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Kaikki alkoi vanhemmista 
työntekijöistä

• 1990-luvulla 45-vuotias oli ”ikääntynyt 

työntekijä”.

• Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla (Tyky-

toiminta) pyrittiin tukemaan 

ikääntyneiden työkykyä ja työuria 

• Raja oli perusteltu, koska 

työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus alkaa 

nousta noin 45-ikävuoden paikkeilla 

• Sittemmin ikääntyneen työntekijän rajaa 

nostettiin ja sitten tällainen kategorisointi 

unohdettiin
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Sittemmin alettiin tunnistaa 
eri ikäisten erilaiset tilanteet 
työelämässä

• ”Työuraa pitkää jatkaa alusta, 

keskeltä ja lopusta” 

• Työn ja perheen 

yhteensovittaminen

• ”Työn ja muun elämän 

yhteensovittaminen”

• Kokonaisvaltainen käsitys 

työhyvinvoinnista
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Tällä hetkellä eniten 
puhutaan nuorista 
työntekijöistä

• Mielenterveysproblematiikan 

nousu 

• Elämänhallinnan haasteet 

• Nuorten odotukset työelämältä 

• Erilaiset arvot

• Huolen aiheita näkyy jo ennen 

työelämään siirtymistä -> 

Kouluterveyskysely, YHTHS:n data



Työkyvyttömyys painottuu vanhempiin ikäryhmiin, 
mutta nuorimman ikäryhmän kehitys poikkeava
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Hajonta työkyvyssä kasvaa iän myötä, mutta 55-
vuotiaalla voi olla sama työkyky kuin 30-vuotiaalla. 



Nuoret otsikoissa 
– muutamia nostoja



Valtaosa lapsista ja nuorista voi hyvin – samalla 
huolestuttavia merkkejä

Elämäänsä tyytyväisten lasten ja nuorten osuus (%), 2019

(Lähteet: Kouluterveyskysely, 2019; Nuorisotutkimusverkosto, 2021; 

Valtioneuvosto, 2021, THL: Kansalliset syntymäkohortit 1987 & 1997)

• Valtaosa lapsista ja nuorista voi hyvin ja on tyytyväinen 
elämäänsä. Pojat arvioivat omaa tilannettaan 
myönteisemmin kuin tytöt.

• Kuitenkin aiempaa useampi nuori kokee 
terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi (v. 2019: 
tytöt 27 %, pojat 15 %). Myös nuorten koulu-uupumus 
on lisääntynyt.

• Myös koronakriisi on heijastunut monin tavoin nuorten 
hyvinvointiin

• Nuorten tyytyväisyys elämään on laskenut. 

• Nuorten yksinäisyyden, ahdistuneisuuden ja muiden 
mielenterveyden haasteiden kokemukset ovat 
lisääntyneet.



Mielenterveys-

perusteiset pitkät 

sairauspoissaolot eivät 

ole kehittyneet 

tasaisesti kaikissa 

ikäryhmissä

Maksetut sairauspäivärahapäivät 

yleisimmissä sairausryhmissä eri 

ikäryhmissä yhtä ei-eläkkeellä olevaa 

henkilöä kohden vuosina 2005-2020



Kyse ei ole pelkästään työkyvystä vaan myös 
työuran johtamisesta

• Pitkän työuran aikana moni asia työssä ja työpaikalla muuttuu 

• Työntekijän on kehitettävä osaamistaan -> jatkuva oppiminen 

• Tarvitaan myös motivaatiota muutosten hyväksymiseen ja 

toteuttamiseen 

• Työuran johtaminen=tietoisia päätöksiä työurasta

• Sekä työnantajan että työntekijän asia
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Systematisointi eri sukupolvista
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Lähde: CMG LEE.

Työpaikalla voi olla 

neljä eri sukupolvea
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Lähde: Elmore 2015.



Ikäjohtaminen ja moninaisuus tänä päivänä

• Työvoimapula levittäytyy yhä uusille toimialoille 

• Eläkeikä nousee -> yli 60 vuotiaiden ryhmä työssä kasvaa

• Työpaikoilla voi olla neljä eri sukupolvea

• Työntekijät sovittavat koko elämäänsä työhön ja työpaikkaan

• Arvot ja arvostukset 

• Ajankäyttö

• Työskentelytavat

• Työkyvyn näkökulmasta huomio työuran alkuun ja loppuun
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Kiteytys ikäjohtamisesta osana moninaisuutta

1. Eri sukupolviin kuuluvien työntekijöiden välillä on eroja

• Arvostukset, tavat kommunikoida, osaaminen

2. Johtamisessa tulee ottaa erot huomioon, erilaisuus rikastuttaa 

työyhteisöä! 

3. Työkyvyssä keskimäärin eroja, mutta ei kannata ottaa 

itsestäänselvyytenä

31.8.2021 Pauli Forma14





Vastauksia chatin kysymyksiin, joihin ei 
webinaarissa ehditty vastata: 

KYSYMYS: 
Onko tilasto, jossa on suhteutettu työkyvyttömien 
määrä työikäisten määrään – s37 tilastossa näkyy 
vain työkyvyttömien määrän kehitys.

VASTAUS:
-Viereinen kuva löytyy alla olevan linkin julkaisusta 
sivulta 12. 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/14
3130/tyoelakeindikaattorit-
2021.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/143130/tyoelakeindikaattorit-2021.pdf?sequence=5&isAllowed=y


Vastauksia chatin kysymyksiin, joihin ei 
webinaarissa ehditty vastata: 

KYSYMYS:

Monessa yrityksessä suunnitellaan ensi vuoden konkreettisia painotuksia ja toimenpiteitä mm. työsuojelun 
toimintaohjelmaan. Mitkä kaiken datan ja tiedon perusteella voisivat olla tärkeimmät? Yrityksessä on 
kaikenikäisiä ja suuri joukko on myös nuoria työntekijöitä.

VASTAUS:

Finanssialan kontekstissa (jossa siis tietotyö, asiantuntijatyö) ohittamaton teema on mielestäni 
työskentelymalliin liittyvät kysymykset. Eli toimistolla olon ja etätyön suhde -> hybridityö. Toimivan mallin 
löytäminen organisaatiolle. Tämä liittyy vahvasti työkykyasioihin, miten malli tukee työhyvinvointia ja työkykyä. 
Ettei jäädä yksin ja eristyksiin, mahdolliset työkykyhaasteet huomataan ja niihin tartutaan. Samaan teemaan 
liittyy vahvasti myös uusien työntekijöiden/nuorten onboarding -> tavoite että onnistuu hyvin. 
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