjärjestelmien vuoksi. Tämä lisää kustannuksia työnantajalle ja 

saattaa vaikeutta henkilön työllistymistä uudelleen. (Koskinen 2002, 7). 

 

Thorntonin & Lukerin (2011, 141, 165-167) Australiassa tehdyn tutkimuksen 

mukaan ikäsyrjintää ja ageismia esiintyy työelämässä monisssa muodoissa. Se 

koskettaa yhä nuorempia työntekijöitä, jopa  40-vuotiaita ja sitä vanhempia  ja sen 

muotoja ovat muun muassa työttömyys. Nyky-yhteiskunnassa ja työelämässä 

vallitsee kauneuden ja nuoruuden ihannointi. Tämän lisäksi työelämässä on 

tapahtunut suuria muutoksia. Työn vaatimukset ovat yhä enemmän 

teknologiapainotteisia. Nykyisessä tietotaloudessa, jolle on tunnusomaista 

teknologinen osaaminen ja joustavuus ei perinteisillä ominaisuuksille ja  

osaamiselle kuten kypsyydelle ja luotettavuudelle ole niin kysyntää. Heidän 

mukaansa ikäsyrjintälainsäädäntö heijastaa vanhaa modernistista paradigmaa, 

joka ei huomio ikääntyneiden kokemuksia. Lainsäädännöllä voidaan vaikuttaa 

yksittäisten, oikeuskäsittelyyn edenneisiin ikäsyrjintätapauksiin, mutta sillä ei voida 

vaikuttaa, eikä sen tarkoituskaan ole vaikuttaa olevan ageismin esiintyvyyteen 

työelämässä. Työelämässä tapahtuva ihmisen ikään liittyvät vaateet eivät ylitä  

ikäsyrjinnän kriteereitä. Työelämän luonne on muuttunut epävarmemmaksi.  

Kilpailu työpaikoista on kovaa, eikä vakituisia työpaikkoja valitettavasti riitä kaikille. 

Toiminnassa, jossa tarkoituksena on ollut edistää eri sukupolvien välistä 

vuoropuhelua ja vanhemmat työntekijät kouluttavat nuorempia on ollut 
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havaittavissa jopa ”ikäsotaa”, koska työntekijät ovat kuin vastaikkainaseteltuina ja 

kilpailevat samoista työpaikoista.  

 

3.3 Jaettu todistustakka 

 

EU:n työsyrjintädirektiivi 10. artikla ja yhdenvertaisuuslaki (21/2004) jatkossa 

YhdenvertL 17: 1:ssä on säädetty ns. jaettua todistustaakkaa koskevat 

säännökset syrjintää epäiltäessä. Tällä tarkoitetaan vastaajalle siirtyvää 

todistustaakkaa. Vastaajan mahdollisuutena on osoittaa, eli kumota tai heikentää 

näyttöä syrjinnästä niin, että sen toteutuminen jää näyttökynnyksen alle ja silloin 

syrjintää ei ole katsottu tapahtuneen. (Ahtela et al. 2006, 56, 97; Nieminen 2014, 

82, 103). 

 

Työsopimuslain (22/2001) jatkossa TyösSopL ja Yhdenvertaisuuslain (21/2004) 

noudattamista valvovat työsuojeluviranomaiset, joille ikään perustuvia 

syrjintäilmoituksia tulee verrattain vähän. Vielä harvemmin esiintyy 

työsyrjintärikoksen tunnusmerkit täyttäviä tapauksia ja oikeuskäsittelyyn asti 

tapaukset päätyvät vielä harvemmin. (Niemisen 2014 104, 108). Toisaalta 

Saarisen (2012, 102) mukaan Unionin tuomioistuimen antamat ennakkotapaukset 

ikäsyrjintäasioissa syrjäyttävät sukupuolisyrjintätapaukset, sillä Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuin on antanut 18 ikää koskevaa ennakkoratkaisua.  

 

3.4 Ikäsyrjintä työhönotossa  

 

Rekrytointitilanteessa tapahtuvalle erilaiselle kohtelulle tulee olla niinikään 

hyväksyttävä peruste. Ikäsyrjinnästä työhönotossa ei ole juurikaan ole 

oikeuskäytäntöä, sillä työhönottotilanteessa se jää usein piiloon ja asiaan on 

vaikeaa puuttua. (Nieminen 2014, 91, 103). Tiedetään, että ikääntyneemmän 

työttömäksi jääneen on vaikeampi työllistyä uudelleen (Koskinen 2002, 7). 
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3.5 Suora ja välillinen syrjintä työsuhteen aikana 

 

Työssä tapahtuva ikäsyrjintä voi esiintyä monella tapaa myös työsuhteen aikana. 

Se voi ilmaantua ikääntyvälle henkilölle epäedullisina työsuhteen ehtoina, kuten 

koeajan pituutena, perusteettomasti määräaikaisena työsopimuksena tai 

huonompina työaikoina. Ikäsyrjintää voi olla työnantajan toimesta työtehtävien 

muuttaminen epämiellyttävämmiksi, raskaammiksi tai vaikeammiksi. Kyse saattaa 

olla painostamisesta eläkkeelle siirtymiseen. (Koskinen 2002, 7). 

 

Ikäsyrjintä saattaa ilmetä myös työpaikkakiusaamisena, kuten perusteettomana 

syyttämisenä aikaansaamattomaksi tai yhteistyökyvyttömäksi. Ikääntynyttä 

työntekijää saatetaan syyttää uudistuksia vastustavaksi, vaikka kyse olisi vain 

tilanteen harkinnasta. (Koskinen 2002, 7) 

 

Välillinen ikäsyrjintä saattaa esiintyä esimerkiksi organisatoristen muutosten ja 

niihin liittyvien koulutusten yhteydessä. Työpaikalla saatetaan noudattaa käytäntöä 

ikääntyvien työntekijöiden poisjättämisestä koulutuksista vedoten henkilön jäljellä 

olevien työvuosien lyhyyteen. (Koskinen 2002, 7). 
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4 SUOMEN ELÄKEJÄRJESTELMÄ 
 

PeL (9:2) takaa jokaiselle perustoimeentulon työttömyyden, sairauden ja 

vanhuuden varalle sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella. 

Työ- ja kansaneläkelait takaavat perustoimeentulon eläkkeen muodossa. 

Suomalainen työeläkejärjestelmä pohjautuu eläkelakeihin. Yksityisillä ja julkisilla 

aloilla on omat eläkelakinsa, joita ovat yksityisillä aloilla TyEL ja julkisten alojen 

eläkelaki (81/2016) jatkossa JuEL.    

 

4.1 Työeläkevakuutus ja eläkkeen ansaitseminen 

 

Työsuhteissa työskentelevien henkilöidenn vakuuttaminen on TyEL: n (141:1) 

mukaan työnantajalle pakollista. Näin ollen, työnantajan on järjestettävä 

työntekijänsä eläketurva valitsemassaan yhdessä tai useammassa 

työeläkeyhtiössä, eläkekassassa tai eläkesäätiössä ja tieto työeläkeyhtiöstä on 

annettava työntekijälle. (TyEL 148 ). 

 

Suomessa työeläke perustuu henkilön koko työuransa aikana ansaitsemiinsa 

ansioihin. Se perustuu kunkin vuoden aikana ansaittuihin tuloihin, eikä sen 

määräytymiseen vaikuta siirtyminen työnantajalta toiselle tai siirtyminen julkiselta 

sektorilta yksityiselle sektorille tai päinvastoin. Työeläkkeen tarkoituksena on 

turvata työssäolonaikainen, kohtuullinen toimeentulotason säilyminen vanhuuden, 

työkyvyttömyyden ja perheenhuoltajan kuoleman varalta. Suomen työeläke on 

etuusperusteinen, sen saamisen edellytykset ja määrä on säädetty lailla. 

Työsuhteeseen perustuvilla ansioilla ei ole enimmäismäärää, mutta kaikkia 

työnantajan maksamia palkkioita, kuten työsuhdeoptioita ei huomioida 

työeläkevakuutuksessa. (Korpiluoma et al 2011,13-16).  

 

4.2 Työeläkejärjestelmän rahoitusjärjestelmä 
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Suomen työeläkejärjestelmän pääasiallinen rahoitusvastuu on sekä työnantajilla 

että työntekijöillä valtion osallistuessa vain tiettyjen eläkkeiden (kuten 

merimieseläke, yrittäjän eläkelaki, maatalousyrittäjän eläkelaki) kustantamiseen. 

(Korpiluoma et al. 2011, 16).  

 

Suomen työeläkejärjestelmä on osin rahastoiva. Suurin osa vuotuisista eläkkeistä 

kerätään vakuutusmaksuina työntekijöiltä ja työnantajilta, mutta noin kolmasosa 

rahastoidaan tulevien eläkkeiden maksua varten.  (Korpiluoma et al. 2011, 16).  

 

Työeläke säilyttää arvonsa indeksoinnin avulla. Eläkkeen perusteena olevia 

ansioita ja maksettavaa eläkettä tarkistetaan vuosittain indekseillä, jossa  

huomioidaan ansiotason ja elinkustannusten muutokset. (Korpiluoma et al. 2011, 

16). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan työeläkkeitä vanhuuseläkkeiden 

näkökulmasta,  vaikka osan tutkittavien tulevasta toimeentulosta voi muodostaa 

kansaneläke, jolla turvataan henkilön vähimmäistoimeentulo ansaitun työeläkkeen 

puuttumisen tai vähäisyyden vuoksi. (Korpiluoma et al.  2011,14). 

 

Palkkatyöstä eläkkeeksi kertymä karttuma on 1,5 % työntekijän vuosiansiosta. 

TyEL 65 §.) Eläkeuudistuksen vuoksi siirtymäkaudelle vuoden 2025 loppuun 

saakka maksetaan korotettua karttumaa, jonka aikana 53-62- vuotiaat kerryttävät 

tuloistaan eläkettä 1,7 % vuodessa. Siirtymäkauden vuoksi korotettua karttumaa 

saavan työntekijän vakuutusmaksu on siten korkeampi kuin se muutoin olisi. 

(Eläketurvakeskus, 2018 a). 

 

Työeläkevakuutusmaksun vähentäminen eläkkeen perusteena olevasta 

työansiosta lakkaa työntekijän osalta, mutta se ei vaikuta muun 

sosiaalivakuutuksen etuuksien määräytymiseen. Jos työntekijä jatkaa 

työskentelyä, eikä käytä oikeuttaan vanhuuseläkkeeseen, karttunutta eläkettä  

korotetaan 0,4 prosentin ns. lykkäyskorotuksella jokaista vanhuuseläkkeen 

lykkäystä koskevaa kuukautta kohti. (Eläketurvakeskus, 2018 b). 
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4.3 Eläkeuudistus 2017 

 

Kaikkia Suomen eläkelakeja koskeva uudistukset, ns. työeläkeuudistus, jolla 

varaudutaan eliniän odotteen nousuun ja parannetaan kestävyysvajetta astui 

voimaan vuoden 2017 alussa. (Eläketurvakeskus, 2018 b).  Eläkeuudistus tehtiin 

muuttavamalla voimassa olevaa eläkelainsäädäntöä kuten TyEL: a jossa säädetän 

työntekijän oikeudesta vanhuuseläkkeeseen sekä JuEL:a julkisten alojen 

eläketurvasta. 

.  

Vanhuuseläkkeen alarajaa nostettiin eläkeuudistuksessa 65:een ikävuoteen. 

Ensimmäinen ikäluokka johon uudistusta sovelletaan ovat vuonna 1955 syntyneet. 

Eläkeiän nosto tapahtunee siten, että eläkeikää nostetaan kolme kuukautta 

jokaista syntymävuoluokkaa kohden, kunnes vanhuuseläkkeen alaikäraja noussee 

65: een ikävuoteen. Näin eläkkeiän odote kasvaa vuoteen 2025 mennessä 

62,4:een ikävuoteen. Uudistuksella pyritään edistämään työllisyyttä ja turvaamaan 

tulevien työeläkkeiden rahoitus sekä sukupolvien- ja puolten tasa-arvoisuus. 

Työeläkeuudistus pitää sisällään myös uudistuksia työssä jaksamisen 

edistämiseksi ja työssä pidempään jatkamiseksi. (Eläketurvakeskus, 2018 b). 

 

4.4 Vanhuuseläke 

 

Suomessa vanhuuseläkkeelle voi jäädä joustavasti, joista TyEL:n  11 luvussa on 

säädetty. Eläkkeen myöntämisen edellytyksenä on, että työntekijä ei enää ole 

siinä työsuhteessa, mistä hän jää eläkkeelle. Työntekijällä on oikeus jäädä 

vanhuuseläkkeelle syntymävuotensa perusteella 63-68-vuoden iän täyttämistä 

seuraavan kalenterikuukauden jälkeen. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden 

eläkeikä on sidoksissa yleiseen elinajan muutokseen (TyEL, 11:1, 82:1). Eläkettä 

karttuu 1,5 prosenttia eläkkeen perusteena olevista työansioista jotka työntekijä on 

ansainnut 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kalenterikuukauden alusta 

vakuuttamisvelvollisuuden yläikärajaan saakka. (TyEL 65:1). 
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Vanhuuseläkkeen sidos eliniän odotukseen tarkoittaa, että vanhuuseläkeikä 

määrätään alimman vanhuuseläkeiän ja 18 ikävuoden erotuksen suhteessa 

alimmassa vanhuuseläkeiässä laskettuun elinajanodotteeseen niin että se on 

sama kuin suhde on vuonna 2025, jolloin alhaisin eläkeikä on 65 vuotta. 

Elinajanodote lasketaan käyttäen kulloisenkin viiden viimeisen vuoden 

käytettävissä olevia Tilastokeskuksen kuolevuustilastoja. (TyEL 83:1). 

 

4.5 Pakollinen eläkeikä 

 

Silloin kun työtehtävään on voimassa pakollinen eroamisikä on henkilön siirryttävä 

eläkkeelle tai muutoin luovuttava tehtävästä eroamisiän saavutettuaan.  Ikärajan ei 

täydy olla kaikille sama, mutta se ei saa olla mielivaltainen, vaan alhaisemman 

eroamisiän tule olla lailla säädetty ja sen perusteiden oltava perustuslain kannalta 

hyväksytyt. Pakollista eläkeikää ei pidetä ikään perustuvana syrjintänä PeL:n 

mukaan eikä myöskään pääsääntöisesti Euroopan Unionin oikeusistuimessa 

käsitellyissä tapauksissa. (Nieminen 2014, 96-98).  

 

Työehtosopimuksiin saattaa sisältyä sopimuksenvaraista sisältöä eläkkeelle 

jäämiseen liittyen. Pakollinen, sovittu eläkeikä sisältyy joihinkin 

lisäeläkejärjestelyihin, joita sovelletaan työsopimuksen soveltamisen yhteydessä 

(Koskinen 2002, 15). Virkamiehen yleinen eroamisikä on 68 vuotta. Valtion 

virkamieslaki (750/1994) 35:1 jatkossa VVirmamL. Tämä tarkoittaa, että 

työskentelyä virkasuhteessa voi jatkaa eroamisikään asti. Oikeuskäytännössä 

asiasta on ennakkopäätös (KHO 2011:107) jonka mukaan  keskusrikospoliisin 

päällystöön kuuluvalle poliisimiehelle 63 vuoden ikään asetuksella asetettu 

pakollinen eroamisikä on ristiriidassa perustuslain kanssa ja näin ollen jätettävä 

soveltamatta.  

 

Painavasta syystä ja virkamiehen itsensä suostumuksella virassa voi jatkaa 68 

ikävuoden täyttämisen jälkeen. Määräajan päätyttyä virkasuhde päättyy ilman 

irtisanomista. Päätös virassa jatkamisesta on tehtävä ennen kuin virkamies 
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saavuttaa eläkeiän. (Koskinen 2002, 15; VVirkamL 35:1). Vastaava säännös on 

kirjattu lakiin kunnallisista viranhaltijoista (304/2003) 34:6.1. 

 

4.6 Vakuuttamisvelvollisuuus ja vanhuuseläkkeen yläikäraja 

Vakuuttamisvelvollisuuden ja vanhuuseläkkeen yläikäraja kytketään vanhuus- 

eläkkeen alaikärajaan siten, että näiden ikärajojen ero säilyy viitenä vuotena. 

Työsopimuslain mukaista eroamisikää tullaan vastaavasti nostamaan. 

(Eläketurvakeskus, 2018 b). 

Uuden sopimuksen mukaiset ikärajat tarkistetaan täysinä vuosina. Sen jälkeen 

kun vanhuuseläkkeen alaikäraja on 65 vuotta, näiden yläikärajojen muutokset 

ratkaistaan erikseen samassa yhteydessä kuin alaikärajojen muutokset. 

(Eläketurvakeskus, 2018 b). 

Kun vanhuuseläkeikä on noussut 65 vuoteen, elinaikakerrointa aiotaan  lieventää 

niin, että se, huomioi eläkeikärajojen muutokset. Elinaikakertoimen lievennys 

koskee sekä vanhuus- että työkyvyttömyyseläkkeitä. Vanhuuseläkkeen osalta 

kunkin ikäluokan elinaikaluku lasketaan iässä, joka alittaa yhdellä vuodella 

alimman vanhuuseläkeiän. (Eläketurvakeskus, 2018 b). 

4.7 Tavoite-eläkeikä ja sopeutuminen elinajan pitenemiseen 

Suomessa on käytössä tavoite-eläkeikä, jonka lähestymisestä viestitään 

työntekijälle viisi vuotta ennen vanhuuseläkeiän alarajaa. Se sisältää arvion 

elinaikakertoimesta ja sen vaikutuksen kompensoivasta työn tekemisen 

jatkamisesta tavoite-eläkeikään ja arvion eläkemenetyksestä alimmassa 

vanhuuseläkeiässä. (Eläketurvakeskus, 2018 b). 

Suomessa on ollut käytössä elinaikakerroin vuodesta 2010  alkaen ja sen 

tarkoituksena on sovittaa odotettavissa oleva eliniän nousu eläkkeiden tasoon ja 

eläkemenoon. Odotettavissa olevan elinikä noustessa, elinaikakerroin pienentää 

kuukausieläkkeitä. Elinaikakertoimen eläkkeen määrää pienentävää vaikutusta voi 

tasoittaa työskentelemällä nykyistä pidempään. (Keva, 2014). 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
 

Tässä luvussa esitetään ja perustellaan tutkimuksessa käytetty  

tutkimusmenetelmä ja kuvaillaan tutkimusprosessia, sekä esittellään 

tutkimusjoukko sekä arvioi tutkimuksen luotettavuudesta.  

  

5.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on kyse todellisen elämän, sen moninaiseen 

muotoineen, kuvaamisesta. Kohdetta pyritään kuvaamaan mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti. (Hirsijärvi et al. 1997, 160-161). Laadullisella tutkimuksella 

pyritään ymmärtämään selittämään ja havainnoimaan  ilmiöitä. (Sarajärvi & Tuomi, 

2009, 30). Tutkimukseen on valittu tutkimusmenetelmäksi laadullinen tutkimuksen 

siksi, että tutkittavaa ilmiötä halutaan ymmärtää kokonaisvaltaisesti. 

 

Tämä on kvalitatiivinen tutkimus, jonka tutkimusmenetelmänä on käytetty 

haastattelua. Aineistoa on analysoitu käyttämällä luokittelua ja teemoittelua. 

Tutkimuksessa käytetään lisäksi aineistolähtöistä analyysimallia, jossa on kyse 

aineiston pelkistämisestä, ryhmittelystä ja yhdistävien kategorioiden luomisesta. 

(Sarajärvi & Tuomi, 2009, 94, 101).  

 

5.2 Teemahaastattelu 

 

Teemahaastattelu suoritetaan tiettyjen keskeisten, etukäteen valittujen  teemojen 

ja niihin liittyvien tarkentavien kysymysten varassa. Etukäteen valitut teemat 

perustuvat tutkimuksen viitekehykseen, eli siihen, mitä jo tiedetään tutkittavasta 

ilmiöstä. Teemahaastattelulla pyritään löytämään merkityksellisiä vastauksia 

tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimusongelman mukaisesti. (Hirsijärvi & Hurme 

2001, 47; Sarajärvi & Tuomi 2009, 75).  
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Tämän tutkimuksen aineistonkeruu suoritetaan henkilökohtaisin haastatteluin, 

joihin haastattelutyypiksi on valittu teemahaastattelu eli puolistrukturoitu 

haastattelu, jossa haastattelun aihepiirit ovat kaikille samat. Metodologisesti 

teemahaastattelussa korostuu haastateltavien tulkinnat asioista ja heidän niille 

antamistaan merkityksistä sekä miten merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. 

Ihmisten tulkinnat ja heidän asioilleen antamat merkitykset ovat tärkeitä. (Hirsijärvi 

& Hurme 2001, 47; Sarajärvi & Tuomi 2009, 75). Tutkimusaineiston kerääminen 

on suoritettu henkilökohtaisin haastatteluin marras- ja joulukuussa 2014. 

 

5.3 Aineiston analysointi 

 

Haastatteluaineistoon käytetään analyysimenetelmänä sisällönanalyysia. Sarajärvi 

& Tuomi (2009, 91) määrittelevät sisällönanalyysin olevan sekä yksittäinen metodi 

laadullisen tutkimuksen suorittamiseksi sekä väljä teoreettinen viitekehys, joka 

voidaan yhdistää eri analyysikokonaisuuksiin. 

 

Tässä tutkimuksessa sisällönanalysointia suoritetaan teemoittelemalla. 

Teemoittelussa painottuu, mitä kustakin teemasta on sanottu haastatteluissa. 

Kyseessä on laadullisen aineiston pilkkominen ja ryhmittely erilaisten aihepiirien 

mukaan. Analyysin tekeminen voi olla esimerkiksi aineistoista nousevien 

ilmaisujen pelkistämistä. Aineistolta voidaan kysyä tutkimusongelman mukaisia 

kysymyksiä ja aineistosta nousevat teemat ryhmitellään aihealueiden mukaan 

yhtäläisiksi joukoiksi. (Sarajärvi & Tuomi 2009, 93-94, 101). 

 

Materiaalia on analysoitu tammikuussa 2015 mutta tutkimus on tehty loppuun 

keväällä 2018 tutkijan henkilökohtaisesta elämäntilanteesta johtuneista syistä.  

Henkilöt tutkimukseen on hankittu eri organisaatioiden ja tutkijan verkostojen 

kautta. Valittuihin organisaatioihin on lähettety kirje, jossa kerrottiin tutkimuksesta 

ja pyydettiin vapaaehtoisia kriteerit täyttäviä henkilöitä osallistumaan tutkimukseen 

tai välittämään viestin eteenpäin sopiville henkilöille. Sama kirje julkaistiin myös 

myös kahdessa sosiaalisessa median kanavassa.  
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Yhdistävänä tekijänä tutkimukseen valituille henkilöille ovat opisto/ 

korkeakoulututkinto ja työssä jatkaminen yli joustavan yli vanhuuseläkkeen 

alarajan. Tutkimusjoukkoon on valittu myös opistotutkinnon suorittaneita henkilöitä 

siksi, että henkilöiden iän vuoksi esimerkiksi ammattikorkeakoulutus, joka vastaisi 

entisiä opistotutkintoja, on vakinaistunut ja lailla säädetty Suomessa vasta vuonna 

1994. Nykyään nämä entiset opistotutkinnot suoritetaan ammattikorkeakoulussa. 

(ammattikorkeakoululaki (932/1994). Korkeakoulutukseksi  voidaan kansainvälisen 

ISCED - koulutusluokituksen mukaan luetella myös alin korkea-aste. (Järnefelt et 

al. 2014, 80). 

 

5.4 Tutkimusjoukon kuvaus  

 

Tutkimukseen haastateltiin kymmentä kohderyhmään kuuluvaa henkilöä. 

Tutkimusjoukkoon hyväksymiseksi oltiin asetettu kaksi kriteeriä, joiden on 

toteuduttava samanaikaisesti: henkilö on suorittaneet vähintään opistoasteisen 

tutkinnon ja on jatkaneen työelämässä 63 ikävuoden jälkeen. Tutkimusjoukosta 

kaksi on miehiä 8 naisia. Tutkimusjoukon kuvaus. Tutkimusjoukkoon kuului 

yhteensä 10  64 - 68-vuotiasta henkilöä, kaksi miestä ja  8 naista. Tutkimusjoukon 

ammattinimikkeet ovat: kouluttaja, lehtori, liikunnan lehtori, matemaatikko, 

röntgenhoitaja, sihteeri, tilastopäällikkö, toimistopäällikkö, työfysioterapeutti ja 

työterveyslääkäri. Haastateltavien keski-ikä haastatteluhetkellä on 65,2 – vuotta 

(kuvio 1).  
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Kuvio 1. Tutkimusjoukon kuvaus. Tutkimusjoukkoon kuului 10 64-68-vuotiasta henkilöä, kaksi 

miestä ja  8 naista. Keski-ikä haastatteluhetkellä on 65,2 vuotta. 

Tutkimusjoukon ammattinimikkeet ovat: kouluttaja, lehtori, liikunnan lehtori, matemaatikko, 

röntgenhoitaja, sihteeri, tilastopäällikkö, toimistopäällikkö, työfysioterapeutti ja työterveyslääkäri.  

 

5.5 Teemahaastattelun suorittaminen 

 
Henkilöt on haastateltiin henkilökohtaisesti teemahaastatteluin marras-joulukuussa 

2014. Tutkimukseen osallistuvat henkilöt valittiin ilmoittautuneiden joukosta, 

avoimella haulla tutkijan kontaktien kautta, kuten sähköpostikirje ja ilmoituksen 

sosiaalisessa mediassa. 

 

Haastattelut suoritettiin rauhallisessa, haastatteluun soveltuvassa paikassa, kuten 

haastateltavien työpaikka tai koti. Kaikki haastattelut nauhoitettiin haastateltavien 

luvalla. Teemahaastattelu suoritettiin kysymällä ennalta asetetut, kaikille samat 

kysymykset haastateltaville. Lomakkeessa oli lisäksi avoin kysymys, mikä 

60	 65	 70	

Työterveyslääkäri,	nainen	

Työfysioterapeutti,	nainen	

Toimistopäällikkö,	nainen	

Tilastopäällikkö,	mies	

Sihteeri,	nainen	

Röntgenhoitaja,	nainen	

Matemaatikko,	nainen	

Liikunnan	lehtori,	mies	

Lehtori,	nainen	

Kouluttaja,	nainen	

Tutkimukseen	osallistujien	ammatti,	ikä	ja	sukupuoli	
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mahdollisti haastateltavalle tuoda esiin aiheesta jotakin muuta kun lomakkeessa 

kysyttävät kysymykset. 

 

Aineiston käsittely on aloitettu litteroimalla nauhoitettu aineisto tammikuussa 2015. 

Litteroinnilla tarkoitetaan sanatarkasti puhtaaksi kirjoittamista (Hirsijärvi, Remes & 

Sarajärvi, 1997, 222.) Litteroinnin yhteydessä aineista on koodattu henkilöittäin 

satunnaiseen järjestykseen ”henkilö 1, henkilö 2 jne.” jotta kunkin hastatellun 

henkilön vastaukset  pysyvät yhtenä kokonaisuutena. Tämän jälkeen aineiston 

analysointi alla kuvatuin keinoin on aloitettu helmikuussa 2015 ja saatettu loppuun 

keväällä 2018.  

 

5.6 Aineiston työstäminen 

 

Litteroidun aineiston työstämisen on aloitettu lukemalla tutkimusmateriaalia. 

Haastatteluja suorittaessa tutkija oletti saavuttaneensa saturaatiopisteen, mutta 

haastattelut suoritettiin silti loppuun kaikkien henkilöiden osalta riittävän aineiston 

ja kokonaiskuvan saamiseksi. Saturaatiopisteellä tarkoitetaan Hirsijärvi et al. 

(1997, 182) mukaan laadullisessa tutkimuksessa kyllääntymispistettä, jonka 

jälkeen tutkimusongelmaan ei saada enää uutta tietoa, vaan vastaukset alkavat 

toistaa itseään.  

 

5.7 Aineiston luokittelu 

 

Tuomen ja Sarajärven mukaan (2009, 93) luokittelu on yksinkertaisinta laadullisen 

tutkimuksen aineiston järjestelemisen muotona. Aineistosta määritellään luokkia ja 

katsotaan, kuinka monta kertaa ko. luokka esiintyy aineistossa. Luokiteltu aineisto 

voidaan esittää taulukkona. 

 

Aineiston käsittelyä on jatkettu järjestelemällä ja luokittelemalla vastaukset 

taulukkoon. Luokittelun perusteella aineistoista nousi aiheita, jotka toistuivat 

useimmissa vastauksissa. Tässä kohtaa tutkimusta, on suoritettu rajaus, koska 
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aineisto oli mielenkiintoinen ja sieltä jouduttiin valitsemaan tarkastelun kohteeksi 

kaikissa (10/10) vastauksissa toistuvat aiheet.  

 

5.8 Aineistosta teemoittelu 

	

Teemoittelulla Tuomen ja Sarajärven (2009, 101) mukaan aineistolta kysytään 

tutkimusongelman mukaisia kysymyksiä. 

Seuraavaksi analyysin tekeminen eteni teemoitteluun ryhmittelyyn kuviossa 2 

mainituista syistä työssä jatkamiseen. Lisäksi ryhmiteltiin toiseen 

tutkimuskysymykseen liittyvät vastaukset omiin ryhmiinsä.  Pro gradu- tutkielman 

luonteen vuoksi on tarkoituksenmukaista tiivistää ja rajata materiaalia ja pyrkiä 

ilmaisemaan tutkimuksen tulokset lukijalle mahdollisimman helposti 

ymmärrettävässä muodossa. Ryhmittelyyn päädyttiin myös laadullisen 

tutkimuksen luonteen vuoksi. Laadullisessa tutkimuksessa on tarkoitus ymmärtää 

tutkimuskohdetta. On myös päätettävä, mikä aineistossa kiinnostaa ja eriteltävä 

aineistosta ne seikat, jotka sisältyvät  tähän kiinnostuksen kohteeseen. (Tuomi & 

Sarajärvi, 1997, 92). 

 

5.9 Tutkimuksen reliaabelius ja validius 

 

Tieteellisessä tutkimuksessa pyritään välttämään virheitä, mutta silti tutkimuksen 

luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Tämän vuoksi tutkimuksen luotettavuutta on 

arvioitava. (Hirsijärvi et al. 1997, 231.) Reliaabeliuudella tarkoitetaan tutkimuksen 

toistettavuutta. Mikäli tutkimus suoritettaisiin  uudelleen, sen tulokset olisivat samat 

kuin aikaisemmin. Validiudella tarkoitetaan tutkimuksen pätevyyttä, jonka mittarina 

on tutkimusmenetelmän kyky mitata juuri sitä, minkä vuoksi tutkimus suoritetaan. 

Se kuvastaa tutkimuksesta kerrotun kuvauksen ja siihen liitettyjen päätelmien ja 

tulkintojen yhtenäisyyttä. Se kertoo, onko annettu kuvaus luotettava. 

Triangulaatiolla tarkoitetaan useiden eri menetelmien käyttämistä samassa 

tutkimuksessa ja jolla voidaan parantaa tutkimuksen relibiaabiutta ja validiteettia. 

(Hirsijärvi et al. 1997, 231- 232).  
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Tutkimuksen reliaabeliuutta voidaan arvioida sekä sisäisesti ja ulkoisesti. Sisäinen 

reliabiliteetin arviointia on mm. muiden tutkijoiden mahdollisuudet saavuttaa sama 

tieto, jota tutkimuksen alkuperäinen suorittaja on käyttänyt. Ulkoinen reliaabelius 

on laajempi käsite, jonka arvioinnissa otetaan huomioon mm. Tutkijan asema 

tutkimuskohteeseen. Tutkijan tulisi esittää ja kuvailla tutkimuksessa esille tullutta 

tietoa ja tutkimusolosuhteita mahdollisimman kattavasti. Ulkoisen reliaabeliuuden 

muoto on myös tutkimustulosten esittäminen valmiissa tutkimuksessa. (Seale, 

1999, 147, 157). 

 

Laadullisen tutkimuksen osalta relibiabeliuuden arvioiminen voi olla haastavaa, 

koska aineistosta tehdyt johtopäätökset johdetaan käsittelemättömästä, 

realistisista materiaaleista. Tutkimustulosten vertaisarviointi ja niiden vertaaminen 

kyseisestä aiheesta aikaisempaan tutkimukseen parantavat tutkimuksen 

luotettavuuden arvioimista. Matalat päätelmät, tutkimusprosessin kuvaileminen 

vaihe vaiheelta ja materiaalin tarkka esittäminen parantavat tutkimuksen 

luotettavuutta. Yksi laadullisen tutkimukseen reliabiliteetin arvioinneista on 

tutkimuksen uudelleen toistaminen, mutta se on käytännössä vaikeaa. Hyvä tapa 

on reflektiivisyyden näkökulma, jolla lukijalle esitetään mahdollisimman paljon 

perusteluja, joilla tutkimuksessa esitettyyn johtopäätökseen on päästy. (Hirsijärvi 

et al. 1997, 232 ; Seale, 1999,157).  
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6 TUTKIMUSTULOSTEN ANALYYSI 
 

Tässä luvussa analysoidaan tutkimusmateriaalin edellisessä luvussa kuvatulla 

metodilla. Ensimmäiseksi tarkastellaan vastauksia päätutkimusongelmaan: ”Mitkä 

seikat ovat saaneet seniori-ikäiset henkilöt jatkamaan työuraansa yli joustavan 

vanhuuseläkeiän alarajan?” 

 

 

6.1 Syitä työskentelyn jatkamiseen 

 

Teemahaastettattelun kysymykset (liite 1) jakautuvat kahteen osaan 

tutkimusongelmat mukaisesti. Ensimmäisessä osassa osallistujilta kysyttiin 

henkilön itseensä ja työyhteisöön liittyviä syitä työskentelyn jatkamiseen. 

 

Kaikki vastaajat (10/10) ilmoittivat seuraavien 9 seikan olevan syinä siihen, miksi 

he ovat jatkaneet tai edelleen jatkavat työskentelyä. Niitä ovat (kuva 2) kuvatut 

seikat: hyvä fyysinen kunto, hyvä psyykkinen kunto, hyvä toimintakyky, motiivi 

jatkaa työskentelyä motivaatio työskentelyyn, muut syyt, palkka, työaikajoustot ja 

työn sisältöön liittyvät seikat. 

 

palkka	

Työn	sisältöön	
liittyvät	seikat	

Työaikajoustot	

Hyvä	fyysinen	
kunto	

Hyvä	psyykkinen	
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Kuva 2. Kohderyhmän ilmoittamia syitä työssä jatkamiseen: hyvä fyysinen kunto, hyvä psyykkinen 

kunto, hyvä toimintakyky, motiivi jatkaa työskentelyä motivaatio työskentelyyn, muut syyt, palkka, 

työaikajoustot ja työn sisältöön liittyvät seikat. 
 

Tutkimusten mukaan, yhtä tiettyä syytä työskentelyn jatkamiseen yli 

vanhuuseläkkeen alarajan ei ole kuten Farley et al. (2008, 232-223); Nivalaisen, 

(2014, 84); Robson et al. (2006, 170-172); Von Borsdorff (2011, 1262-1267) 

aikaisemmissa tutkimuksisssa ikääntyvien työntekijöiden syistä ja motivaatiosta 

työssä jatkamiseen todetaan.  

 

6.2 Työperäiset syyt työssä jatkamiseen 

 

Vastaajien kokemuksia ja syitä työssä jatkamiseen käsitellään organisaatioon ja 

työskentelyyn  liittyvien syiden kannalta, ns. työperäisten syiden kannalta.  

Vastaajien kuvaukset työnperäisistä syistä työssä jatkamiseen liittyvät kysymyksiin 

työnantajaorganisaatioidensa ikäjakaumasta, johtamisesta, käytössä olevista 

työaikajoustoista ja työnantajan katsontakannasta henkilön työssä jatkamisesta 

sekä työnantajan tarjoamasta koulutuksesta viimeisimpien työssäolovuosien 

ajalta. 

 

6.3 Organisaation ikäjakauma 

 

Vastaajat ovat luonnollisestikin työyhteisönsä vanhimpia työntekijöitä. 

Organisaatioiden ikäjakaumaa kuvaillaan muun muassa olevan eri-ikäisiä, 

kaikenikäisiä, nuoria ja vanhempia, keski-ikäisiä, vastaajasta riippuen. Meneillään 

saattaa olla sukupolvenvaihdos ja suhteessa organisaation vanhimpiin 

työntekijöihin ja kollegat saattavat olla jopa ”omien lastensa ikäisiä.  

 
"Minä olen vanhin ja ehkä muutama yli 6-kymppinen. Keski-ikäisiä, muutama ihan 

nuori." Nainen, sihteeri, 63 vuotta. 
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"Suuret ikäluokat jäämässä pois. Nyt "vyöry" eläkkeelle ja uutta sukupolvea tulossa 

taloon. " Mies, tilastopäällikkö, 67 vuotta. 

 

6.4 Ikään tai eläkeikään aineistossa 

 

Cleveland et al. (2007, 100-111) mukaan kronologinen ikä on yleisin iän 

mittaamisen mittaustapa ikääntyvien työntekijöitä tutkittaessa mutta, saattaa 

jättäää katsontakannan iän merkityksestä liian kapea-alaiseksi. Kokemuksellinen 

ikä kuvastaa sitä, kuinka nuoreksi tai vanhaksi henkilö itsensä kokee. 

(Kastembaum et al. 1972,197-211). Kronologisen iän lisäksi materiaalista on 

valittu tarkasteltavaksi henkilöiden kokemukset omasta iästä. Vastaajat kertovat 

kokevansa itsensä juuri sen ikäiseksi kun ovat tai nuoremmiksi. Vastaajat kertovat, 

että eivät juurikaan koe olevansa vanhoja ja täsmentävät, että terveys tai fyysinen 

kunto on olennainen tekijä, mikä vaikuttaa heidän kokemukseensa olevansa 

ikäistään nuorempia. Vastauksissa toistuu hyvinvointi ja tyytyväisyys – kun on 

hyvä olla, eikä ikää sen vuoksi juurikaan ajattele. Ikääntyminen ja kronologinen ikä 

toki tiedostetaan vastauksissa.  

 
"En koe itseäni vanhaksi. Jos ei olisi tullut tapaturmia ja muita niin olen hyvässä 

kunnossa ja liikunta ylläpitää kuntoa ja jaksamista. Koen itseni kyllä ikääntyväksi." 

Nainen, matemaatikko, 64 vuotta.  

 

"Juuri sen ikäiseksi kuin olen. "En tavoittele nuorempaa tai vanhempaa. Minulla on 

hyvä olla tämän ikäisenä. Nainen, kouluttaja, 63 vuotta. 

 

”Parikymppiseksi… no ehkä 4-kymppiseksi tai jopa nuoremmaksi kuin 4- 

kymppisenä. Nuorin lapseni on syntynyt kun olin 45- vuotias, joten olen joutunut 

olemaan nuorten kanssa tekemisissä. Minusta se tekee nuoreksi.” Nainen, sihteeri,  

63 vuotta. 

 

 

Barness-Farrell et al. (1989, 376-377) mukaan epäjohdonmukaisuus henkilön 

kokemuksellisen ja todellisen iän välillä on systemaattisesti yhteydessä työpaikalla 

koettuun stressiin ja kuormitukseen. Tässä tutkimuksessa itsensä oman ikäiseksi 
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tai nuoremmaksi kokeneet haasteltavat eivät pääsääntöisesti kuvailleet työelämän 

rasituksen ja stressin kuormittavuutta. 

 

Elämänsykleissä on omat kohtansa uramuutoksille tai eläkkeelle siirtymiseen. 

(Heckhausen & Schulz, 1995, 289-290). Elämänsykliteorian mukaan, vastaajat 

eivät ole vielä siirtyneet seuraavaan elämänsykliin, jossa muutos on työelämästä 

eläkkeelle. Vastauksista ilmenee tosiasia, että kronologisen iän vuoksi eläkkeelle 

siirtyminen kuitenkin lähestyy. Laslettiin (1989) ikäkausiteorian mukaan, vastaajat 

elävät edelleen toista ikää, aikuisuutta työelämässä, mutta ovat siirtymäisillään 

kolmanteen ikäään, jolloin on aika nauttia elämän aikana saavutetuista eduista 

kuten vanhuuseläkkeestä ja vapaa-ajasta. 
 

6.5 Kokemukset ikäjohtamisesta 

 

Vastaajat kuvailevat nykyistä tai työuransa viimeisen organisaation 

johtamisjärjestelmää ja kokemusta johtamisesta positiivisesti. He ovat kokeneet, 

esimiehen välityksellä välittynyt työnantajan katsontakanta, heidän työskentelyn 

jatkamiseensa yli vanhuuseläkkeen alaraja on myönteinen ja kannustava. Osa 

vastaajista on itse esimiestehtävässä,  mutta samalla myös asiantuntijan roolissa. 

Suurin osa vastaajista on tai oli asiantuntijatyössä, kuten opettajana, 

matemaatikkona tai työterveyslääkärinä. 

 

Feiβel et al. (2018, 8-9, 14-15) mukaan ikäjohtamisjärjestelmän tulee olla 

kokonaisvaltainen, jolloin se luo edellytykset eli iän tiedostavalle organisaatiolle. 

Ikäjohtamisella vähennetään työperäistä stressiä sekä ylläpidetään ja edistetään 

työkykyä sekä ylläpidetään työmotivaatiota ja terveyttä. 

 

Johtamisjärjestelmien tai johtamistavan kuvataan olevan muun muassa hyvä, 

nuorekas, osallistava ja  kannustava. Vastaajien työnantajaorganisaatiot ovat  

erilaisia. He kuvailevat organisaatioiden olevan esimerkiksi pieni yksikkö vähäisin 

esimiehin, hierarkkinen valtion organisaatio, asiantuntijaorganisaatio.  

Vastauksista käy ilmi pääosin tyytyväisyys johtamiseen, työskentely-ympäristöön, 
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työyhteisöön ja työpaikkaan kokonaisuutena. Peeters et al. (2008, 360-361) 

mukaan Ikääntyvät työntekijät, joilla oli mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 

organisaationsa kehitystyöhön olivat sitoutuneempia organisaatioonsa. Robson et 

al. (2006, 170-172) mukaan ikääntyvät työntekijät arvostavat sopeutumiskykyä ja 

terveyttä, henkilökohtaista turvallisuutta ja tavoitteiden saavuttamista ja positiivisia 

ihmissuhteita työyhteisössään. 

 

”Lähiesimies on hiljattain vaihtunut, se on tuonut haasteita työhömme. 

Johtamiskäytännöt vaihdelleet, on ollut selkeitä prosesseja, jotka ovat helpottaneet 

työtämme, osallistava johtaminen. Olemme asiantuntijaorganisaatio, saa suunnitella 

tietyissä puitteissa oman työnsä.” Nainen, kouluttaja,  63 vuotta. 

 
”Yksikössä esimiehet, jotka samalla asiantuntijoita. Aika ajoin esimiehet vaihtuneet 

useinkin, viimeisin pysynyt ja onnistunutkin. Olen ollut tyytyväinen esimiestyön 

laatuun. Ehkä olen tyytyväinen kun ei ole niin paljoa jäljellä.” Nainen, matemaatikko, 

64 vuotta. 

 

”Johtajat ovat olleet ihmisläheisiä, voin mennä suoraan kysymään jos on tarvetta. 
Eivät ole tunnustaneet että olisin kapulana rattaissa. Ei minultakaan ole kukaan 

kummemmin kysynyt eläkkeelle siirtymisestä, todettiin että ilmoitan sitten ajoissa 

kun alan asiaa fundeeraamaan. Olisi mahdollista lähteä kahden kuukauden 

irtisanomisajalla, mutta ei niin tule tehtyä kun on hyvä työsuhde. 

Sähköpostikeskustelut myös ovat ihmisläheisiä ja johtajalta voi tulla viestiä ihan 

arkisista työasioista. Yksi johtajista on minun rekrytointini tähän osastoon ja oli niin 

onnistunut rekrytointi, mutta uraputki lähtikin siitä nousuun.” Mies, tilastopäällikkö, 67 

vuotta. 

 

 

Vastauksissa toistuu maininta meneillään olevasta tai olleesta jatkuvasta 

muutoksesta organisaatiossa.  

 
”Taas muutosta, suuri muutos tulossa poisjäämiseni vuoksi. Koko org. Tj ja 

osastopäälliköt n. 50 hlöä kokonaisuudessaan. Itselläni 10 alaista. Mies, 

tilastopäällikkö, 67 vuotta.” 

 



    

 

 

66 

”Usein vaihtuvat toimitusjohtajat, tuulinen paikka. 12 vuoden aikana minulla oli 7 eri 

esimiestä. Työnantajayrityksellä on paljon osakkaita ja kun asiat eivät luistaneet, he 

halusivat olla vaikuttamassa yrityksen johtamiseen ja toimitusjohtaja sai lähteä.” 

Nainen, toimistopäällikkö, 67 vuotta. 

 

	

6.6 Kokemukset hiljaisen tiedon siirtämisestä 

 

Ikääntyneet työntekijät  kokevat oman osaamisen jakamisen motivaatiotekijänä. 

(Hertel et al. 2013, 120;Kupiainen et al. 2011, 89-91; Mor-Barak 1995, 341; 

Templer et al. 2010, 490-491) mukaan tyytyväisyys omaan uraan ja arvostuksen 

kokemisen tunteet ennakoivat henkilön motiivia jakaa omaa osaamistaan 

nuorempien kollegojen kanssa. Tämän tutkimuksen vastauksista ilmenee, että 9 

/10 siirtää osaamistaan organisaation sisällä kollegoilleen. Hiljaisen tiedon 

siirtäminen koetaan  pääosin tärkeäksi. 

 
”Meillä se sujuu hyvin, keskustelemme kollegojen kesken todella paljon esimerkiksi 

opetuksen sisällöstä ja aineista. Jaamme paljon tietoa tiimeissä jne. Mutta olen 

positiivisessa mielessä, epävirallisesti sanonutkin, että ”jokainen sukupolvi keksii 

polkupyöränsä itse”,  mutta kukaan ei ole tyrmännyt tai kyseenalaistanut omaa 

ammattitaitoani muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.” Nainen, kouluttaja, 64 

vuotta. 

 

”Arvoni työelämässä tällä hetkellä on varmasti  hiljainen tieto, ns. harmaata, pitkän 

uran aikaansaatua tietoa. Kun tulin taloon, olinko kolmatta viikkoa töissä kun sain 

toimeksiannon tiettyyn tehtävään, jossa olen ollut mukana näihin päiviin asti. Viime 

vuosien aikana sitä toimintaa on siirretty toiselle osastolle, jonne se oikeastaan 

kuuluukin. Se on tapahtunut saattaen ja vaihdettaen. Olen ollut käytettävissä oleva 

resurssi, jolle on saanut soittaa ja kysyä. Välillä on tullut pohdittavaa uusille. Tietty 

kokemus kun on ollut siinä mukana, näen että se on tärkein itseisarvo olemiselleni 

mukava vielä. Kun jatkajani aloittaa, riippuen siitä onko hän täältä sisältä vai tuleeko 

talon ulkopuolelta, niin tavoitteena on ainakin virallisesti se, että olisimme työssä 

ainakin vähän aikaa rinnakkain. Tällaista mentrointia, se on mielestäni aika 

mukavaa.” Mies, tilastopäällikkö, 67 vuotta 
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Hiljaisen tiedon siirtämisen merkitystä saatetaan epäillä, niin että, itsellä ei olisi 

mitään annettavaa.  
 

”Hiljaisen tiedon siirtäminen on tärkeää.  En koe, että minulla olisi hirveästi 

annettavaa tälle nuorelle porukalle, joka on tullut organisaatioomme. Tuntuu, että he 

ovat niin fiksuja kun tulevat jopa suoraan koulun penkiltä tai ovat jo olleet 

järjestelmässämme jossain muussa yksikössä työssä. Alalle on tyypillistä, että 

ihmiset vaihtavat työpaikkoja samalla alalla. Ehkä juuri näiden viimeisien vuosien 

aikana minulle on tullut tunne, että ei minulla ole enää niin paljon antamista. Vielä 

viisi vuotta sitten tuntui siltä, että oli jotakin antamista nuoremmille kollegoille.” 

Nainen, matemaatikko, 64 vuotta. 

 

Vastaajan työtehtävään saattaa liittyä muutoksia tai se poistuu hänen jäädessään 

eläkkeelle.  

 
”Hiljaisen tiedon siirtäminen on  vaikea kysymys, sillä organisaatiossa ei ole samaa 

ammattiryhmää. Koen, että tiedolla ei ole tartuntapintaa. Yhteistyössä toki tulee 

asioita esiin, mutta en usko että kykenen antamaan tietoa ja taitoa. Tiedän, että 

minun jälkeeni ei samaa ammattinimikettä enää tule, vaan tulemme toimeen näillä 

mitä jo on.” Nainen, työfysioterapeutti, 66 vuotta.  

 
”Mielelläni annan tietoa ja koen sen tärkeäksi. Nuorena aloittaessani työn olin aivan 

yksin ja vaatimustaso työlle oli todella korkea. Jouduin itse ratkaisemaan onko kuva 

tai tutkimus riittävä ja kun oli joskus sijaisia sairaalasta, niin aina sanoin heille, että 

jos teillä on jotain uutta tästä asiasta niin tuokaa ne tiedot minulle.  Siitä on mulla 

lähtenyt se ajatus, että haluan nimenmaan hyvällä antaa tätä tietoa. Se ei aina 

onnistu. Löin pääni seinään tämän asian kanssa sillä kerroin eräälle henkilölle 

hyvästä oppimastani ideasta. Hän suuttui siitä niin, että jouduin puhutteluun, jossa 

sanottiin, että minulle ei ole varaa tuoda tänne mitään tällaisia uusia ideoita, koska 

hän on tehnyt oman ideansa. Ja olin aivan järkyttynyt, että ekan kerran kohtaan 

tällaista. Että en olisi uskonut, sillä kun itse olen tottunut ottamaan vastaan aina 

hyvää palautetta, koska se auttaa minua tekemään työtäni.” 

Nainen, röntgenhoitaja 65 vuotta. 

 

6.7 Koulutus   
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Kaikille vastaajille on tarjottu kiitettävästi koulutusta työnantajan toimesta. 

Koulutusta on tarjottu työnantajan toimesta. Jatkuva kouluttautuminen kuuluu 

joidenkin vastaajien työn luonteeseen ammattitaidon ylläpitämiseksi.  

Vastauksista ilmenee, että koulutuksia  on suunniteltu yhteistyössä työantajan 

kanssa. Osa vastaajista kertoo myös itse hakeutuneensa koulutuksiin omalla 

kustannuksellaan. Vastaajien suhtautuminen koulutukseen on pääosin 

myönteinen. Yksi vastaaja kertoo, että koulutusta on tarjottu, mutta hän ei ole 

halunnut osallistua tarjottuun koulutukseen. Bertolino et al. (2011, 239) mukaan 

myös proaktiivisten henkilöiden motivaatiotekijät vaihtelevat henkilön 

elämäntilanteesta riippuen. 

 

Ilmarisen (2005, 157-161) mukaan aikuiskoulutuksen yleisimpiä muotoja ovat 

koulutus työsuhteen aikana. Vanhimpien työntekijöiden kohdalla esiintyvä 

alhaisempi koulutuksiin osallistuminen saattaa riippua joko työnantajasta tai 

työntekijästä.  

 
”Se on positiivista, että pääsemme itse haluamiimme koulutuksiin aika hyvin. 

Työnantaja tukee koulutusta. Itse kävin juuri ammattikorkeakoulussa 30 

opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden. Meillä on säännölliset koulutuspäivät 

ja tarvittaessa koulutusten päivittämistä. Alamme vaatii omaehtoista 

kouluttautumista ja alan seurantaa. Jokainen on vastuussa oman ammattitaitonsa 

pitämisestä ajantasolla.” Nainen, työfysioterapeutti, 66 vuotta. 

	

6.8 Työaikajoustot 

 

Tutkimusjoukon jäsenillä on tai oli työpaikallaan käytössä työaikajoustoja. 

Vastauksista ilmeneviä ja vastaajilla itsellään käytössä olevia työaikajoustoja ovat: 

osa-aikaeläke, etätyömahdollisuus, liukuma, työaikasaldo, työaikapankki. Tässä 

tutkimuksessa  luettelen työaikajoustoksi myös mahdollisuuden vaikuttaa omiin 

työ- ja loma-aikoihin. Vastauksista käy ilmi, että vastaajilla on suuri 

vaikutusmahdollisuus ja vapaus päättää työn tekemisen rytmistä, tavasta tai 

aikatauluista siinä määrin kun se  on työn luonteen vuoksi mahdollista. 
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Merkittävin tutkimusjoukkoa koskeva työaikajousto on osa-aikaeläke, jota 

käsittelen seuraavassa luvussa. Manka et al. mukaan (2016 luku1.3) työn 

hallinnan tunne, missä määrin työntekijä voi itse vaikuttaa työn suorittamiseen 

kuten työtehtäviin- ja tahtiin. Larjovuori et al. (2015, 29) toteavat, että työelämän 

laadun ja työhyvinvoinnin kehittäminen ja hyvät henkilöstöhallinnon käytännöt 

tukevat myös työurien pidentämistä. 

 
”Työaikajoustoja on, työtä kevennetään, osittainen hoitovapaa, osa-aikatyöskentelyä 

eri muodoissa ja paljon on räätälöitykin. Tasavertaisuus, kun yksi saa niin toisenkin 

pitää saada. Etätyöskentely on mahdollista ja talolla on periaatteessa siihen 

positiivinen kanta. Ohjeistuksia päivitetään ja tässäkin tasavertaisuus työntekijöiden 

välillä. Perhepoliittiset asiat on hoidettava hyvin, kuten isyysvapaat meidän talossa, 

se on kunnia-asia, tuetaan tulevia veronmaksajia. Työhonpaluu sairauslomien 

vuoksi esimerkiksi kevennetysti. Työterveysasemallamme arvostetaan 

työhyvinvointiin liittyviä asioita ja se on tärkeää. Meillä on oma työterveyshoitaja ja 

talossa käy myös joitakin yleis- ja myös erikoislääkäreitä pitämässä vastaanottoa. ” 

Mies, tilastopäällikkö, 67 vuotta. 

  

6.9 Osa-aikaisesti työskentelemisen edut 

 

Walkerin (2005, 693) mukaan osa-aikatyöskentelyllä ikäjohtamisen välineenä 

voidaan tarjota ikääntyville työntekijöiden työskentelyyn työaikajoustoja. Ilmarisen 

(637, 2005) mukaan osa-aikatyöllä lisätään henkilön työkykyä. Kevan (2014) 

mukaan osa-aikatyöskentelyllä voidaan edistää työkykyä. 

 

Tutkimusjoukosta 6/10 on ollut tai on osa-aikaeläkkeellä tai työskentelee 

vanhuuseläkkeellä säännöllisesti 16-40 h / viikossa. Vastaajista 4/10 jatkoi tai 

aikoo jatkaa kokopäiväistä työskentelyä työuran loppuun asti. Vastaajista 2/10 on 

vanhuuseläkkeellä, mutta jatkaa tai jatkoi työskentelyä osa-aikaeläkkeen 

kaltaisesti jäätyään vanhuuseläkkeelle. Yksi vastaaja aikoo siirtyä osa-

aikaeläkkeeltä takaisin kokoaikaiseen työskentelyyn. Tässä tutkimuksessa 

yhdistän vapaaehtoisesti työskentelyä jatkaneiden henkilöiden ja osa-
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aikaeläkkeellä olevien henkilöiden vastaukset teemaan osa-aikaisesti 

työskentelevät. Armstrong-Stassen (2008 40, 43-44) määrittelee elämäntyöstään 

eläköityneet, mutta työskentelemään joko omalle alalla, samassa tai eri 

organisaatiossa tai toisenlaisessa työtehtävissä työskentelevät seniorit käsitteellä 

Post-Retired Employment. Heille on tyypillistä työskentely osa-aikaisesti, ei-

vakituisissa työsuhteissa. HR-käytännöillä, kuten joustavat työajat ja  osa-aikatyö 

olivat  merkittävimpiä syitä palata työskentelyyn heille, jotka olivat jo siirtyneet 

vanhuusseläkkeelle. 

 

Tässä tutkimuksessa osa-aikainen työskentely on koettu pääosin positiivisesti.  

Sen kerrotaan olevan elämässä kiinnipitävää tai henkilö kertoo ”tarvitsevansa 

työskentelyä” koska ei ole luonteeltaan paikalleen tai pelkkien harrastusten varaan 

jäävä. Tällöin osa-aikainen työskenteleminen tarjoaa tämän mahdollisuuden.  

 

Fuertes et al. (2002, 280-281) mukaan työskentelyltä varsinaisen eläkeiän jälkeen 

toivotaan joustavuutta ja lyhennettyä työaikaa, mitkä ovat merkittävät seikat 

päätöksessä palata työelämään vanhuuseläkkeelle jäämisen jälkeen. Ikääntyneet 

työntekijät työskentelisivät mielellään osa-aikaisesti tai joustavin ehdoin. 

Työskenteleminen voisi pitää henkilön ”eloisana” ja ”nuorena.”  

 

Vastaajat eivät koe osaaikaista työskentelyä raskaaksi. Vastauksissa kerrotaan, 

että kotoa poislähteminen ja laittautuminen työelämän tarpeisiin on 

terveyhdyttävää, mieltä virkistävää. Välillä kotoa poistumiseen syiksi yksi 

vastaajista kertoi vaimonsa toimivan omaishoitaja iäkkäälle äidilleen pariskunnan 

yhteisessä kodissa. Vastaaja koki, että voi hyvällä omallatunnolla poistua välillä 

kotoa töihin ja palata voimaantuneempana takaisin, kuin että olisi koko ajan läsnä 

kotona. Osa-aikaisesti työskentelemisen vuoksi työssä jaksaminen koetaan 

hyväksi ja lisääntynyt vapaa-aika työskentelemisestä palauttavaksi. Toisaalta 

vastaaja toteaa, ihmisen sopeutuvan siihen, mihin kulloinkin tarvitsee sopeutua ja 

asennoituu sen mukaan. Osa-aikatyön kuvataan tuovan elämään erinomaista 

tasapainoa, koska elämässä on sekä työtä että vapaa-aikaa. Sitä kuvataan 

joustavaksi. Vastaajista ne, kenellä on aikaan tai paikkaan sitoutumatonta työtä, 
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kertovat voivansa vaikuttaa pitkälti työskentelyn paikkaan ja ajankohtaan. Osalla 

osa työstä, kuten opettajilla, on sidoksissa tiettyyn aikaan ja paikkaan, mutta 

kertovat muun työn suunnittelun olevan pitkälti omien toiveiden mukaista. Joustoa 

työvuorojen suhteen on jopa enemmän kuin työskennellessä ennen eläkkeelle tai 

osa-aikaeläkkeelle jäämistä. Osa-aikatyö pitää elämässä kiinni ja työn ja vapaa-

ajan välillä olemista, työhön orientoitumista vapaan jälkeen vastuullisessa  työssä 

vastaaja kuvailee niin, että omasta mielestään hän keskittyy työskentelyyn jopa 

enemmän kuin aikaisemmin.  

 

”Kyllä se työ on, se, jos sitä 35-40 vuotta tekee, ei voi lopettaa ihan tuosta vaan. 

Osa-aikaeläke on hyvä ajatus ja lääkärinä työtä pystyi keventämään oma-

aloitteisestikin.Aikaisemminkin kun olin töissä terveyskeskuksessa, niin työhön 

sidonnaisuus oli suuri ja oli pakko tehdä päivystyskin vaikka päivystys oli kotona 

puhelimen ääressä olemista, mutta kuitenkin sidoksissa työhön. Täytyy olla realisti, 

enää kun ikää tulee jaksaisi valvoa öitä kuin nuorena. Työajat on otettava huomioon 

on ikää karttuu ja tarvittaessa vähentää. Muuten helppoa oli kun oli yksityispuolella 

niin saattoi itse päättää työjoista, mikä ei ehkä julkisella puolella ole aina 

mahdollista.” Työterveyslääkäri, nainen, 68 vuotta. 

 

”Sulla on jo niin vankka kokemus että olet luonnostaan skarpimpi työssä, varsinkin 

nyt kun teet osa-aikaa ja olet pitkiä aikoja joskus poissa ja menet uudelleen, 

skarppaat tavallistakin enemmän.” Röntgenhoitaja, nainen, 65 vuotta.” 
 

6.10 Osa-aikaisen työskentelyn haasteet 

 

Osa-aikaisesti työskenteleminen ei vastatusten mukaan ole aina mutkatonta. Yksi 

vastaaja kertoo, että tulee siirtymään 64-vuotiaana takaisin kokoaikaiseksi 

työntekijäksi järjestelyn toimimattomuuden vuoksi. 

 
”Itse olen käyttänyt joustoa osa-aikaeläkkeen muodossa, mutta siirryn takaisin 

kokoaikatyöhön siksi. Osa-aikaisuus ei ole onnistunut monestakin syystä. Työtä on niin 

paljon. Olen ehkä itsekin huonosti organisoinut sitä tai työ on huonosti organisoitunut. 

Minulla pitäisi olla viikossa kolme päivää työtä ja kaksi vapaata, mutta olen työpaikalla 

kuitenkin aamusta iltaan, viitenä päivänä viikossa ja saatan i tehdä vielä viikonloppuisin 
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rästissä olevia töitä mitä on viikolta jäänyt. Kun se ei toimi, miksi yrittäisin tällä 

järjestelyllä työskentelyä enää jatkaa.” Kouluttaja, nainen, 64 vuotta. 

 

Osa-aikaisesti työskenteleminen aiheuttaa vastaajalle tunteen, että hän ei pysy 

muun työyhteisön mukana. Työpaikalla on menossa suuria muutoksia, joiden hän 

kertoo olevan osasyynä vanhuuseläkkeelle siirtymiseen. 
 

”Kun olen ollut työssä vain kolmena päivänä viikossa, sitä vaan ei pysy mukana enää. 

Kyllä se vaikuttaa, että tulee sellainen tunne. Eläkealalla on suuria muutoksia 

eläkeuudistus ja että siihen sitten enää jaksaisi lähteä mukaan. Muutokset aikaistaneet 

ajankohtaa eläkkeelle jäämiseen, vaikka eivät ole suoranainen syy. Toisaalta ajattelen, 

että voisi vielä tehdä jotain täysin muutakin työtä, vaikka parina päivänä viikossa. Kun 

tekee kolmipäiväistä työviikkoa, en esimerkiksi enää juurikaan osallistu seminaareihin 

tai muihin tai tapahtumiin, josta sain ns. ”ylimääräistä”,”hyvä tietää- asioita.” Ne 

ylläpitäisivät, että mitä järjestelmässä tapahtuu ja pysyisi paremmin kärryillä.” 

Matemaatikko, nainen, 64 vuotta. 

 

6.11 Toteuttamatta jäänyt osa-aikatyö 

 

Osa-aikaisen työskentelyn mahdollisia etuja pohtii henkilö, joka työskentelee 

kokoaikaisesti. 

 

”Näin jälkeenpäin ajateltuna, osa-aikaeläke olisi voinut olla sopiva vaihtoehto minulle. 

Päätös olisi pitänyt tehdä ennen kuin täyttää 63 vuotta. Nyt ehkä valitsisin se ja 

jaksaisin paremmin myös niiden lastenlapsen kanssa touhuta työn lisäksi.” 

Työfysioterapeutti, nainen, 66 vuotta. 

 

Kokoaikaisesti vanhuuseläkkeelle siirtymiseen asti työskennellyt henkilö kertoo, 

että osa-aikaiseen työskentelyyn siirtymisestä oli sovittu ja osa-aikaeläkkeelle 

siirtymistä selvitetty, mutta se kuitenkin jäi toteuttamatta. Työhön saatiin joustoa 

lisäämällä vapaapäiviä.  

 
”Olisin voinut jäädä osa-aikaeläkkeelle ja olin 61- vuotias ja työpaikalla oli raskas 

aika, toimitusjohtajan vaihdos ja isoja ongelmia. Sanoin, että jään osa-

aikaeläkkeelle, olin vakuutusyhtiöönkin yhteydessä mutta asia jäi puheen tasolle. 
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Työn puolesta tämä ei olisi onnistunut ja päädyimme sitten tuohon vapaapäivien 

pitämiseen aina kun vain mahdollista työn puolesta. Tämä auttoi työssä 

jaksamiseen ja jatkamiseen.” Toimistopäällikkö, nainen 67 vuotta. 

 

6.12 Terveys/työkyky 

 

Tässä tutkimuksessa luokitellaan fyysinen- ja psyykkinen terveys sekä hyvä 

toimintakyvyn luokkaan ”terveys/työkyky” (kuvio 2). Tähän luokkaan on  asetettu 

henkilön työkykyyn vaikuttavat asiat. Luokitteluun on päädytty, koska ihminen tulisi 

nähdä kokonaisuutena, jossa sekä fyysinen että psyykkinen terveys ovat 

ensiarvoisen tärkeitä ja kumpikin terveyden osa-alue usein vaikuttaa suoraan tai 

välillisesti toisen osa-alueen terveyteen ja työkykyyn (WHO, 2018). Tässä 

tutkimuksessa jokainen haastateltava koki itsensä terveeksi ja toimintakykynsä 

olevan hyvä.  

 

 
 
Kuvio 2. Tässä tutkimuksessa fyysisen- ja psyykkisen terveyden sekä hyvän toimintakyvyn 

luokkaan ”terveys/työkyky.” 

 
”Kyllä koen toimintakykyni hyväksi. Minulla on niin pitkä kokemus tältä alalta, että 

vaikka koko ajan tulee uutta niin sitä osaa helpommin sopeuttaa kun on vankka 

pohja alasta taustalla. Kaikkia asia ei tarvitse enää tehdä kantapään kautta.” Nainen, 

matemaatikko, 64 vuotta. 

 

Terveys/
työkyky	

Fyysinen	
terveys	

Psyykkinen	
terveys	

Hyvä	
toimintakyky	
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”Aikaisemmin oli jakso, että en ollut kolmeen vuoteen päivääkään poissa sairauden 

takia. Onnettomuuden vuoksi joitakin vuosia sitten jouduin olemaan 3 kk 

sairauslomalla, mutta kotona olin vain 2 kk. Neuvottelimme työterveysaseman 

kanssa niin, että palasin kevennettyä työtä tekemään aikaisemmin. En tuntenut 

mitään paniikkia siitä kotona olemisesta, mutta tuntui turhalta olla kotona kun pystyin 

kuitenkin tekemään tätä työtä koska tämä ei ole fyysisesti raskasta.” Mies, 

tilastopäällikkö 67 vuotta. 

 

 
6.13 Motiivit ja motivaatiotekijät syynä jatkaa työskentelyä  

 

Tutkimustuloksista käy ilmi, että työssä jatkamiseen yli eläkeiän on sekä yksittäisiä 

motiiveja että kokonaisvaltaista motivaatiota (kuva 3). Kaikki vastaajaa ilmoittivat  

työskentelyn jatkamiseen olevan selkeän syyn. Motivaation lähteeksi ja motiiveiksi 

ilmoitettiin samoja syitä vastaajasta riippuen. Motivaatio syntyy motiivien 

yhteisvaikutuksesta. Lisäksi avoimeen kysymykseen muista syistä jatkaa 

työelämässä ilmoitettiin motivaatio/motiiviperäisiä seikkoja, jotka voidaan myös 

luokitella olevan joko motivaatiotekijöitä tai motiiveja.  

 
”Työ maistuu ja tuntuu, että tälle osaamiselle on kysyntää. Työskentely sopii omaan 

elämääni ja tuntuu että sitä jaksaa tehdä. ” Liikunnan lehtori, mies, 65 vuotta. 

 

Useimmille ikääntyville työntekijöille pääasiallinen kannustin työssä jatkamiseen 

on henkilökohtainen työtyytyväisyys ja onnistumisen kokemukset Feinsod et al. 

mukaan  (2005, 20-21) ja tarpeeksi vaativat työtehtävät Hovbrandt et al. (2017, 6) 

mukaan. Aineistosta käy ilmi, että henkilöillä oli työskentelyn jatkamiseen vahvasti 

motivaatio tai motiiviperusteisia syitä tai haastattelussa ilmi tullut muu syy, jotka 

yhdessä muodostivat syyn jatkaa työskentelyä (kuvio 3).  
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Kuvio 3. Aineistosta käy ilmi, että henkilöillä oli työskentelyn jatkamiseen vahvasti motivaatio tai 

motiiviperusteisia syitä tai haastattelussa ilmi tullut muu syy,  jotka yhdessä muodostivat syyn 

jatkaa työskentelyä.   

 

Työn motivaation lähteitä olivat: työn mielenkiintoisuus, tunne tärkeän työn 

tekemisestä, itsenäinen työ josta sai kiitosta, se että on tekemistä, oman alan 

mielenkiintoisuus, työn sisältö, työyhteisö, opiskelijat, kiitollisuus siitä, että on 

valinnut aikoinaan oikean alan, kiitollisuus siitä että voi yhä työskennellä, työssä 

viihtyminen, työkaverien menettäminen jos lopettaa työskentelyn, puolison 

työskentely, ammatillisuus, sosiaalinen elämä, elämässä kiinni pysyminen, oman 

pään kunnossa pitäminen, asiakkaat, oman ammatin harjoittaminen, työnantajan 

suhtautuminen, työtyytyväisyys, työhyvinvointi, työn ilo, työ sinällään. 

 
”Ihan mielenkiintoista on sekä potilastyö mutta myös Kelassa koska siinä näkee 

trendejä, että mihin tämä yhteiskunta on menee.” Työterveyslääkäri, nainen, 68 

vuotta. 

 
"Motiivit on se, että oppii itsestään. Ammatissani opit tuntemaan omaa sisintäsi ja 

opit erilaisten sairauksien kautta näkemään missä mennään ja mitkä ovat yleisiä 

sairauksia, kuinka voit auttaa potilasta selviytymään. Ja kun olet onnistunut  saat 

kiitosta.” Röntgenhoitaja, nainen, 65 vuotta. 

 

”Tietysti se, että olen ikionnellinen että olen valinnut tämän ammatin, jaksanut käydä 

pitkän koulutuksen, päässyt työpaikkaan missä nyt olen. Vertaamalla tätä mihin 

tahansa ammattiin, olen kiitollinen siitä, että saan tehdä tällaista työtä ja näin 

pitkään.” Liikunnan lehtori, mies, 65 vuotta. 

Syy	jatkaa	työskentelyä	

Muu	syy	

Motivaatio	

Motiivi	



    

 

 

76 

 

Aineistosta löytyneitä työssä jatkamisen motiiveja ovat: Työskentelyn jatkaminen, 

koska on hyvinvoiva ja terve, työskentelyn jatkaminen koska ei ole syytä lopettaa,  

tuleva eläke ja superkarttuma, oppia itsestään potilaiden kautta, kiitollisuus ja 

onnistuminen työssä, kiva ala, kokemus että ei ole vielä eläkeläinen, luontevaa 

työskennellä, elämässä on rytmi, kiintopiste ja rytmi elämään, töihin meno ja siellä 

ihmisten tapaaminen, olla välillä poissa kotoa, tärkeän työn tekeminen, työyhteisö, 

kotona olosta ei  saisi tarpeeksi tyydytystä, tottumus työstekoon jo lapsesta asti, 

työhön sitoutuminen, se että on tekemistä, pelko tekemisen puutteesta jos lopettaa 

työskentelyn, kunnia-asia jättää työpaikka seuraavalle niin, että asiat ovat 

kunnossa, ajan tasalla pysyminen, työnantajan positiivinen suhtautuminen, Pelotti 

jäädä eläkkeelle, koska on aina tehnyt töitä. työssäkäynti on oma elämässä kiinni 

pitävä asia, työ on mielenkiintoista ja siihen on vahva kiinnostus, puolison 

työskenteleminen, terveet elämäntavat,  raitistuminen ja valmistuminen 

yliopistosta.  

 

Hovbransdt et al. (2017, 5-6) mukaan ikääntyvien työntekijöiden merkittävä 

motivaatiotekijä oli osallistuminen ja työyhteisöön kuuluminen tiimin, työyhteisön 

tarjoama sosiaalinen ympäristö on vastaajille merkittävässä asemassa. Maslowin 

(1943, 35-45) motivaatioteorian ensimmäiseksi tärkeintä on ihmisen fysiologisten 

tarpeiden täyttäminen, jonka jälkeen tulevat muut tarpeet joista viimeisenä itsensä 

totuttaminen. Carstensen (1992, 165) sosio-emotionaalisen valintateorian mukaan 

ihmiset tulevat vanhetessaan yhä valikoivammiksi ja suuntavat voimavarojaan 

enemmän tunneperäisesti. Tässä tutkimuksessa kuvattiin työssä viihtymistä, 

työstään pitämisestä ja työn merkityksellisyyttä motivaatiotekijänä ja itsensä 

toteuttaminen välineenä. Sitä kuvataan esimerkiksi ”omaksi jutuksi”, 

”harrastukseksi”, ”elämässä kiinni pitäväksi asiaksi. ”  Osassa vastauksista käy ilmi 

eläkkeelle siirtymisen lähestyminen luopumisena ja työmotivaation laskuna.  

 
Työ on mulle oma juttu, tavallaan harrastus, järjenkäyttö ja mielenkohennus" 

Röntgenhoitaja, nainen, 65 vuotta. 
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”Ei ole mitään velvoitteita jatkaa, eikä kukaan painosta siihen millään lailla, 

korkeintaan poliittiset päättäjät. En ole kuitenkaan edes ajatellut että jäisin pois 

töistä. Joku kysyi, ”Mikä sun eläkeikä on?” Vastasin: en tiedä, ei mua kiinnosta. Ihan 

sama. Ei ole tullut mieleenkään, paitsi ihan viime aikoina kun on ollut osa-aikaa, että 

ehkä mun kuuluisi jo jäädä. Eikä opiskelijatkaan ole, sitä olen joskus miettinyt, että 

mitä he ajattelee on tollaisia vanhoja tätejä, mutta ei ne sitä koe eikä tädittele  ja  

mummottele. Se ei tule tässä arjessa esiin.” Lehtori, nainen, 64 vuotta. 

 

”En tiedä, onko minulla enää motiivia jatkaa työssä, sillä olen päättänyt lopettaa 

työnteon puolen vuoden päästä. Mutta se, miksi olen jatkanut näin pitkään on ollut 

se, että teen tärkeää työtä ja se ihmisjoukko, työkaveriporukka on yksi joka ylläpitää 

motiivia käydä työssä. Kun on vielä virtaa ollut käydä työssä, niin ei pelkästään 

pelkkä kotona olemisesta saa tyydytystä. Sitten olisi pitänyt keksiä jotakin muuta.” 

Matemaatikko, nainen, 64 vuotta. 

 

Vastaajista kaksi ilmoitti yksittäisen elämäntapahtuman olleen merkittävä syy 

työssä jatkamiseen, kuten opiskelu ja raitistuminen. 
 

”Sain maisterin paperit 60- vuotiaana. Lähdin opiskelemaan ja opiskelin työn ohella 

n. 6 vuotta. Aikanaan yliopisto-opinnot olivat jääneet kesken työn ja äitiyslomien 

myötä ja se jäi hieman kaivelemaan. Työnkuva ei varsinaisesti muuttunut, mutta 

työn sisältö muuttui samoihin aikoihin organisaatiomuutoksen myötä ja se oli 

ratkaiseva muutos työn mielekkyyteen. Luulen että työnantajakin on hyötynyt siitä, 

että opiskelin. Tutkinto toi minulle itselleni henkisiä resursseja. Ja olen selviytynyt 

huomattavasti paremmin työtehtävistäni tällä pohjalla.. Jos en olisi opiskellut, en 

ehdottomasti olisi enää töissä vaan olisin jäänyt eläkkeelle henkilökohtaisen 

eläkeiän saavutettuani, sillä työtehtävät alkoi maistua puulta. Opiskelun aloitettuani, 

niitä aloin itse katsoa työtehtäviä eri tavalla. Olen jaksanut ja nauttinutkin työstä 

opintojen ansiosta. Ikä tekee sen, että vanhempia naisia ei huolita työhön ja 

työnantajan vaihtaminen on vaikeaa. Opiskelu antoi uutta virtaa, työn imua ja uusia 

näkökulmia ja asioita alkoi katsoa uudella tavalla.” Työfysioterapeutti, nainen, 66 

vuotta. 

 

”Terveet elämäntavat. Olen etuoikeutettu siitäkin syystä, että olen raitistunut 30 

vuotta sitten. Jos alkoholinkäyttö jatkunut, niin elämä ei olisi näin hyvää. 

Työssäjaksaminen olisi varmasti ongelmallista, jos olisikaan enää työtä.” Liikunnan 

lehtori, mies, 65 vuotta. 
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6.14 Palkka 

 

Tutkimuksessa käy ilmi, että työskentelemistä on jatkettu myös työstä saadun 

rahallisen korvauksen, eli palkan vuoksi. Tutkimusryhmältä ei kysytty suoraan 

työskentelemisen jatkamisesta siitä saadun korvauksen vuoksi. Vastauksista 

kuitenkin selkeästi ilmenee, työstä saadun korvauksen merkittävyys,  koska kaikki 

vastaajat ilmoittivat sen yhdeksi motiiviksi tai motivaatiotekijäksi, tai muuksi syyksi 

työssä jatkamiseen. Hovbrandt et al. (2017, 5-6) mukaan ikääntyneille työntekijät 

ilmoittivat työskentelyn jatkamisen syyksi paremman toimeentulon. Templer et al. 

(2010, 483, 488) mukaan naiset jatkavat merkittävästi useammin työntekoa miehiä 

useammin taloudellisista syistä. 

 
”Sain toki ihan hyvää palkkaa, mutta en työtä ihan rahastakaan tehnyt niin että 

tärkein juttu olisi ollut se, että saan työstä palkkaa, mutta en minä siellä 

ilmaiseksikaan olisi ollut.” Toimistopäällikkö, nainen, 67 vuotta. 

 
”Siitä sai palkkaa, aina se on parempi kuin eläke.” 

 Työterveyslääkäri, nainen, 68 vuotta.  

 

”Raha tietenkin myös, vaikka työ on mukavaa ja mielenkiintoista, kyllä siitä sen 

palkankin haluaa.” Kouluttaja, nainen, 64 vuotta. 

 

Vastauksista on mainintoja tulevan tai jo maksettavan eläkkeen suuruudesta tai 

pienuudesta. Yksi vastaaja kertoo, olevansa palkkauransa huipulla ja 

yhteiskunnan osalta maksettava työeläkejärjetelmän ns. superkarttuma 

(Eläketurvakeskus, 2018) motivoi työskentelyn jatkamiseen.  

 

”Viisi vuotta tämäntyyppisessä työssä on ikään kuin ”kenraaliura”, kun koko työura on ollut 

samaa työsuhdetta, niin siinä on ihan euromääräistäkin vaikutusta. Ei sitä käy kiistäminen. 

Kyllä se tästä kortista katsottuna on ihan hyvä. Tämä uusi työelämän pirstaleisuus tekee 

siihen taas omia juttuja, en tiedä kuinka paljon tulevaisuudessa jaksaa ihmiset tehdä kovin 

pirstaleista työtä, ainakaan 55-vuotiaasta ylöspäin.” Tilastopäällikkö, mies, 67 vuotta 
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Vastaaja mainitsee pienen vanhuuselääkkeen, koska oli pitkään poissa 

työelämästä tai työskenteli osa-aikaisesti ammattitaitonsa ylläpitämiseksi, 

aikoinaan miehen tehdessä uraa.  

 

6.15  Haastateltujen suunniteltu tai toteutunut eläkeikä 

 

Haastateltavilta kysyttiin, miksi he jäivät tai aikovat jäävät eläkkeelle juuri tiettynä 

ajankohtana. Haastateltujen keskimääräinen eläkeikä on 66,1 vuotta. 

Laskennassa on huomioitu eläkkeelle siirtyminen tai tiedossa oleva, suunniteltu 

työnteon lopettaminen.  

 

Suomalaisten keskimääräinen eläköitymisikä on 61,2 vuotta. (Eläketurvakeskus, 

2018.) Koulutuksella ja sukupuolella on todettu olevan yhteys työssä jatkamiseen. 

Korkea koulutus, ylemmän korkeakoulututkinnon tai tutkijakoulutuksen 

suorittaneet, jatkavat työelämässä jopa 66 vuoden ikään saakka. Sukupuolen 

perusteella jaoteltuina, korkeasti koulutetut naiset jäävät miehiä myöhemmin 

eläkkeelle. (Nivalainen 2014, 90). 

 

Syitä työteon lopettamiselle ovat  4 /10 haastateltavan osalta lähestyvä 68-vuoden 

ikä. Tällöin työsuhde päättyisi julkisella sektorilla lain mukaan. Vastauksissa on 

havaittavissa myös sekä lähestyvään määräikään että samanaikaisesti muuta 

syytä tai päätöstä työskentelyn lopettamiseen, kuten mielikuva, tunne tai kokemus. 

 
”On pakko jäädä 68-vuotiaana, ellei sitten valtio tai kunnat keksi tai totea, että 

työurien pidentämiseksi, mikäli molemmilla on siihen edellytyksiä voida tehdä 

muutosta että saisi jatkaa. Liikunnan lehtori, Mies 65 vuotta.” 

 

”En voi jatkaa 68 ikävuoden jälkeen. Se koska aioin jäädä riippuu työtehtävien 

mielekkyydestä ja nyt on alkanut tuntua, että voisin kohta jäädä pois, 67,5 -

vuotiaana, sillä huomaan ettei minua oteta enää mihinkään uuteen mukaan” 

Työfysioterapeutti, nainen, 66 vuotta. 
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”Ehkä sen takia, että sitten on jo hyvä jäädä eläkkeelle, 68-vuotiaana. Se on mun 

mielikuva.” Röntgenhoitaja, nainen, 65 vuotta. 

 

 Vastauksissa kerrotaan päätöksestä lopettaa työskentely tietyssä iässä ilman 

erityistä syytä.  

”Ehkä se voisi olla sopiva aika siinä vaiheessa”  

Kouluttaja, nainen, 63 vuotta. 

 

Työstä riippuva syy työskentelyn lopettamiselle ns. sopivassa tilanteessa. 

 
”Kun sain suuren uudistuksen valmiiksi, jäin eläkkeelle” 

Toimistopäällikkö, Nainen, 67 vuotta. 

 

Vastauksista ilmenee realistiset syyt ja näkökulmat työskentelyyn seniori-ikäisenä 

ja niinikään myös tiettynä ajankohtana lopettamiseen. Töitä tehdään, koska 

voidaan ja työskentelyyn suhtaudutaan päivä kerrallaan - ajatuksella. Vaikka 

olemassa oleva suunnitelma eläkkeelle jäämisen ajankohdasta, vastaajat pitävät 

tulevaisuuden suunnitelmiaan avoimina. Vaihtoehtona voivat olla työskentelyn 

jatkaminen osa-aikaisesti tai toisella tavalla.  

  
”En osaa vielä sanoa, mitä teen kun täytän 65 vuotta. Vaihtoehdot jatkaa osa-

aikaeläkkeellä, siirtyä tuntiopettajaksi tai jäädä kokonaan pois.”  Lehtori, nainen 64 

vuotta 

 

 

6.16 Syrjintä 

 

Haastattelun toinen osa käsitteli yhdenvertaisutta, jota selvitettiin   

tutkimuskysymyksellä: 

 

"Kuinka eläkeikää lähestyvä työntekijä näkee asemansa työyhteisönsä jäsenenä?" 

 

Kaikilla vastaajilla on positiivinen kokemus yhdenvertaisuudesta nykyisessä 

työpaikassaan. Armstrong-Stassen (2008, 45-46, 48) mukaan kokemukset siitä, 
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kuinka henkilö on  kokenut tullut kohdelluksi organisaatiossa vaikuttavat henkilön 

päätökseen jatkaa työelämässä pidempään. Kokemukset oikeudenmukaisesta 

kohtelusta olivat yhteydessä työskentelyn jatkamiseen. Vastaajille on myös tarjottu 

koulutusta työnantajan toimesta. Yksi vastaaja oli vaihtanut työpaikkaa yli 55 – 

vuotiaana;  muutoin vastaajien tämänhetkiset tai työuran viimeiset työsuhteet ovat 

olleet pitkiä, keskimäärin n. 27 vuotta. Kolme vastaajaa ilmoittaa kuitenkin 

kokeneensa aikaisemmin työelämässä negatiivisen tai ikäsyrjintään viittaavaan 

kokemuksen.  

 
”90- luvun alussa, lamavuosina, olin n. 45-50 vuoden ikäinen. Hain 

työterveyslääkärin paikkaa erään yrityksen työterveysasemalta. Olin 

työhaastattelussa, siinä oli papereita pöydällä ja siinä oli laitettu 40 + ja ?  paperiin, 

joka oli haastattelijan edessä. Sattumalta siis näin tämän paperin haastattelun 

aikana. Paikkaan oli muitakin hakijoita, nuorempiakin mutta minulla oli enemmän 

kokemusta. Asiaa ei suoraan sanottu, mutta kysymyksiä herättää se, että oli tuo 

asiakirja siinä esillä. Myöhemmin ilmoittivat että en ole tullut valituksi. Muissa 

paikoissa ikä ei ole tullut esille, kun lamasta päästiin oli jopa pulaa 

työterveyslääkäreistä eikä ikä todellakaan ollut este. ” Työterveyslääkäri, nainen, 76 

vuotta. 
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7 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella työskentelyä yli vanhuuseläkkeen 

alarajan jatketaan monesta eri syystä. Motiivit ja motivaatiotekijät sekoittuvat ja 

esiintyvät päälleekäin, yksi syy johtaa toiseen. Työskenteleminen kuvataan 

mielekkääksi eli työskentelyä jatketaan tai on jatkettu vahvan työmotivaation 

vuoksi. Näin ollen, työskentelyn jatkaminen on monien eri tekijöiden 

yhteisvaikuksen aikaansaamaa, kuten esimerkiksi myös Nivalaisen, (2014, 84); 

Robson et al. (2006, 170-172), Von Borsdorff (2011, 1262-1267) aikaisemmissa 

tutkimuksisssa ikääntyvien työntekijöiden syistä työssä jatkamiseen todetaan. 

Toisin sanoen, tutkimusjoukon motivaatiotekijät ja motiivit, kuten elämäntilanne, 

terveydentila, työkyky ja työn mielekkyys, vaikuttavat henkilön päätökseen jatkaa 

työskentelyä eläkkeelle siirtymisen sijasta. Farley et al. (2008, 232-223) mukaan 

suurimmat syyt ortopedien työssä jatkamiseen olivat korkea tyytyväisyys omaan 

uraansa, taloudelliset seikat ja mahdollisuus työskentelyyn osa-aikaisesti. Tässä 

tutkimuksessa keskimääräinen eläkeikä on 66,1 vuotta, joka on huomattavasti 

korkeampi kun suomalaisten keskimääräinen 61,2 vuoden eläkeikä. 

(Eläketurvakeskus, 2018.) 

 

Vastaajilla on positiivinen kokemus johtamisesta ja omasta työpaikastaan 

kokonaisuutena. Vakituinen työpaikka on mahdollistanut työskentelyn seniori-

ikäisenä ja jossa he ovat kokeneet tulleensa arvostetuiksi ammattilaisina. 

Vastaajien kokemusten perusteella ikäjohtamisessa on onnistuttu, sillä 

esimiestyötä ja työpaikan johtamisjärjestelmään ollaan tyytyväisiä. Vastaajien 

työpaikoilla on käytössä useita ikäjohtamisen välineitä, kuten esimerkiksi Naegele 

et al. (2006, 6) mukaan ikäjohtamisen välineiksi määrittelemät koulutus, joustavat 

työskentelyajat, terveyden edistäminen ja työntekijän eläkkeelle siirtymisen 

suunnittelu. Vastaajat kokevat, että myös työnantajan katsontakanta työskentelyn 

jatkamiseen on positiivinen. Kooij et al. (2015, 61) mukaan työntekijän 

ikääntyminen tulisi huomioida organisaation HR- käytännöissä, joita voidaan 

muokata sopiviksi monin tavoin.  

 



    

 

 

83 

Feiβel et al. (2018 14-15) mukaan ikäjohtamisella vähennetään työperäistä 

stressiä sekä ylläpidetään ja edistetään työkykyä sekä ylläpidetään työmotivaatiota 

ja terveyttä. Tutkimusaineistosta nousee esiin vahvasti se seikka, että 

haastateltavat henkilöt ovat terveitä ja innostuneita työstään.  Manka et al. mukaan 

(2016 luku 1.4.) työtyytyväisyyteen vaikuttaa olennaisesti työn imu, jolla 

tarkoitetaan työhön tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista. 

Tutkimustulosten mukaan, työskentely on vastaajille erittäin merkityksellistä. 

Henkilöitä yhdistää vahva intohimo omistautuminen työhönsä, jonka he kokevat 

palkitsevaksi. Työ on ollut tai on edelleen heille elämäntapa. Työskentelemiseen 

on myös totuttu, sillä sitä on saatettu tehdä jo lapsena jatkuen aina seniori-ikään 

asti. Templer et al. (2010, 480, 490-491) mukaan henkilöt, jotka kokevat korkeaa 

työtyytyväisyyttä, työnsä merkitykselliseksi ja itsensä arvostetuksi myös jatkavat 

työssään pidempään kuin kollegansa. Tämä näkemys nousee vahvasti esiin myös 

tämän tutkimuksen tuloksista. Lisäksi Maslowin (1943, 35-45) motivaatioterorian 

mukaan itsensä toteuttaminen on motivaation korkein taso ja se edustaa henkilön 

syvintä halua, tahtoa, tehdä juuri tiettyä asiaa. Siihen liittyy vahva intohimo ja jopa 

kutsumus. Tämän työn tutkimustulokset viittaavat vahvaan intohimoon 

työskentelyyn liittyen. Carstensenin (1992, 165) sosio-emotionaalisen 

valintateorian mukaan ikääntyessään ihminen valitsee itselleen merkityksellisiä ja 

tunneperäisiä asioita. Tutkimukseen osallistujat ovat valinneet työskentelyn 

jatkamisesta ikääntyvänä työntekijänä. Toisena vaihtoehtona olisi lopettaa 

työskentely ja siirtyä vanhuuseläkkeelle. On mahdollista, että henkilöt ovat 

jatkaneet työskentelyä siksi, että se on heille erityisen merkityksellistä ja siihen 

liittyy myönteisiä tunteita. 

 

Hertel et al. (2013, 120) mukaan ikääntyneet työntekijät  kokevat oman osaamisen 

jakamisen, ns. hyvän kiertoon laittamisen, oman osaamisen jakamisen 

motivaatiotekijänä. (Mor-Barak 1995, 341) mukaan oman osaamisen jakamisella 

tarkoitetaan oman osaamisensa ja tieto-taitonsa jakamista nuorempien kollegojen 

kanssa. Templer et al. (2010, 490-491) ovat todenneet, että tyytyväisyys omaan 

uraan ja arvostuksen kokemisen tunteet ennakoivat henkilön motiivia jakaa omaa 

osaamistaan nuorempien kollegojen kanssa. Tutkimuksen vastaajat sekä 
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suhtautuivat oman osaamisen jakamiseen ja ns. hiljaisen tiedon siirtämiseen 

myönteisesti ja kuten jo aikaisemmin olen todennut heidän työtyytyväisyyden- ja  

motivaatioonsa olevan vahva.  

 

Työyhteisön sosiaalisten suhteiden merkitys on tutkimukseen osallistujille suuri. 

Työyhteisö kuvataan tärkeäksi, kuten myös Hovbransdt et al. (2017, 5-6) 

havaitsivat, että ikääntyvien työntekijöiden merkittävä motivaatiotekijä on 

osallistuminen ja työyhteisön jäsenyys. Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan 

Hughes & Stonen (2002, 1-2)  mukaan suhdepääomaa. Oksanen (2009, 65)  on 

todennut, että työpaikan sosiaalisella pääomalla on myönteinen vaikutus 

työntekijän terveydentilaan. Tässä tutkimuksessa vastaajilla on korkea sosiaalinen 

pääoma, joka näyttäytyy voimavarana, työkykynä sekä motivaatiotekijänä 

työskentelyn jatkamiseen. Luthans et al. (2007, 18-19) mukaan henkilön 

psykologisen pääoman ulottuvuuksia ovat optimistisuus, toiveikkuus, itseluottamus 

ja sitkeys. Resilienssillä tarkoitetaan joustavuus ja palautumiskykyä 

vastoinkäymisten ja elämässä tapahtuvien mullistusten jälkeen (American 

Psychological Association, 2018). Tämän tutkimuksen tuloksista saa vaikutelman, 

että vastaajat omaavat sekä korkean psykologisen päääoman että 

resilienssikykyä. He näyttäytyvät aineiston perusteella toiveikkaina ja optimistisina 

ihmisinä. Materiaalista käy ilmi, että muutamat tutkimukseen osallistuneista olivat 

kokenut elämässään jonkin merkittävän tapahtuman, jonka he kertoivat 

vaikuttaneensa työskentelyn jatkamiseen ja koko heidän elämäänsä. Niitä 

aineistossa olivat esimerkiksi raitistuminen tai maisterin tutkinnon suorittaminen 

60-vuotiaana. Nämä ovat esimerkkejä sitkeydestä ja resilienssistä. Batemanin & 

Crantin (1993, 103) mukaan proaktiivinen henkilö on aktiivinen osallistuja ja 

hänellä on tarve muuttaa ja vaikuttaa omaan ympäristöönsä. Tutkimustulosten 

perusteella vastaajat vaikuttivat olevan proaktiivisia heidän aktiivisen ja eteenpäin 

menevän elämäntapansa vuoksi. Elämänsykli-iän kontrolliteorian mukaan 

(Heckhausen & Schulzin 1995, 284, 289, 297) kontrollit säätelevät ja toimivat 

systemaattisesti elämänsyklien varrella säädellen, ohjaten ja myötävaikuttaen 

hallittuihin muutoksiin ja siirtymisiin ihmisen elämässä. Tämän tutkimuksen 

vastaajien kokemuksista työelämästä saa vaikutelman, että heidän elämänsä on 
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ollut hallittua ja siirtymiset elämänsykleistä toiseen ovat sujuneet hyvin. Vastaajien 

työura heijastaa heidän tapaansa suhtautua elämään ja siihen kuuluviin 

vastoinkäymisineen. Seuraavana muutossyklinä vastaajilla työelämästä eläkkeelle 

siirtyminen. 

 

Walkerin (2005, 693) mukaan osa-aikatyöskentelyllä ikäjohtamisen välineenä 

voidaan tarjota ikääntyville työntekijöiden työskentelyyn työaikajoustoja. Osa-

aikatyön merkitys on vastaajille merkittävä. 6 /10 työskentelee tai työskenteli osa-

aikaisesti ja heidän kokemuksensa siitä ovat pääosin myönteisiä. Se antaa 

mahdollisuuden kevyempään, joustavaan työskentelyyn ja edesauttaa työssä 

jaksamista. Tässä tutkimuksessa osa-aikatyötä tehtiin osa-aikaeläkkeellä tai 

vanhuuseläkkeelle siirtymisen jälkeen entisessä työpaikassa osa-aikaisena, kuten 

Armstrong-Stassenin tutkimuksessa (2008, 43-44) määritellään, elämäntyöstään 

eläköityneenä tai. ns. siltatyöjärjestelyin. (Templer et al. 2010, 482; Von Bonsdorff 

73, 2009). Bisom-Rapp et al. (2011,113) mukaan osa-aikatyöskentely on 

ikääntyvien työntekijöiden keskuudessa yleistä, mutta siihen voi liittyä myös 

työllistymisongelmia. Tämän tutkimuksen mukaan, henkilöt olivat aidosti valinneet 

työskentelemisen osa-aikaisesti eikä viitteitä työllistymisongemista käynyt ilmi. 

 

Tässä tutkimuksessa henkilöt kokivat itsensä itsensä ikäisiksi tai itseään 

nuoremmiksi. Heidän kokemuksensa sekä subjektiivisesta että toiminnallisesta 

iästään olivat samanikäisiä tai nuorempia kuin heidän kronologinen ikänsä. 

Sananlasku ”ikä on vain numero” - kuvastaa tutkimusjoukkoa. Kokemus omasta 

iästä, ihmistenvälinen ikä ja määritelmien yhdistelmäikä,  mittaavat oman iän ja 

ihmistenvälisen ikien yhtenäisyyttä, eli sitä minkä ikäiseksi itsensä kokee ja minkä 

ikäiseksi muut ihmiset henkilön arvioivat, sekä  yhteinäisyyttä näiden mielikuvien ja 

kokemusten välillä. Kokemus omasta iästä on usein nuorekkaampi kuin 

kronologinen ikä. (Kastembaum et al. 1972, 197-211). Fuertes et al. 2002, 280-

281 mukaan työskenteleminen pitää ihmisen ”nuorena.” 

 

Butler (1969, 243) määrittelee ageismin olevan, ikään liittyvää stereotypiointia ja 

ennakkoluuloja. Tämä tutkimusjoukko toimii esimerkkinä ikään liittyvien 
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stereotypioiden vähentämiseksi. Vastaajat, jotka kertovat saaneensa lapsen 45- 

vuotiaina tai maisterin paperit 60-vuotiaana, eroavat oletettavasti siitä, mitä 

yhteiskuntamme oletetun, ulkoa tulevan luokittelun perusteella pitäisi kussakin 

iässä tehdä. He ovat esimerkkejä siitä, että asiat voidaan tehdä silloin kun ne 

tapahtuvat, kun niille on aikaa ja mikä tärkeintä – silloin kun niitä tietoisesti 

suoritetaan järjestelmällisen ja suunnitellun toiminnan perusteella, kuten opiskelu, 

mutta toki myös ulkoisten seikkojen mahdollistaessa elämäntapahtumat kuten 

lapsensaamisen. Elämään saamamme eväät ovat monien tekijöiden summa. Ja 

hyvät  sosio-ekonomiset lähtökohdat ja geenit edistävät menestystä.  

 

Laslettin (1989, 4, 99,183-184) mukaan kolmas ikä on kuin ilmiö. Se tarjoaa 

positiivisemman näkökulman vanhenemiseen, koska se on tavoiteltavissa oleva, 

saavutettu asiantila. Tässä tutkimuksessa, syyt lopettaa työnteko juuri tiettynä 

ajankohtana, ovat niinikään monentekijän yhteisvaikutus. Toisaalta, osasta 

vastauksista huokuu kuitenkin toiveita ja suunnitelmia eläkepäivien varalle. 

Eläkkeelle aiotaan joka tapauksessa jossain vaiheessa siirtyä. Toisaalta myös 

työsuhde päättynee 68-vuotiaana. Vanhuuseläke on jokaiselle kuuluva, ansaittu 

etu ja siitä halutaan päästä nauttimaan, kuten kuuluukin. Eläkkeelle jääminen 

saattaa kuitenkin olla suuri muutos vastaajille, koska he ovat olleet erityisen 

sitoutuneita työhönsä. Laslettin ikäkausiteotian mukaan toinen ikäkausi on pitkä 

jakso, koko ihmisen aikuisuus, jota tutkimukseen osallistujat ovat  eläneet 

vuosikymmeniä. Heckhausenin & Schulzin (1995, 289-290) elämänsykliteorian 

mukaan ihmisen elämä jakautuu sykleihin. Tutkimusjoukon osalta seuraavaan 

elämänsykliin siirtyminen on siirtyminen työelämästä eläkkeelle. Se on suuri 

muutos mutta toisaalta työnteko voi vielä jatkua pidempään kuin mitä tästä 

aineistosta käy ilmi. Mutta ainakin he saattavat olla yhteiskunnan tai yhteisönsä 

aktiivisina ja tuottavina jäseninä esimerkiksi vapaaehtoistyössä tai muussa 

toiminnassa. Haastateltavien henkilöiden elämä on ollut tähän asti aktiivista ja 

siksi olisi todennäköistä, että se jatkunee samaan tapaan. 

 

Myös työstä saatava korvaus on vastaajille merkittävä. Myös eläkkeen pienuus tai 

tavoiteltava suurempi eläke mainitaan syyksi työskennellä, eli työstä on saatava 
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myös rahallinen korvaus. Vastaajista muutama kertoi tulevan eläkkeen olevan 

pieni, koska on aikaisemmin työuran aikana ollut poissa työelämästä perhesyiden 

vuoksi. Suomessa ennen vuonna 2017 tehtyä eläkeuudistusta oli käytössä ns. 

superkarttumaa eli suuremmalla prosentilla kertyvä työeläkettä viimeisisimmiltä 

työssäolovuosien ajalta ennen vanhuuseläkkeelle siirtymistä. (Eläketurvakeskus, 

2018). Yksi vastaaja kertoo kartuttavansa työskentelyllään ns. superkarttumaa ja 

se on vastaajalle myös yksi motiivi työskentelyn jatkamiseen. Ainoastaan rahan 

takia työskentelemistä ei tämän tutkimuksen tulosten perusteella jatketa, mutta 

toimeentulon tärkeyttä ja palkkatyön luonteelle kuuluvaa rahallista korvausta 

motiivina ei voi sivuuttaa. Tutkimustulos on samansuuntainen kuin esimerkiksi 

Hovbrandt et al. (2017, 5-6) joiden mukaan ikääntyneille työntekijät ilmoittivat 

työskentelyn jatkamisen syyksi paremman toimeentulon sekä  Farley et al. (2008, 

232-223) ja Von Borsdorffin (2011, 1262-1267) tutkimusten tulokset, joiden 

mukaan kokonaisvaltaisen työmotivaation osatekijöitä ikääntyvillä työntekijöillä 

ovat myös taloudelliset motivaatiotekijät. Valinnan tekemistä vaihtoehtojen 

työskentelyn jatkamisen tai lopettamisen välillä, tulisi myös huomioida 

taloudellisen toimeentulon osuus päätöstä tehdessä.  

 

Ikäsyrjinnällä oikeudellisessa mielessä tarkoitetaan henkilön muita henkilöitä 

huonompaan asemaan asettamista iän perusteella. Iän vuoksi eri asemaan 

asettamisen tulee tapahtua hyväksyttävästä perusteesta, kaikki henkilöiden iän 

perusteella tapahtuva erottelu ei ole kiellettyä. Hyväksyttävän erottelun ikäraja tai 

peruste erottelulle on usein pulmallista. (Nieminen 2014, 75). Haastateltavat eivät 

ole kokeneet ikäsyrjintää nykyisessä työpaikassaan. Tutkimustulokset  ovat 

samansuuntaisia kuin Armstrong-Stassen (2008, 45-46, 48) tutkimuksen tulos, 

jonka  mukaan  henkilön kokemukset kohtelustaan organisaatiossa vaikuttavat 

päätökseen jatkaa työelämässä pidempään. 

 

Kukaan vastaajista ei ollut kohdannut työttömyyttä yli 55-vuotiaana, eivätkä siten 

ole hakeneet uutta työtä yli 55-vuotiaina jolloin uuden työpaikan löytäminen voisi 

olla vaikeampaa ja olisi suurempi todennäköisyys ikäsyrjintään 

rekrytointitilanteessa. Tämän vuoksi tässä tutkimuksessa rekrytointitilanteessa 
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tapahtuvasta ikäsyrjinnästä ei saatu tietoa. Yksi vastaaja tosin kertoi aiemmasta 

kokemuksestaan työhaastattelussa keski-ikäisenä, alle 50-vuotiaana, jossa hän 

koki ikänsä olleen mahdollisesti liian korkea ja siksi häntä ei palkattu kyseiseen 

työpaikkaan. Thorntonin & Lukerin (2011, 141, 165-167) mukaan ikäsyrjintää ja 

ageismia esiintyy työelämässä monisssa muodoissa. Se koskettaa yhä nuorempia 

työntekijöitä, jopa 40-vuotiaita. Bisom-Rapp et al. (2011,116) mukaan 

ikääntyneihin työntekijöihin kohdistuva syrjintä on usein työelämän ulkopuolelle 

jääneisiin henkilöihin kohdistuvaa, sillä he eivät ole voineet täyttää työelämän 

ikävaatimuksia ja ovat siten poissa työelämästä. Tämän tutkimuksen tulosten 

perusteella ikäsyrjinnästä ei ole kokemuksia. Tämän tutkimuksen 

tutkimustulokseen saattaa vaikuttaa se, että tämä tutkimus on tehty pitkään 

työelämässä olleiden ja sieltä omaehtoisesti eläkkeille siirtyneiden tai siirtyvien 

keskuudessa eikä työelämän ulkopuolelle jääneitä tutkien. Tutkimukseen vastaajat 

ovat myös työllistyneet ennen seniori-ikäisyyttä. Mahdollisesti myös henkilöiden 

terveelliset elämäntavat, innostuneisuus ja luontainen kyky katsoa tulevaisuuteen 

ja mennä elämässä eteenpäin ovat ohjanneet heitä läpi elämän ja siksi juuri nämä 

henkilöt eivät ole aikaismmin elämässään kohdanneet esimerkiksi pitkäaikaista 

työttömyyttä ja myös valikoituivat vapaaehtoisina vastaamaan tähän tutkimukseen.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella työskentelyä jatkaneiden seniori-ikäisten 

kokemuksista saa innostuneen ja työhönsä intohimoisesti suhtautuvan 

vaikutelman. Heillä on tahtotila jakaa kokemustaan ja heidän katsontakantansa 

työelämään ja elämään yleensä on positiivinen. Jokainen haastatteluun 

osallistunut henkilö oli persoonaltaan ainutlaatuinen ja jokaisesta kohtaamisesta 

jäi tutkijalle mieleen jokin merkittävä seikka. Myös nämä tutkimustulokset viittaavat 

aikaismmin mainittuihin teorioihin psykologisesta pääomasta. (Luthans et al. 2007, 

18-19), resilienssistä (American Psychological Association 2018) ja 

proaktiivisuudesta. (Bateman & Crant, 1993, 103).  

 

Tutkimukseen osallistuneet henkilöt ovat syntyneet 40-luvulla. Vuonna 2017 

tehdyn eläkeuudistuksen vaikutukset eivät vaikututa heidän eläkeikäänsä tai 

eläkkeen ansaintaan. (Eläkerturvakeskus, 2018). Kasvion (2014, 12-13) mukaan 
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työn tärkeydestä huolimatta työelämäinstituution kyky täyttää sitä koskevat 

odotukset ovat vaikeutuneet. Teollisuusmaiden talouskasvu on hidastunut 

aiempiin vuosikymmeniin verrattuna ja toisaalta sekä työttömyys, että epävarmat 

ja heikosti palkatut työsuhteet ovat lisääntyneet. Kuilu hyvässä ja huonossa 

työmarkkina-asemassa olevien välillä on kasvanut. Tämän tutkimuksen 

tutkimustulosten perusteella tutkimukseen osallistuvat seniori-ikäiset ovat 

onnekkaita. Heillä on takanaan pitkä työura ja vakituiset, pitkät työsuhteet  ja niin 

sanotut hyvät työpaikat.  

 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella voidaan pohtia, kuinka eläkeiän 

nostaminen tulee toteutumaan 1950-luvun puolivälissä ja sitä nuorempien 

ikäluokkien osalta? Eläkeuudistus 2017 koskee näitä ikäluokkia. 

(Eläketurvakeskus, 2018). Tilastojen ja tutkimusten yhä pidempään elävien 

ihmisten olisi pysyttävä myös työelämässä kauemmin eläkejärjestelmien 

ylläpitämiseksi ja julkisen talouden edistämiseksi. (Eurostat, 2011; Kasvio 2014, 

13, 79;  United Nation, 2017 , 4,8; Tilastokeskus 2014; Valkoinen kirja EU 2012, 1-

2). Akavan (2018) mukaan korkeakoulutettujen työttömyysaste on Suomessa 

suhteellisen korkea. Ajatuksia herättää, että korkeakoulutettuja henkilöitä on 

tahattomasti työelämän ulkopuolella ja siksi heidän potentiaalinsa ei ole 

hyödyntämässä yhteiskuntaa kestävyysvajeen helpottamiseksi ja taloudellisen 

kasvun edistämiseksi. Kasvion (2014, 12-13) mukaan maan menestymiseen 

tarvitaan erikoisosaajia, mutta yhteiskunnan kaikkien inhimillisten voimavarojen 

aktivointi ja hyödyntäminen on tärkeää ja siksi korkea työllisyysaste on edellytys 

hyvinvointiyhteiskunnan velvoitteista suoriutumiselle. Työelämän ulkopuolella 

oleva henkilö jää paitsi myös työyhteisöjen sosiaalisista  suhteista. Ne ovat 

Hughes & Stonen (2002, 1-2) mukaan merkittäviä sosiaalisen pääoman lähteitä. 

Oksasen (2009, 65) mukaan sosiaalisen pääoman vähäisyys lisäsi riskiä 

työntekijöiden terveyden heikkenemiseen. Työhyvinvoinnin merkitys 

työssäjaksamiseen on merkittävää. (Manka, 2016 luku1.3; Williams, 2015, 19). 

Työhyvinvoinnin edistäminen ja siten työntekijöiden työssä jaksaminen on 

merkittävässä roolissa työurien pidentämisestä puhuttaessa. Työttömyys voi olla 

stressitekijä sinällään, mutta työllistyessään ja työuran aikana korkeakoulutettujen 
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työntekijöiden työhyvinvointiin tulisi kiinnittää huomiota, sillä kuten Larjovuori et al. 

(2015, 29) toteavat, työelämän laadun ja työhyvinvoinnin kehittämisen ja hyvien 

henkilöstöhallinnon käytäntöjen tukevan myös työurien pidentämistä. 

Ikäjohtamisella voidaan edistää työkykyä. (Feiβel et al. 2018, 8-9; Ilmarinen, 2002, 

626.)  

 

Edellä mainituin perusteluin ehdotan jatkotutkimusaiheeksi pitkäaikaistutkimuksen 

tekemistä vuonna 1955 syntyneiden ja sitä nuorempien ikäluokkien osalta 

lakisääteisen eläkeiän nostamisen vaikutuksesta työskentelyn jatkamiseen. 

Tutkimus tulisi tehdä tälle kohderyhmälle siksi, että Suomessa vuonna 2017 tehty 

eläkeiän nosto koskee näitä ikäluokkia ja samaan aikaan myös työelämän 

pirstaloitumisen ja työelämän epävarmuuden vaikutukset ovat uhka 

työhyvinvoinnille ja työssä jaksamiselle ja siten  myös työurien pidentymiselle.  
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9 LIITTEET 
 
9.1.1 Haastattelulomake  

1. Taustatiedot 
 

• Sukupuoli? 
 

• Siviilisääty? 
 

• Syntymävuosi? 
 

• Viimeisin tai nykyinen ammattinimike? 
 

• Viimeisimmän tai nykyisen työsuhteen pituus? 
 

• Koulutustaso? 
 

• Työnantasektori? (yksityinen, julkinen, yksityinen elinkeinonharjoittaja) 
Jos julkinen sektori, onko sinulla henkilökohtainen eläkeikä? 

 

• Oletteko ansiotyössä? 
o Työsuhteen laatu: kokoaikainen vai osa-aikainen? 

 

Jos työskentelee: 

 

• Minkä ikäisenä aiot jäädä eläkkeelle? 
 

• Miksi aiot jäädä eläkkeelle juuri silloin? 
 

Jos on jo eläkkeellä: 

 

• Minkä ikäisenä jäit eläkkeelle? 
 

• Miksi jäit eläkkeelle juuri silloin? 
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2. Työurien pidentäminen 
 

  

 

• Millaiseksi koette fyysisen kuntonne? 
 

 

• Millaiseksi koette psyykkisen kuntonne/ kautta jaksamisen 
työssänne? 

 

o Kuvailisitteko työperäistä rasittavuutta hieman lisää? 
 

• Minkä ikäiseksi koette itsenne? 
 

• Millaiseksi koette työnne rasittavuuden? 
 

• Millaiseksi koette työtyytyväisyytenne? 
 

• Mikä teitä motivoi työhönne? 
 

• Onko työpaikallanne käytössä joustoja? (kuten liukuva työaika, 
mahdollisuus vapaisiin, valinnanmahdollisuuksia työaikojen tai 
työvuorojen suhteen, työn keventäminen) Kertoisitteko niistä? 

 

• Millaista koulutusta työnantajanne on järjestänyt teille viimeisen 
viiden työssäolovuoden aikana? 

 

• Mitkä ovat motiivinne jatkaa työskentelyä? 
 

• Millaiseksi koette oman osaamisenne jakamisen tärkeyden 
nuorempien kollegojen kesken? 

 

• Millaista tunnustusta saatte työstänne? 
 

• Kuvailisitteko työpaikkanne johtamiskäytäntöä? 
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3. Yhdenvertaisuus työelämässä 
 

• Kuvailisitteko viimeisimmän tai nykyisen työpaikkanne organisaation 
ikäjakaumaa? 
 

• Koetteko olevanne yhdenvertainen työyhteisönne jäsen? 
 

• Kuvailisitteko työnantajanne katsontakantaa siihen, että olette 
jatkaneet/jatkatte edelleen  työskentelyä? 

 

• Kuvailisitteko työyhteisönne katsontakantaa siihen, että olette 
jatkaneet/jatkatte edelleen  työskentelyä? 

 

• Mikäli olette vaihtaneet työpaikkaa 55+ ikäisenä, kuvailisitteko 
työnhakuprosessia? 

 

o Kuinka kauan haitte työtä? 
 

• Millaisia havaintoja olette tehneet seniori-ikäisten mahdollisesta 
ikäsyrjinnästä työpaikallanne tai läheistenne kokemusten 
perusteella? 

 

Avoin kysymys 

 

Mitä muuta haluaisitte kertoa syistä työssä jatkamiseen? 

 

 

 


