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Väestön ikääntyminen on yksi megatrendeistä, joka muuttaa tällä hetkellä yhteiskunnan ra-
kenteita. Ikääntyviä tulee enenevässä määrin sosiaalipalvelujen piiriin, samalla kun hoi-
toalalla kärsitään hoitajapulasta. Osa hoitajapulasta syntyy eläköityvien lähihoitajien myötä, 
joista osa jää sairaseläkkeen kautta pois työelämästä. Sote-alalla on myös korkeat sairaspois-
saolot. Yritysten tulisi saada pidettyä ikääntyvä työväestö työelämässä, jotta voivat säilyttää 
sekä henkilöstön osaamisen että organisaation tehokkuuden.  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli ymmärtää ikäjohtamisen merkitys sekä organisaation 
että yksilön näkökulmasta. Opinnäytetyön kehittämistehtävänä oli luoda ikääntyvien hoivapal-
veluja tuottavalle Attendo Oy:lle ikäjohtamisen opasta, jonka teema ja rakenne ovat myös 
muiden erityisesti sote-organisaatioiden hyödynnettävissä. Oppaan avulla organisaatioissa voi-
daan hyödyntää paremmin ikääntyvän työvoiman voimavarat ja parantaa ikääntyvien työnte-
kijöiden mahdollisuuksia jatkaa työssään.  

Tietoperusta koostui ikäjohtamisesta ja sen osa-alueista. Alkuun työssä luotiin katsaus Suo-
men ikääntyvään väestöön ja siinä tapahtuviin muutoksiin. Organisaatioissa työskentelee eri 
elämänkulun vaiheessa olevia työntekijöitä ja eri sukupolven edustajia, jotka luovat oman 
haasteensa työyhteisöjen toimivuuteen.  

Opinnäytetyö oli laadullinen tutkimus, jossa tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla lähi-
hoitajia sekä tuotettiin heidän kanssaan backcasting-menetelmällä roadmap. Näiden menetel-
mien avulla saatiin esille työntekijöiden oma kokemuksellisuus. Kokemuksellisuus huomioiden 
voitiin yhdessä teoriapohjan kanssa löytää ne ratkaisut, joita työntekijät itse toivovat ikäjoh-
tamisessa otettavan huomioon.  

Tuloksista tuli ilmi, että ikäjohtamiselle on tarve. Ikääntyvä työntekijä voi kokea arvostuksen 
puutetta työssään ja fyysisen kunnon laskiessa myös palautumisen tarve nousee merkittäväksi 
tekijäksi. Työmotivaatio on sidonnaista edellisiin, jonka vuoksi näihin vaikuttaminen on mer-
kittävä tekijä. Ikäjohtamisella voidaan parantaa voimavarojen riittävyys ja vahvistaa arvos-
tuksen tunne ikääntyvälle työntekijälle.  

Haastattelun ja teoria-aineiston perusteella voidaan todeta, että yritys hyötyisi ikäjohtamisen 
erillisestä strategiasta kaikille ikäryhmille. Ikäjohtaminen ei kosketa ainoastaan ikääntyvää 
työväestöä vaan jokaisessa elämänkulussa tarvitaan ikäjohtamisen tuomaa tukea.  Ikäjohtami-
sen strategian avulla yksiköiden johtajat ja hallinto voivat yhdessä lisätä henkilöstön sitoutu-
mista yrityksen arvoihin.  
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Aging population is one of the megatrends that is currently changing the structures of soci-
ety. Older people are increasingly covered by social services, while the care sector suffers 
from a shortage of carers. Part of the shortage of nurses is created by retiring nurses, some 
of whom are excluded from working life through sick pay. Companies should be able to keep 
an aging working population in working life in order to maintain both staff skills and organiza-
tional efficiency.  
 
The purpose of this thesis was to understand the importance of age management from both 
an organizational and individual perspective. The aim of the thesis was to create an age man-
agement guide for Attendo Oy, which provides care services for the elderly. With the help of 
the guide, any organization can make better use of the resources of the aging workforce and 
improve the opportunities for older employees to continue working. 
 
The theoretical framework consisted of age management and its components. Initially, the 
work created an overview of Finland's aging population and the changes taking place in it. 
The organizations employ employees at different stages of their lives and representatives of 
different generations, who create their own challenge to the functioning of work communi-
ties.  
 
In the thesis, practical nurses were interviewed and a roadmap was produced with them using 
the backcasting method. With the help of these methods, the employees' own experience was 
brought to the fore. Taking into account experience, together with the theoretical basis, it 
was possible to find the solutions that the employees themselves want to be taken into ac-
count in age management. 
 
The results showed that there is a need for age management. An aging worker may experi-
ence a lack of appreciation in their work and as physical fitness declines, the need for recov-
ery also becomes a significant factor. Age management can improve the adequacy of re-
sources and strengthen the sense of appreciation for an older worker. 
 
Based on the interview and theoretical material, it can be stated that the company would 
benefit from a separate age management strategy for all age groups. Age management does 
not only affect the aging working population, but the support provided by age management is 
needed in every course of life. With the help of the age management strategy, unit managers 
and administration can work together to increase the commitment of staff to the company's 
values. 
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1 Johdanto 

Sosiaali- ja terveysala (sote) elää murroksen aikakautta. Sote-uudistus puhututtaa ja muokkaa 

tulevaisuuden palveluntarjontaa, ikääntyvien suhteellinen osuus väestöstä kasvaa, kun elinikä 

pitenee ja palvelujen määrää joudutaan tarkastelemaan. Tämä kaikki puolestaan johtaa li-

sääntyneeseen hoitajien tarpeeseen ja tällä hetkellä hoiva-ala on kriisissä, kun hoitajamitoi-

tusta aiotaan nostaa. Vastaavaa määrää hoitajia ei kouluttaudu ja alalta tulee eläköitymään 

seuraavien vuosien aikana suuri määrä hoitajia. Eläköityvistä hoitajista iso osa jää sairaseläk-

keen kautta pois työelämästä, mikä lisää entisestään alalta poistuvia. Hyvinvointialan (2019) 

julkaisussa ”Tavoitteena hyvinvoiva Suomi 2030” todetaan, että työ- ja elinkeinoministeriön 

tekemän selvityksen mukaan Suomessa eläköityy 350 000 sote-ammattilaisesta puolet vuosina 

2012 - 2030.  

Lähihoitajista on jo nyt suuri pula ja tarve tulee kasvamaan tulevien vuosien aikana. Kevan 

(Sohlman 2020) tekemän ennusteen mukaan kunta-alalta eläköityvistä vuosina 2020 – 2029 

suurin ammattiryhmä on lähihoitajat. Heistä jää näiden vuosien aikana vanhuuseläkkeelle 

11 982, osakyvyttömyyseläkkeelle 3287 henkeä ja työkyvyttömyyseläkkeelle 3155 (Sohlman 

2020). Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisun mukaan (2020, 59) sote-alalle arvioidaan tarvit-

tavan 200 000 uutta työntekijää seuraavien 15 vuoden aikana korvaamaan eläköityvät ja vas-

taamaan kasvaneeseen palveluntarpeeseen. Työuria pyritään kuitenkin pidentämään entises-

tään, jolloin ihmisiä pitäisi pystyä pitämään työelämässä pidempään. 

Hoitoalalla olisi varaa hyödyntää sekä teknologiaa että ulkomaista työvoimaa, jotka ovat var-

masti osa tulevaisuuden skenaarioita. Ratkaisuja henkilöstöpulaan vaaditaan nopealla aikatau-

lulla ja organisaation sisällä tähän voisi yhtenä ratkaisuna olla ikäjohtamisen tuominen osaksi 

johtamiskulttuuria. Lähdettäessä rakentamaan johtamiskulttuuria työntekijän näkökulmasta 

voitaisiin luoda uudenlainen työkulttuuri hoiva-alalle, jossa on totuttu hyvinkin autoritääri-

seen johtamistapaan. Työn merkitys ja työhön asennoituminen on muuttunut vuosikymmenten 

aikana, joten emme pysty enää odottamaan vuosikymmenten sitoutumista nykyisiltä valmistu-

neilta hoitajilta. Alan vaihtuvuutta voitaisiin todennäköisesti kuitenkin vähentää, jos työ luo-

taisiin enemmän työntekijän näköiseksi toimintakulttuuriksi ja otettaisiin huomioon työn ko-

kemuksellisuus työntekijän näkökulmasta käsin. Ikäjohtaminen koskettaa monia aloja tänä 

päivänä niin kuntasektorilla kuin yksityisellä puolella, jonka vuoksi ikäjohtamisen strategia on 

siirrettävissä muihinkin organisaatioihin alan erityispiirteet huomioon ottaen.  

Kirjoittaja itse työskentelee Attendo Oy:llä hoivakodin johtajana. Eri-ikäisten johtamisen 

haasteet ovat tulleet tutuksi ja etenkin naisvaltaisella alalla työskennellessä on tullut ilmi 

ettei johtaminen ole pelkästään operatiivista johtamista, vaan johtaminen on ihmissuhde-

työtä ja työyksikkö on johtajansa näköinen. Ikääntyvän ja ikääntyneiden työntekijöiden johta-

misessa on tullut vastaan haasteita niin motivaation kuin fyysinen toimintakyvyn näkökul-

mista. Samalla heidän kanssaan on tunnistanut hiljaisen tiedon määrän ja oppinut arvosta-

maan heidän vahvaa ammattitaitoaan, joka on kehittynyt vuosien saatossa työtä tehdessä. 
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Ikääntyvän työntekijän voimavarat eivät vain välttämättä kohtaa työelämän vaateita, jolloin 

seurauksena on lisääntyvät poissaolot ja pahimmillaan sairaseläkkeelle jääminen. Kirjoittajan 

näkökulmasta ikääntyvän työväestön kohtaamiseen tarvitaan työkaluja, jotta he voisivat hyvin 

työuransa loppuun saakka ja toisaalta johtaja saisi tietoutta heidän kanssaan työskentelyyn. 

Ikääntyvien pysymisellä työelämässä työuran loppuun saakka saavutettaisiin niin yksikön kuin 

työnantajankin näkökulmasta isoja hyötyjä.  

1.1 Opinnäytetyön tavoite 

Sote-alaa koskettavat vahvasti vastakkaiset paineet työvoiman puutteesta ja toisaalta vaateet 

nostaa resursseja. Tulevaisuudessa joudutaan kiinnittämään niin yhteiskunnallisesti kuin yri-

tystenkin taholta huomiota entistä enemmän siihen, miten työvoima saadaan riittämään. 

Tämä ei tule kuitenkaan onnistumaan ilman, että panostetaan myös ikääntyvän henkilökunnan 

jaksamiseen ja sitoutumiseen työhön. Ihannetila sekä työntekijän, työnantajan että yhteis-

kunnan näkökulmasta on ikääntyvän työntekijän pysyminen työelämässä työuransa loppuun 

saakka.  

Jaksamisesta ja sitoutumisesta kertovat myös sairaspoissaolotilastot. Suomalainen työntekijä 

on sairauden perusteella poissa töistä keskimäärin 8-9 päivää vuodessa (Saarinen 2009), kun 

lähihoitajien keskuudessa keskimääräinen poissaolo on 25 päivää vuodessa (Oksanen 2018). 

Tilastojen mukaan lähihoitajat ovat neljäntenä sairaspoissaolotilastoissa. Edelle lähihoitajia 

tilastossa yltävät ensimmäisestä lueteltuna muut palvelutyöntekijät, kodinhoitajat sekä lai-

toshuoltajat. (Oksanen 2018.) Sairaspoissaoloissa näkyy myös iän merkitys. Yli 54-vuotiassa 

kuntasektorilla poissaolot olivat noin 11 päivää vuodessa, kun taas 18-24-vuotiailla luku oli 

vain neljä päivää. (Saarinen 2009.) Sairaspoissaoloilla on merkittävä taloudellinen merkitys. 

Vuonna 2018 tehdyn kustannusarvioin mukaan tekemättömän työn kustannus oli keskiarvolta 

6,13 % palkkasummasta tai 2558€ / henkilötyövuotta kohden. Yksityissektorille tämä aiheut-

taa kustannuksiltaan jopa 3,6 miljardin euron kustannukset. (Jensen & Lönnberg 2019.) Pit-

kien sairaslomien seurauksena voidaan päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle, jolla on kuntasekto-

rilla ollut 8 miljardin euron edestä työpanoksen menetystä vuoden 2012 laskelmien mukaan. 

Suomen kansantalouden näkökulmasta puhutaan 2 miljardin euron menetyksestä kuukaudessa. 

(Rissanen & Kaseva 2014, 8, 11.)  

Sosiaali- ja terveysala on palveluala, jossa kohderyhmänä ovat ihmiset ja heidän elämänsä tu-

keminen eri elämänvaiheissa niin sairauden kuin terveydenkin näkökulmasta. Näin ollen ei 

voida myöskään ohittaa asiakasnäkökulmaa. Resurssipulaa käsitellään helposti organisaatioi-

den ja työntekijöiden työpanoksen näkökulmasta, mutta vaakakupin toisessa päässä on hyvä 

asiakastyö. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan ikääntyvien parissa työskenteleviä lähihoita-

jia, jolloin työntekijöiden jaksaminen heijastuu suoraan hyvään ja laadukkaaseen vanhustyö-

hön.  

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda sellainen henkilöstöjohtamisen malli ikäjohtamisen kei-

noin, millä voidaan osaltaan vaikuttaa hoitoalan haasteisiin. Työntekijöiden poissaolojen ja 
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ennenaikaisen eläköitymisen merkitys on suuri niin yrityksen kuin yksilönkin näkökulmasta 

sekä vaikuttaa suoraan laadukkaan hoitotyön tuottamiseen. Hyvällä ikäjohtamisella voidaan 

tukea henkilöstön voimavaroja ja mahdollistaa lähihoitajien työskentely eläkevuosiin saakka.  

1.2 Opinnäytetyön tarkoitus ja rajaus 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tunnistaa asioita, joihin organisaation tulisi panostaa 

käytännön johtamisessa, jotta työntekijöiden jaksamista voitaisiin tukea tulevaisuudessa. 

Tässä opinnäytetyössä johtamista tarkastellaan erityisesti ikäjohtamisen näkökulmasta ilman, 

että johtamista sidotaan mihinkään johtamisen tyyliin tai strategiaan. Ikäjohtaminen on hyvin 

läheisessä yhteydessä työhyvinvointiin, mutta se on käsitteenä itsessään niin laaja, että se on 

rajattu tämän työn ulkopuolelle. Opinnäytetyön ulkopuolelle on myös rajattu työlainsäädäntö 

sekä työehtosopimukset. Ikääntymisen tarkastelua voitaisiin lähestyä myös elämänkaaripsyko-

logian näkökulmasta. Tässä opinnäytetyössä rajaus pysyy kuitenkin johtamisen ja työelämän 

näkökulmassa, vaikka elämänkaariajattelu tuleekin esille.  

1.3 Tutkimusongelma ja kehittämistehtävä 

Tämän työn tutkimusongelmana on, miten ikääntyvää työntekijää voidaan tukea, jotta hän 

jaksaa työuransa loppuun saakka?  

Tutkimusongelmaa täsmentävät kysymykset ovat seuraavat: 

1) Miten työuran loppupuolella olevaa työntekijää voidaan tukea jaksamisessa, jotta hän 

pystyy olemaan työelämässä eläkevuosiin saakka? 

2) Miten työuran loppupuolella olevan työntekijän arvoja ja arvostuksen tunnetta voi-

daan vahvistaa? 

Opinnäytetyön tutkimusmateriaali kerätään useampaa eri metodia käyttäen, jotta tutkitta-

vasta ilmiöstä saataisiin mahdollisimman kattava ja monipuolinen kuva. Vastaan tässä työssä 

tutkimusongelmaan ja tutkimuksellisiin kysymyksiin teorian ja ryhmähaastattelun avulla. Tau-

lukko 1 kuvaa millä menetelmällä ja miten tutkimuskysymykseen vastataan. Kehittämistehtä-

vän tukena käytän backcasting- sekä tiekarttamenetelmiä (kuvio 13). Pääpaino johtopäätös-

ten laatimisessa on kuitenkin teemahaastattelun avulla saadussa kokemuksellisuudessa työn-

tekijöiltä itseltään. Tutkimustulosten tulkinnassa sisällönanalyysin löydöksiä verrataan teo-

reettiseen viitekehykseen. Näiden pohjalta tehdyssä yhteenvedossa määritellään merkittävim-

mät tekijät, joilla ikäjohtamista voitaisiin parantaa ikääntyvien työntekijöiden keskuudessa. 
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Taulukko 1 Tutkimus- ja kehittämishankkeen menetelmävalinnat 

Tutkimuskysymys Menetelmä  Aineisto  Analysointi /  

hyödyntäminen 

Miten työuran loppu-

puolella olevaa työn-

tekijää voidaan tu-

kea jaksamisessa, 

jotta hän pystyy ole-

maan työelämässä 

eläkevuosiin saakka? 

 

Teemahaastattelu 

Backcasting-mene-

telmä sekä roadmap 

Ryhmähaastattelu, 5 

hlö, yhteiskesto 1h 

10 min) 

Työyhteisön tuot-

tama backcasting. 

Kysymysten litte-

rointi ja sisällönana-

lyysin kautta tul-

kinta.  

Johtopäätökset teo-

rian ja haastattelu-

jen pohjalta. 

Miten työuran loppu-

puolella olevan työn-

tekijän arvoja ja ar-

vostuksen tunnetta 

voidaan vahvistaa? 

Teemahaastattelu 

Backcasting-mene-

telmä sekä roadmap 

Ryhmähaastattelu, 5 

hlö, yhteiskesto 1 h 

10 min) 

Työyhteisön tuot-

tama backcasting. 

Kysymysten litte-

rointi ja sisällönana-

lyysin kautta tul-

kinta.  

Johtopäätökset teo-

rian ja haastattelu-

jen pohjalta. 

 

Opinnäytetyön kehittämistehtävänä on luoda Attendo Oy:n ikäihmisten parissa työskentele-

ville johtajille ja hallinnolle opasta siihen, miten ikäjohtamista voitaisiin toteuttaa parhaalla 

mahdollisella tavalla yksiköissä. Tuomalla ikäjohtaminen osaksi johtamiskäytäntöjä, voidaan 

parhaimmillaan vähentää sairaspoissaoloja, estää sairaseläkkeet ja mahdollistaa työntekijän 

siirtyminen eläkkeelle hyvissä voimavaroissa. 

Opinnäytetyön keskeisinä käsitteinä ovat ikäjohtaminen sekä ikääntynyt työntekijä. Tästä 

erotuksena on myös huomioitu ikääntyvä työntekijä. Kirjallisuudessa näitä termejä käsitellään 

hieman eri tavalla riippuen näkökulmasta, jonka vuoksi on hyvä tuoda esiin, miten niitä tässä 

opinnäytetyössä käytetään: 

Ikäjohtaminen on henkilöstön työkyvyn ylläpitämistä johtamisen keinoin sekä yrityksen me-

nestyksen johtamista. Ikäjohtaminen on arkista johtamista, jossa otetaan huomioon ihmisen 

elämänkulku ja voimavarat. Voimavarojen vaihtelut voivat johtua ikäsidonnaisista tekijöistä 

sekä toisaalta vanhenemisprosessiin liittyvistä tekijöistä. Ikäjohtaminen on ennen kaikkea esi-

miehen ja työntekijän välistä yhteistyötä. (Ilmarinen 2006, 197.) 
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Ikääntyvä työntekijä termillä kuvataan yli 45–vuotiaita henkilöitä. 40-50–vuotiailla alkaa il-

metä terveyden ja toimintakyvyn muutoksia, jotka heijastuvat työkykyyn yksilön voimavaro-

jen kautta. Toinen peruste tälle ikärajalle on, että toimintakykyä ja terveyttä voidaan vielä 

vahvistaa. (Ilmarinen 2006, 60.) 

Ikääntynyt työntekijä termiä käytetään silloin, kun puhutaan yli 55-vuotiaista työntekijöistä. 

55 vuoden ikärajaa on perusteltu sillä, että yli kaksikolmasosaa tästä ikäluokasta kärsii hei-

kentyneestä terveydentilasta. (Ilmarinen 2006, 60.) 

Ikäjohtamisesta on kirjoitettu paljon ja Suomi on edelläkävijä ikäjohtamisesta tuotettujen ar-

tikkeleiden ja tutkimuksen tekemisessä. Näihin teoksiin ja tutkimuksiin pohjautuvat myös ul-

komaalaiset tutkimukset. Tämän vuoksi pääpaino teoriataustassa on suomalaisessa tutkimus-

tuloksessa, etenkin Juhani Ilmarisen (2006) kirjoittama kirja ”Pitkää työuraa” ja Työterveys-

laitoksen julkaisema ”Ikävoimaa työhön”. Aiheesta on tehty väitöskirjoja, kuten Pinja Hal-

meen (2011) tekemä väitöskirja ”Iästä johtamiseen. Ikäjohtaminen ja eri-ikäisyys johtajuuden 

tutkimuskohteena” sekä Tytti-Maarit Ervastin väitöskirja ”Elämänkulkutietoisen ikäjohtamisen 

vaikutus terveysalan eri-ikäisen henkilöstön työhyvinvointiin”. Tutkimuksissa ja teoksissa on 

tuotu enemmän käytännön johtamisen näkökulmaa, jonka vuoksi tässä työssä halutaan tuoda 

erityisesti lähihoitajana työskentelevän oman kokemuksellisuuden kautta ikäjohtamisen tar-

peet.   

Johtamista voidaan tarkastella erilaisten johtamistyylien kautta, mutta rajaan ne kokonaan 

tämän työn ulkopuolelle ja tarkastelen johtamista pelkästään ikäjohtamisen näkökulmasta. 

Ikääntyvien parissa työskentely antaa työlle oman leimansa, joten voitaisiin mielestäni puhua 

gerontologisesta ikäjohtamisesta. Tuon työssä esille erityisesti vanhustyössä työskentelevien 

lähihoitajien kokemuksellisuuden johtamisesta. Ikäjohtaminen näkyy yhteiskunnallisena il-

miönä päätöksenteossa ja eläkeratkaisuissa, mutta nämä otetaan esille vain pintapuolisesti, 

jotta ikäjohtamisen eri tasot tulevat esille. Ikäjohtaminen koskettaa jokaista ikäkautta ja jo-

kaisessa työelämän vaiheessa tarvitaan erilaisia keinoja johtaa. Tässä työssä kuitenkin keski-

tytään erityisesti ikääntyvien ja ikääntyneiden työntekijöiden ikäjohtamiseen.  

1.4 Kohdeyrityksen esittely 

Attendo on perustettu Ruotsissa vuonna 1985. Suomessa toiminta alkoi vuonna 2007, kun suo-

malainen neljän lääkärin perustama MedOnen toiminta liitettiin osaksi Attendoa. Tällä het-

kellä Attendo työllistää noin 13 000 työntekijää ja pohjoismaissa yhteensä 24 000 henkilöä. 

Attendo on tällä hetkellä Suomen johtava yksityisten hoivapalveluiden tuottaja. Suomessa on 

noin 400 hoiva- ja palvelukotia, jotka tarjoavat hoivaa, kuntoutusta ja asumispalveluita yli 

12 500 suomalaiselle. Tämän lisäksi Attendossa on tarjolla terapiapalveluita sekä toimintaa 

lastensuojelussa. Suomi-konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 531,7 miljoonaa euroa ja liike-

voitto oli 15,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 avattiin 1620 uutta asukaspaikkaa ja palkattiin 

450 ihmistä lisää vakituisiin työsuhteisiin. (Attendo) 
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Attendon visiona on ”Vahvistamassa ihmistä”. Tämä tarkoittaa että asiakasta on kuunneltu ja 

osallistettu sekä kohdeltu kunnioituksella ja lämmöllä. Asukkaan tulee tuntea olonsa turval-

liseksi, mutta itsenäisyyteen kannustaen niin että hänen elämänlaatunsa kuitenkin paranee. 

Arvoiksi organisaatiossa on määritetty osaaminen, sitoutuminen sekä välittäminen. (Attendo) 

1.5 Raportin rakenne 

Tämä opinnäytetyö koostuu johdannosta, kolmesta pääluvusta ja niiden alaluvuista. Johdan-

nossa käsitellään opinnäytetyön ajankohtaisuutta, esitellään kohdeorganisaatio ja määritel-

lään työn tavoitteet. Lisäksi johdannossa selvitetään työn keskeiset käsitteet ja käydään läpi 

opinnäytetyön rakenne.  

Toisessa luvussa kuvataan opinnäytetyön teoreettinen viitekehys. Alkuun luodaan katsaus suo-

malaisten ikääntymiseen ja miten tämä tulee vaikuttamaan työikäisten määrään. Luvussa teh-

dään läpileikkaus lähihoitajan työhön ja vanhustyön erityispiirteisiin. Toisessa luvussa käsitel-

lään myös ikäjohtamisen käsite sekä miten se koostuu eri osa-alueista niin yksikön elämässä 

kuin organisaation vaikuttavuudessa eri osa-alueisiin. Neljännessä luvussa esitellään kehittä-

mismenetelmät, menetelmien toteutus sekä ikäjohtamisen opas kohdeorganisaatiolle. Viimei-

sessä luvussa esitetään johtopäätökset sekä kehittäminen. Liitteenä on varsinainen käytännön 

opas ikäjohtamisen keinoihin. Alla oleva taulukko 2 kertoo viitekehyksen koostumisen pääotsi-

koiden alle.   

Taulukko 2 Viitekehyksen koostuminen 

Ikääntyvä Suomi ja sosi-
aali- ja terveydenhuollon 
tulevaisuuden näkymät 

Ikäjohtaminen Työkykytalomalli ikäjohtami-
sen pohjana 

työikäisten määrän kehitys  

sosiaali- ja terveydenhuol-
toalan tulevaisuudennäky-
mät työllisyydessä 

lähihoitaja ja työn erityis-
piirteet 

ikäjohtamisen tasot 

ikäjohtamisen hyödyt 

eri sukupolvet työelämässä 

terveys ja toimintakyky 

osaaminen 

arvot, asenteet, motivaatio 

johtaminen 

2 Ikäjohtamisella työvuosia 

Tämän opinnäytetyön tietoperustassa määritellään mitä ikäjohtaminen on ja miksi sekä miten 

ikäjohtamista tulisi harjoittaa erityisesti hoitotyössä olevien ikääntyvien työntekijöiden 

kanssa. Suomalaisten elinajanodote on noussut vuosien saatossa runsaasti ja samalla huolto-

suhde on muuttunut. Työikäisten osuus on pienentynyt ja toisaalta ikääntyvien määrä kasvaa 

jolloin vaaditaan lisääntyvässä määrin hoitohenkilökuntaa. Lähteinä käytetyt teokset ja artik-

kelit keskittyvät nimenomaan ikäjohtamiseen yli 50-vuotiaiden kohdalla, koska sosiaali- ja 

terveysalalta on eläköitymässä lähivuosien aikana paljon työntekijöitä. Ikäjohtamisella voitai-



 13 

 

 

siin vähentää sairaseläkkeen kautta jäävien määrää ja mahdollistaa työntekijöille laaduk-

kaammat työolot. Eläkeikää odottavien työntekijöiden johtamisessa pitäisi huomioida toi-

saalta heidän ammattitaitonsa ja hiljaisen tiedon määrä, mutta toisaalta kyetä kannustamaan 

ja motivoimaan heitä jatkamaan eläkeikään saakka. Ikäjohtaminen voisi hyvin pohjautua työ-

hyvinvoinnin käsitteeseen, mutta jätän työhyvinvoinnin käsitteen tämän opinnäytetyön ulko-

puolelle. 

Teoriaperustassa kuvataan osa-alueet, joita yritysten tulisi huomioida ikäjohtamisessa. Teori-

assa tarkastellaan, kuinka työyhteisöissä työskentelee eri sukupolvien ja elämänkaaren eri 

vaiheessa olevia ihmisiä. Tämä vaikuttaa työyhteisöön, mutta hyvällä ikäjohtamisella näitä 

voidaan huomioida ja kääntää voimavaraksi.  Jokainen yksilö vastaa itse tekemisistään, mutta 

organisaatiot voivat vahvasti tukea työntekijöiden jaksamista ottamalla huomioon eri ikäryh-

mien erityistarpeet. Lisäksi teoriaperustassa esitellään ikääntyvän Suomen tuomat haasteet 

kuvaamaan mikä merkitys ikäjohtamisella on ja kuinka vanhustyön työntekijöiden tarve ei 

tule vähenemään lähitulevaisuudessa. Pääasiallisina lähteinä ovat Juhani Ilmarisen kirjoitta-

mat teokset, jonka tietoperustaan pohjaavat edelleen aiheesta tehdyt väitöskirjatkin. Toinen 

merkittävä tietolähde on työterveyslaitoksen työkykytalo-käsite, jossa Ilmarinen on myös yh-

tenä kehittelijänä. Ikäjohtaminen koskettaa myös muuta Eurooppaa ja EU:ssa on tehty tutki-

muksia aiheesta. Naegele Gerhard ja Walker Alan ovat kirjoittaneet ”A guide to good practice 

in age management” ja toimii yhtenä lähteenä ulkomaalaisista teoksista.  

2.1 Ikääntyvä Suomi ja sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tulevaisuuden näkymät 

Suomen ikärakenteessa on tapahtunut isoja muutoksia vuosikymmenien saatossa. 50-luvulla 

väestöpyramidi oli pyramidin mallinen alaspäin levenevä, sen ollessa nykyisellään sipulin mal-

linen. Väestörakenteen muutoksen syynä katsotaan olevan lähinnä syntyvyyden laskun ja so-

dan jälkeisten syntyneiden suurien ikäluokkien osuus pyramidista. Tulevaisuudessa ennustei-

den mukaan 80 vuotta täyttäneiden suomalaisten määrä muuttuu yli 2,5-kertaiseksi nykyiseen 

verrattuna. Ikäihmisten, yli 80 vuotta täyttäneiden, määrä oli vielä 70-luvulla vain 1% väes-

töstä, kun taas vuonna 2050-luvulla heitä ennustetaan olevan 11% kaikista suomalaisista. (Kos-

kinen, Martelin & Sihvonen 2016, 31 - 32.)  

Suomalaisten keskimääräinen elinaika on pidentynyt radikaalisti. 1940-luvun alussa keskimää-

räinen suomalaisen miehen elinikä oli noin 55 vuotta, kun nykyään elinajan odote on 78 

vuotta. Naisten elinajanodote on noussut samalla ajanjaksolla 62 vuodesta 84 vuoteen. Elin-

ajan pidentymisen ennustetaan jatkuvan edelleenkin. Tällä hetkellä 1975-77 syntyneistä nai-

sista joka viidennen ennustetaan elävän vähintään 100-vuotiaaksi ja miesten 95-vuotiaiksi. 

Maksimi-ikä ihmiselle on pysynyt kehittyneissä maissa 115-125 vuosien välissä ja tulevaisuus 

tulee näyttämään voidaanko tähän lääketieteen keinoin vaikuttaa. (Huttunen 2018.) 

Ikääntyminen tuo mukanaan haasteita terveyden suhteen. Suomalaisista 63-69-vuotiaista hie-

man alle puolet arvioivat terveytensä keskitasoiseksi tai huonommaksi, kun jo 80 vuotta täyt-

täneistä lähes kolmeneljäsosaa arvioi terveytensä keskitasoiseksi tai huonommaksi. 75 vuotta 



 14 

 

 

täyttäneistä lähes 15% kokee itsestä huolehtimisessa (aterioiden valmistus, peseytyminen, pu-

keutuminen, riisuutuminen, vessassa käyminen) suuria vaikeuksia. (Kauronen 2017, 70.) 

Ikääntyminen lisää yhteiskunnan kustannuksia ja tämän hetkisen arvion mukaan hoivapalve-

luista puuttuu vuonna 2035 jopa neljä miljardia euroa. Asiakasmaksujen nostamisella ja käyt-

tömaksuilla pyritään hillitsemään kustannuksia, mutta näiden nostaminen on rajallista. Tällä 

hetkellä katsotaan, että ihmisten toimintakykyyn panostaminen ja ennaltaehkäisy ovat par-

haat tavat hillitä hoivapalveluiden kustannuksia. Tämä tapa toki vaatii alkuun investointia 

kunnilta ja sen vaikuttavuus saavutetaan vasta joidenkin vuosien kuluessa. (Salunen 2019, 

166.) Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa (2017, 15) todetaan myös, että tällä hetkellä 

suositetaan tervettä ja toimintakykyistä ikääntymistä, joka omalta osaltaan tukee myös työ-

urien pidentämistä. Lisäksi julkaisussa todetaan, että laadukas hoito ja vaikuttavuus ovat yh-

teydessä henkilöstön osaamiseen, työhyvinvointiin, työssä pysymiseen sekä osaavaan lähijoh-

tamiseen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 19.)  

2.1.1 Työikäisten määrän kehitys 

Tilastokeskuksen (Suomen virallinen tilasto 2019) tuottaman ennusteen mukaan Suomessa työ-

ikäisten osuus väestöstä on tällä hetkellä noin 62%. Työikäisillä tarkoitetaan 15-64-vuotiaita ja 

heidän osuutensa väestöstä on ollut suurimmillaan vuonna 2009. 2010-2018 välisenä aikana 

työikäisten määrä on vähentynyt 122 000 hengellä ja seuraavien kahden vuosikymmenten ai-

kana työikäisten määrä vähenee noin 110 000 hengellä. Työikäisten määrä lähtee laskuun syn-

tyvyyden laskun vuoksi 2040-luvulla, jolloin 2060 vuoden lopussa työikäisten määrä olisi 

400 000 henkeä vähemmän nykyisestä määrästä. (Suomen virallinen tilasto 2019.) Sama suh-

danne näkyy koko EU:n alueella. Työikäisten ihmisten keski-ikä tulee nousemaan ja vastaa-

vasti lukumääräisesti heidän osuutensa vähenee. Samalla nämä muutokset haastavat sosiaali- 

ja terveysalaa, kun palveluiden piirissä tulee olemaan elinajan nousun myötä enemmän ihmi-

siä. (Naegele & Walker 2006, v.) Ennenaikaiset eläköitymiset ovat myös haasteena EU:ssa. Eli-

zabeth Druryn artikkelissa (2001, 611) mainitaankin, että näistä johtuen ollaan ekonomisten 

haasteiden edessä, joihin valtiot joutuvat ottamaan kantaa. Ikääntyminen haastaa väistä-

mättä myös organisaatioita, joiden tulee ymmärtää koko työelämänkaari ja ottaa ikääntymi-

nen huomioon pitkällä aikavälillä. Organisaatioiden tulisi tehdä toimenpiteitä koko henkilös-

tön työhistorian ajan, jotta tarvittava henkilöstöpääoma saadaan säilytettyä. (Dong-Wook 

2011, 51.) 

Elinkeinoelämän keskusliiton (2020) mukaan epätasapaino työvoimassa pysyy yllä ennenaikai-

sen eläkkeelle siirtymisen, koulutusaikojen pidentymisen sekä rakenteellisen työttömyyden 

vuoksi. Ammattibarometrin (2020) mukaan avoimia työpaikkoja lähihoitajan nimikkeellä oli 

maaliskuussa ennen koronaa 4487,5 ja työttöminä 5552. Sairaanhoitajan avoimia työpaikkoja 

vastaavasti 2160,5 ja työttömänä tai lomautettuna 1531 henkeä.  
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Työikäisten määrän lasku näkyy huoltosuhteessa, joka tarkoittaa elätettävien ja elättäjien 

suhdetta toisiinsa. Lasten eli alle 15-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden määrä suhteessa työikäi-

siin oli 2015 lähes 60. Sataa työikäistä kohden oli siis 60 lasta ja 65 vuotta täyttänyttä. Tule-

vaisuuden näkymänä vuonna 2032 huollettavien määrä olisi 70 sataa työikäistä kohden. (Ruot-

salainen 2016.)  

2.1.2 Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tulevaisuudennäkymät työllisyydessä 

Edellä esitettyjen ennusteiden valossa voidaan tehdä johtopäätös, että ihmisten elinajan 

odotteen kasvaessa ja ikääntyvien määrän lisääntyessä hoitohenkilöstön tarve ja työt eivät 

tule ainakaan vähenemään tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalalta. Työikäisten ihmisten osuus 

vähenee, eläkeikää pyritään nostamaan ja työn fyysisyyttä on hankalaa poistaa, mikä vaatii 

työntekijältä paljon sekä fyysistä että henkistä kapasiteettiä jaksaa ja työnantajat joutuvat 

miettimään keinoja millä tämä yhtälö saadaan sovitettua yhteen. Kristiina Hellstén (2014, 21) 

kirjoittaa väitöskirjassaan, että laitoksissa ja palvelutaloissa elää 75 vuotta täyttäneistä run-

saat 40 000, eikä laitoshoidon osuus ole lähiaikoina vähentymässä, vaikka kotihoitoa ja ennal-

taehkäisevää työtä pystyttäisiinkin lisäämään. 

Sote-ala on hyvin naisvaltainen ala ja työntekijöistä yli puolet on yli 45-vuotiaita. Vanhainko-

deissa ja vuodeosastoilla työskentelevistä lähes kaksi kolmasosaa pitää työtään usein tai jat-

kuvasti fyysisesti kuormittavana. Tämä on seurausta useista nostamisista, kantamisista ja kan-

natteluista ilman apuvälineitä. Tutkimuksen mukaan hoitajat ovat lähes kaksi tuntia työvuo-

rosta huonossa etukumarassa asennossa, kun vastaavasti sairaalassa tämä on hieman yli tunti. 

Palvelutaloissa työskentelevistä hoitajista 65 % arvioi, ettei tule selviytymään eläkeikään 

saakka. Työkyvyttömyys onkin sote-alalla muita toimialoja yleisempää. Ennenaikaisten eläk-

keiden syynä ovat yleisimmin tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveydenhäiriöt. 

(Hellstén 2014, 22, 25.) 

Työ- ja elinkeinoministeriön tuottaman julkaisun (Koponen 2015) mukaan sote-alalta valmistui 

vuonna 2012 yli 20 000 opiskelijaa, joista 71 % työllistyi ja 22 % jatkoi opintojaan vuoden val-

mistumisen jälkeen. Valmistuneista 12 000 oli ammatillisesta koulutuksesta. Keva eli kuntien 

eläkevakuutus on arvioinut että sote-alan kuntien työpaikoista tulee poistumaan eläkkeelle 

noin 141 000 henkilöä vuoteen 2030 mennessä. Tämä tarkoittaa 55 % vuoden 2010 työllisistä. 

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen perusskenaarion mukaan työvoiman kysyntä on 

vuonna 2030 458 000 henkeä ja kun poistuma otetaan huomioon, alalla aukeaa vuoteen 2030 

mennessä 283 000 työpaikkaa. Karkean arvion mukaan tutkintotavoitteisten valmistuvien 

määrä tulee juuri ja juuri riittämään työvoimana vuonna 2030.  (Koponen 2015, 1, 19.) Luku-

jen ja ennusteiden valossa voidaan todeta, että sote-alalla työntekijöitä tullaan tarvitsemaan 

lisää ja ikääntyneitä työntekijöitä tarvitaan työelämässä eläkeikään saakka. 

Työvoiman määrään vaikuttavat siis väestörakenteen muutos ja siitä seuraava huoltosuhteen 

muutos vaikuttaa työvoiman kysyntään. Väestörakenteen mahdollisena muutoksena tulee 
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myös olemaan nuorisoikäluokkien määrä, jolloin koulutukseen ei hakeudu samaa määrää nuo-

risoa kuin ennen. Koulutukseen hakeutuvien tulisi myös valmistua, jotta koulutuksesta siirry-

tään työelämään. Ihmisten elinajanodotteen kasvaessa iäkkäiden palveluntarve tulee kasva-

maan, jolloin sosiaalialaa pitäisi saada houkuttelevammaksi. (Koponen 2015, 20.)  

Työ- ja elinkeinoministeriön tuottaman julkaisun mukaan (3/2015, 19) väestön ikääntyminen 

haastaa työvoiman riittämisen etenkin lähihoitajien ja hoiva-alan osalta. Työvoiman riittämi-

sen turvaamiseksi on ajateltu tehtävärakenteiden muuttamista, alan houkuttelevuuden ja 

koulutusmäärien lisäämistä, teknologian hyödyntämistä sekä työperäistä maahanmuuttoa. 

Tehtävärakenteiden muuttamisella tavoiteltaisiin matalammin koulutetun työvoiman hyödyn-

tämistä, jolloin esimerkiksi lähihoitajille voitaisiin luoda monipuolisempi työnkuva. Tällä saa-

taisiin alaan toivottua houkuttelevuutta. (Työ- ja elinkeinoministeriö 3/2015, 19.) Työvoima-

pulaan on suunniteltu paljon toimenpiteitä, mutta on huomioitava, että sote-ala on matala-

palkkainen ala. Tämä vaikeuttaa osaltaan hoitajapulaa, koska suuri joukko hoitajista jättää 

sote-alan ja siirtyy muihin tehtäviin. (Salunen 2019, 141.)  

2.1.3 Lähihoitaja ja työn erityispiirteet 

Vuonna 1995 lähihoitajakoulutus vakinaistettiin ja tutkinnon nimike sosiaali- ja terveysalan 

perustutkinto, lähihoitaja, virallistettiin. Tutkinnolla korvattiin aikaisempia nimikkeitä kuten 

kodinhoitaja, perushoitaja ja mielenterveyshoitaja. Lähihoitaja voi työskennellä kaiken ikäis-

ten ihmisten parissa ja työ on ihmisen sosiaalisen hyvinvoinnin tukemista, terveyden edistämi-

setä sekä sairauden hoitamista. Hoitotyössä korostuu ihmisten tunteiden kohtaaminen ja toi-

saalta hyvinkin fyysisesti läheinen hoitaminen. Lähihoitaja joutuu päivittäin tekemään päätök-

siä sekä asiakkaan kanssa että hänen puolestaan, jolloin työn eettisyys korostuu. Lähihoitaja 

joutuu monimutkaisten tilanteiden eteen, jossa vaaditaan vastuullisuutta ja päätöksenteko-

taitoa. (Ojala 2008, 13, 26, 114.) Sen lisäksi, että vanhustyö on ihmissuhdetyötä siinä koros-

tuu ihmisen rajallisuus ja iän tuoma hauraus (Wallin 2017, 91, 102). 

Vanhusten toimintakyky ympärivuorokautisissa yksiköissä on varsin huonoa ja he tarvitsevatkin 

paljon tukea ja apua elämiseensä. Vanhustyön kuormittavuutta on arvioitu asteikolla 0-14 ja 

kuormittuneisuuden keskiarvoksi tuli lähes 10. (Kulmala 2017, 12.) Verrattuna sairaanhoita-

jien työhön lähihoitajan työn fyysinen kuormittavuus koetaan raskaammaksi.(Hellsten 2014, 

109).  Vanhustyö on siis fyysisesti raskasta työtä ja tuki- ja liikuntaelinvaivat ovatkin hoitajilla 

yleisiä. Vanhustyöhön hakeudutaan sen kuormittavuudesta huolimatta, koska se on myös pal-

kitsevaa ja se koetaan tärkeäksi. (Kulmala 2017, 12.) Hoitajat hakeutuvat alalle korkealla mo-

tivaatiolla ja opiskelun haaveissa on ihmisten auttaminen ja hyödyksi oleminen. Motivaatio 

kuitenkin elää ja se mikä nuoren ajaa opiskelemaan, ei enää motivoi kokeneempaa hoitajaa. 

Hoitotyön tekijälle motivaatiolla on suuri merkitys, jotta työssä pysyy tehokkuus ja into. Moti-

vaation laskiessa työ ei palkitse ja omat voimavarat eivät riitä. Hoitotyössä on tärkeää tarkas-

tella aika ajoin mikä on oma paikka ja työtehtävä organisaatiossa. (Eloranta & Punkanen 

2008, 192 - 193.)  
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Arkipäivän työ on syöttämistä, pesemistä, kylvettämistä, nostamista ja kävelyttämistä. Lähi-

hoitaja auttaa vanhuksia kaikissa päivittäisissä toiminnossa. Työn luonteen vuoksi vanhustyö 

on ajoittain raskasta niin fyysisesti kuin henkisesti. Työntekijät joutuvat kohtaamaan vanhus-

ten hoitotyössä asukkaiden monet tunnetilat mukaan lukien ahdistukset ja levottomuudet. 

Vanhustyössä on läsnä myös kuolemanläheisyys. Saattohoito on iso osa työnkuvaa ja lähihoi-

taja joutuu kohtaamaan niin kuolevan kuin omaistenkin surun. Työ on usein kolmivuorotyötä, 

joka asettaa omat haasteensa niin perhe-elämälle kuin fysiikallekin. (ammattinetti.fi) 

Suomen väestörakenne on selvästi muuttunut ja tämä tulee vääjäämättä näkymään kokonai-

suudessaan yhteiskunnan rakenteissa. Muutos koskettaa sosiaali- ja terveysalaa voimakkaasti 

toisaalta työikäisten henkilöstön vähenemisessä, kunnan lisääntyneissä palveluiden tuottami-

sessa sekä työntekijöiden päivittäisessä työssä. Lähihoitajien työnkuva vaihtelee osaamis-

alasta riippuen ja etenkin vanhustyössä painottuu työn fyysisyys ja kuormittavuus. Vanhus-

työssä työskentely vaatii paljon fyysistä toimintakykyä mutta myös henkistä jaksamista, 

vaikka työ koetaankin palkitsevaksi. Sote-alalle hakeutuu tällä hetkellä juuri ja juuri tarvit-

tava määrä uusia työntekijöitä, mutta tämä ei tule kattamaan ennenaikaisten eläköitymisten 

määrää, jonka vuoksi on tärkeää löytää ne keinot, joilla voidaan tukea ikääntyvän henkilöstön 

voimavarojen riittävyys.     

2.2 Ikäjohtaminen 

Ikäjohtamisen käsite sai alkunsa 1990-luvun puolivälistä, kun työvoiman riittävyydestä nousi 

huoli suurten ikäluokkien lähestyessä eläkeikää. Valtioneuvosto aloitti 1997 ikäohjelman, 

jossa tavoiteltiin ikääntyvien työssä jatkamista ja jaksamista sekä ikääntyvien työllistymistä. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 9.) Ikäjohtamisella haluttiin pyrkiä hallitsemaan uhkia, 

jotka nousivat työikäisen väestön ikääntymisestä. Osaamisen pelättiin häviävän työelämästä 

ja erilaisilla senioriohjelmilla pyrittiinkin kannustamaan työelämässä jatkamista, jotta tarvit-

tava osaamispääoma saatiin siirrettyä. Ikäjohtamisessa on nähty vaarana ikästereotypioiden 

lisääntyminen ja toisaalta, että nähtäisiin ikääntyneiden tarvitsevan erityiskohtelua. (Lundell 

ym. 2011, 283-284.) Ikäkäsityksellä voidaan luoda itseään toteuttavaa toimintaa, jos iän an-

netaan toimia itseään toteuttavana ennusteena (Kiviranta 2010, 15). Ihmisen ikää voidaan 

määritellä eri tavoin ja esimerkiksi biologinen tai fysikaalinen ikä on riippuvaista terveydestä 

ja sekä kuntoilusta. Psykososiaalisesti taas ikä voi saada eri merkityksen ihmisen identifioides-

saan itsensä tietynikäiseksi. Sikäli kun otetaan huomioon ainoastaan kronologinen ikä työnte-

kijät voivat kohdata stereotyyppistä ajattelua kyvyistä ja taidoista. (Aaltio, Salminen & Kopo-

nen 2014, 161.) Ikääntyvät eivät ole homogeeninen ryhmä, vaan jokainen ikääntyvä on yksilö, 

jolla on erilainen terveys, työhistoria, taidot, koulutus ja myös maantieteellinen sijainti (At-

kinson & Sandiford 2016, 14). Tärkeää olisikin huomioida, ettei ikäsyrjintää esiinny ja toi-

saalta muutetaan asenteita eläköitymistä kohtaan kokonaisuudessaan. Ennenaikaisen eläköity-

minen ei tulisi olla odotusarvona työyhteisöissä vaan ajateltaisiin kaikkien pysyvän työelä-

mässä loppuun saakka. (Drury 2001, 613.) 
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Ikäjohtamisen käsitteen määrittely riippuu selkeästi näkökulmasta, josta aihetta halutaan lä-

hestyä. Halme (2011, 24) tuo väitöskirjassaan esille, että ikäjohtamisella etsitään keinot, 

joilla ikääntyneiden työkyky voidaan hyödyntää ja valikoida ne joiden työpanos vielä tarvi-

taan. Tämä näkökulma lähtee selkeästi fyysisen ikääntymisen näkökulmasta ja yrityksen ta-

voitteesta pitää ikääntyvät työelämässä. Biologista ikää mietittäessä asiantuntijat käyttävät 

yli 45-vuotiaista termiä ikääntyvä työntekijä ja ikääntynyt työntekijä on yli 55-vuotias (Ilmari-

nen 2006, 60). Ikäjohtamisen kritiikkinä todetaan, että ikääntymisen tarkastelu kuvaa enem-

män aikaa ja kulttuuriamme kuin itse todellisuutta. Elämänkaariajattelu on länsimainen tapa 

kuvata ihmisen elämänkulkua ja kärjistettynä ihminen saa arvon vain niissä vaiheissa, kun hän 

on tuottava. (Halme & Aaltio 2011, 234.) Toisaalta tästä näkökulmasta katsottuna sekä työn-

tekijä että yritys hyötyvät siitä, että ikäjohtaminen tuodaan osaksi johtamisenkulttuuria, 

koska silloin molemmat saavat arvon ja hyödyn läpi henkilön työhistorian. (Dong-Wook 2011, 

53.) 

Ikäjohtaminen voidaan nähdä myös työterveyden ja työn näkökulmasta, jolloin määritelmänä 

on: ”Ikäjohtaminen on työntekijän iän ja ikäsidonnaisten tekijöiden huomioon ottamista päi-

vittäisjohtamisessa, työn suunnittelussa ja organisoinnissa siten, että jokainen – ikään katso-

matta – voi saavuttaa terveellisesti ja turvallisesti sekä henkilökohtaiset että organisaation 

tavoitteet” (Ilmarinen 2006, 56). Tässä näkökulmassa huomioidaan, että jokainen työntekijä 

on yksilö, jonka elämänkulku tulisi huomioida osana työelämää. Ikäjohtamisella voidaan mah-

dollistaa työelämän ja henkilökohtaisen elämän synergia, jolloin yritys voi uhkakuvien sijaan 

hyödyntää jokaisen ikäryhmän vahvuudet ja saada uusia mahdollisuuksia työyhteisöjen toimi-

vuuteen. Kiviranta (2010, 13) muistuttaa kuitenkin, ettei ikä itsessään aiheuta eroa ihmisten 

välille, vaan tuo tullessaan erilaisia kokemuksia, erilaisen terveyden ja toimintakyvyn. Työssä-

jaksaminen eläkeikään saakka on kuitenkin suorassa yhteydessä terveyden kokemiseen ja eri-

tyisesti raskas fyysinen työ on riskitekijä ennenaikaiselle eläköitymiselle. (Morschhäuser & 

Sochert 2006, 13). 

Halme ja Aaltio (2011, 226) kirjoittavat ikäjohtamisen tutkimuksien taustoista, jotka lähtevät 

liikkeelle hieman eri näkökulmista. Perinteinen näkökulma on juuri ikääntymistutkimuksessa, 

jossa lähdetään liikkeelle muutoksista, joita tapahtuu yksilön toimintakyvyssä. Tällöin puhu-

taan funktionaalisesta työkykytutkimuksesta, johon tässäkin teoriassa pohjaudutaan. Tässä 

näkökulmassa on kuitenkin vaarana, että ikääntyminen nähdään edelleen negatiivisena ja ih-

misten eriarvoinen luokittelu jatkuu. Pelkkään toimintakykyyn painottuva tutkimus ei välttä-

mättä poista asenteita iän ympäriltä ja jättää huomiotta, että vanheneminen on kiinni pal-

jolti siitä, miten yksilö ja ympäristö mieltää ikääntymisen. (Halme & Aaltio 2011, 227.) Ikään-

tyvään työntekijään liitetäänkin helposti stereotypioita, kuten oppimisenhaasteet, kiinnostuk-

sen puute, suuremmat poissaolot tai heikompi työhön sitoutuminen, joihin moniinkaan ei 

löydy tieteellistä tutkimusfaktaa (Fuertas, Egdell & McQuaid 2013, 275). 

Käytännön ikäjohtamista voidaan myös lähestyä eri näkökulmista. Euroopan Unionissa toteu-

tetussa tutkimuksessa (Wallin 2014) käy ilmi, että yrityksissä toteutetaan ikäjohtamista viiden 
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eri typologian kautta. Työterveyslaitoksen (Wallin 2014, 33 - 40)  tuottaman raportin mukaan 

typologiat ovat:  

1) Liiketoiminnallinen välttämättömyys – jossa pyritään ratkomaan välittömästi uhkaavat 

ongelmat. Tässä lähestymistavassa nähtiin olevan vahvuudet ennakkoluulottomissa 

ratkaisuissa, mutta tässä ratkaistiin vain nykyhetken ongelma pikaisilla ratkaisuilla.  

2) Kuormituksen vähentämisellä pyritään ratkaisuihin, joilla ikääntyneet voivat pysyä 

työelämässä. Huomio on tällöin erityisesti fyysisessä jaksamisessa sekä palautumi-

sessa. Hyötynä tässä lähestymistavassa nähtiin yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen 

ja niihin vastaaminen. Tämänkin lähestymistavan ongelmaksi nähtiin pikaiset ratkai-

sut, jolloin ennakointi ja laaja-alaiset toimenpiteet eivät onnistuneet. Tätä lähesty-

mistapa saattaa myös leimata ikääntyneet erityistä tukea tarvitseviksi.  

3) Voimavarojen vahvistamisella etsittiin kokonaisvaltaisia ratkaisuja. Työn kuormitusta 

pyrittiin sovittamaan sekä vahvistettiin yksilön omia voimavaroja ja osaamista. Tämän 

lähestymistavan vahvuutena oli ennakointi työkykyongelmien suhteen. Heikkoutena 

lähestymistavalla nähtiin edellisen tapaan leimautuminen ikääntyneeksi ja pelkkään 

yksilöön keskittyminen vähensi organisaation kokonaisuuden kehittämistä. 

4) Sukupolvien välinen oppiminen – ikääntyneiden osaamista tuettiin ja arvostettiin ja 

kokemusta jaettiin sukupolvien kesken. Tällä näkökulmalla vahvistetaan ikääntyneen 

työntekijän pitkää kokemusta ja vahvuuksia. Heikkoutena kuitenkin nähtiin olevan su-

kupolvien erojen kasvamisen ja muihin osa-alueisiin ei keskitytty samalla tavoin.  

5) Elämänkulun huomioiminen – työntekijöille taattiin yhtäläiset oikeudet ja joustavat 

työjärjestelyt mahdollistettiin elämänkulun mukaan. Tämä näkökulma poistaa ikään 

liittyvät ennakkokäsitykset ja lähestymistavassa siirrytään tunnistamaan työuran eri 

vaiheet. Tämän näkökulman kautta ikääntyvien mahdollisiin haasteisiin tai ongelmiin 

voidaan puuttua ennen kuin ne ehtivät edes syntyä.  

Ikäjohtamisella voidaan vahvistaa henkilöstön voimavaroja, kun huomioidaan ihmisen ko-

konaisvaltaisuus. Tapahtumat yhdessä tasossa vaikuttavat kaikkiin tasoihin, jonka vuoksi 

vaaditaan jatkuvaa tasapainon löytämistä ja ylläpitämistä työuran jokaisessa vaiheessa 

(kuvio 1). (Lundell ym. 2011, 54 - 55.) 

 

Kuvio 1 Ikäjohtamisen tasot mukaillen työkykytalo-mallia (Lundell ym. 2011, 54-55). 

Terveys ja 
toimintakyky

Osaaminen ja 
oppiminen

Arvot, 
asenteet ja 
motiivi

IKÄJOHTAMINEN 
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Organisaatiossa voidaan lähteä liikkeelle ajatuksesta, että ikääntyminen tuo mukanaan kus-

tannuksia ja työntekijä on ikääntyessään vähemmän tuottava. Tällöin unohdetaan, että ikään-

tyvä työntekijä tuo mukanaan kasvaneet taidot sekä kokemuksen. Vaihtoehtoisesti työpulaa 

voidaan ratkaista palkkaamalla uutta ja kouluttamalla heidät tai vastaavasti yrityksissä voi-

daan panostaa ikääntyvän ja koko henkilöstön elinikäiseen oppimiseen. (Naegele & Walker 

2006, 5.) Henkilöstöjohtaminen ylipäänsä tukee koko yrityksen liiketoimintastrategian toteu-

tumista. Yrityksen kilpailukyky ja tuottavuus voidaan turvata hyvin hoidetulla henkilöstöllä 

motivoitumisen ja sitoutumista kautta. (Viitala 2012, 29.) 

Henkilöstövoimavarojen johtamisella nähdään olevan yhteys organisaatioiden ja yksilöiden 

suoritukseen, kunhan se on johdonmukaista liiketoiminnan strategiaan nähden. Henkilöstöjoh-

tamisen tulee olla ehyt kokonaisuus, jossa rekrytointi, kehittäminen, arviointi, palkitseminen, 

osallistaminen sekä työturvallisuus ovat sopusoinnussa toisiinsa nähden. Johdonmukaisuus näi-

den kesken näkyy asioiden riippuvaisuuksissa toisiinsa. Sikäli kun työntekijöitä halutaan kan-

nustaa palkitsemalla, työn tekemisellä tulee mahdollistaa tavoitteiden saavuttaminen. Ta-

voitteiden saavutuksella saavutetaan sitoutumista ja laadukasta työtä sekä yksilötasolla onnis-

tuminen näkyy esimerkiksi motivaation nousuna. Yritykselle hyvä henkilöstöjohtaminen näkyy 

tuottavuutena, korkeana laatuna ja ketjun epäonnistuessa, se näkyy yrityksen tasolla esimer-

kiksi sairaspoissaoloina, henkilöstön vaihtuvuutena, virheinä ja asiakkaiden valituksina. Kuvio 

2 kuvaa henkilöstövoimavarojen johtamista ja niiden riippuvuutta toisistaan. (Viitala 2012, 26 

- 27.) Kuviossa 2 kuvataan henkilöstövoimavarojen riippuvaisuutta toisistaan ja kuinka pro-

sessi tulisi olla osana koko henkilöstön johtamista.  

 

Kuvio 2 Henkilöstövoimavarojen johtamisen kokonaisprosessi (Viitala 2012, 26 - 27). 

Henkilöstöstrategian valinta (innovointi, laatu, kustannustehokkuus)

Henkilöstökäytännöt (kehittäminen, arviointi, palkitseminen, 
osallistaminen, ura, turvallisuus)

Henkilöstöjohtamisen tulos 

(sitoutuminen, laatu, joustavuus)

Henkilöstössä näkyvät tulokset

(motivaatio, yhteistyö, osallistuminen)

Toiminnalliset ja taloudelliset tulokset

(korkea: tuottavuus, laatu, innovatiivisuus, matalat: sairaspoissaolot, 
vaihtuvuus, ristiriidat, asiakasvalitukset, taloudellisena tuloksena: voitto 
ja pääoman tuottavuus)
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Ikäjohtamisen malli asettuu henkilöstöjohtamisessa erityisesti työkykyä ja työhyvinvointia 

mahdollistavaksi toiminnaksi (Viitala 2012, 212). Terveyden edistämisellä on kuitenkin merkit-

tävä osuus työntekijöiden työtyytyväisyyteen (Eurofound 51, 2012). Henkilöstön hyvinvointi 

koostuu terveydestä, osaamisesta, sekä fyysisestä ja psyykkisestä toimintaympäristöstä. Työn 

kiinnostavuus sekä arvostava ja tukeva työyhteisö mahdollistavat jatkuvan kehittymisen ja op-

pimisen, mikä parhaimmillaan lisää työntekijän voimavaroja ja mielekkyyttä. (Viitala 2012, 

212.) 

2.2.1 Ikäjohtamisen tasot 

Pinja Halme (2011, 25) tuo väitöskirjassaan esille ikäjohtamisen kolmen eri osa-alueen syner-

gian: yhteiskunta, työntekijä sekä yritys. Yhteiskunnallisesti ikäjohtaminen pitää sisällään 

kansantaloudellisen ongelman ja eläkekustannusten hallinnan ongelman. Työntekijän näkökul-

masta ikääntymisessä pitää huomioida toimintakyky ja työkyky, ikäsyrjintä, omat asenteet 

työtä kohtaan sekä muun elämän yhdistäminen työelämään. (Halme 2011, 25.) Ikäsyrjintä voi 

olla vaikea poistaa, koska se yleensä tapahtuu epäsuorasti. Huomionarvoista on myös ikäsyr-

jinnän yleisyys etenkin naisten keskuudessa. (Aaltio, Salminen & Koponen 2014, 169.)  

Yrityksen näkökulmasta työelämässä pitää olla osaavaa työvoimaa jatkossakin, jotta pysytään 

kilpailukykyisenä ja toiminta on taloudellista. Yrityksessä pitää löytyä osaamista eri-ikäisten 

johtamiselle, joka tulisi huomioida henkilöstöstrategiassa myös ikästrategiana. (Halme 2011, 

25.) Ilmarinen (2006, 197) toteaakin, että menestyvä työntekijä ja menestyvä yritys kulkevat 

käsi kädessä, jolloin seurauksena on molempien hyvä elämä ja tulevaisuus. Artikkelissa 

”Ikääntymisen merkitys työelämässä” (Halme & Aaltio 2011, 225), todetaan kuitenkin, että 

ikä saatetaan ymmärtää voimavarana, mutta silti organisaatioiden päätökset tehdään talou-

dellisista näkökulmista. Silloin kun organisaatio näkee ikäjohtamisen ainoastaan tehokkuusvii-

tekehyksestä käsin, menetetään helposti ikäjohtamisen positiivinen voimavara-ajattelu ihmis-

ten johtamisessa. (Halme & Aaltio 2011, 225.)  

Ikääntyminen on yksi megatrendeistä talouselämän muutosten ja teknologian kehityksen rin-

nalla, jotka koskettavat, ei ainoastaan yksilöä, mutta myös koko yhteiskuntaa ja organisaa-

tioita maailmanlaajuisesti. Työurien pidentäminen on keskeinen kysymys ja vaatii pitkäjän-

teistä toimintaa. (Lundell ym. 2011, 14.) Yksittäisen työntekijän panos vaikuttaa organisaa-

tion toimintaan ja organisaation toiminta taas vaikuttaa yhteiskunnan rakenteisiin. Vastaa-

vasti yhteiskunnan päätökset vaikuttavat lainsäädännön ja eläkeratkaisujen kautta organisaa-

tioiden ja yksilöiden toimintaan. (Ilmarinen 2006, 17.) Halme (2011, 22) lisää, että oman 

haasteensa tähän yhtälöön tuo työelämän perinteiden muuttuminen. Ikääntyvät työntekijät 

ovat tottuneet pitkiin uriin ja etuuksiin, mutta rakennemuutos on vaatinut asennemuutosta 

niin yrityksiltä kuin työntekijöiltä. Lisäksi organisaatioissa on tulospainetta ja toimintojen te-

hostamista, joka voi rasittaa erityisesti ikääntyvää ihmistä. (Halme 2006, 22.) 

Ikäjohtamisen keinoilla pystytään löytämään ratkaisuja niin yksilön, yrityksen kuin yhteiskun-

nan ongelmiin ja mahdollisuuksiin. Yrityksen toiminnan näkökulmasta on tärkeää tunnistaa 
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mikä on se erityistarve, johon ikäjohtamista tarvitaan. Organisaation näkökulmasta ikäjohta-

mista voidaan tarvita esimerkiksi työntekijöiden korkean keski-iän vuoksi, nuoria ei saada pal-

kattua riittävästi, eläköityvien tilalle ei löydy riittävän kokeneita seuraajia, esimiehellä ei ole 

riittävästi osaamista eri-ikäisten johtamiseen tai ikääntyneet pitäisi saada pysymään aktiivi-

sena. (Kiviranta 2010, 54.)  

Yksilön näkökulmasta katsottuna ikäjohtamista tarvitaan, jotta työntekijä voi tavoitella ter-

veytensä vahvistumista (Ilmarinen, Lähteenmäki, Huuhtanen 2003, 15). Organisaatiot eivät 

toki ole vastuussa työntekijöiden eläkepäivistä, mutta organisaatioiden panostuksella on mer-

kitys työntekijän jaksamiseen myös työuran jälkeen (Dong-Wook 2011, 53). Juhani Ilmarinen 

(2006, 17) kuvailee yksilön, yhteiskunnan ja yksikön välistä suhdetta oheisen kuvion (kuvio 3) 

avulla: 

ONGELMAT/  RATKAISUT/  TAVOITTEET/ 

MAHDOLLISUUDET KEINOT  TULOKSET 

YKSILÖ 

 

 

 

 

 

YRITYS 

 

 

 

 

YHTEIS- 

KUNTA 

 

Kuvio 3 Ikääntymisen ja työn haasteet sekä mahdollisuudet (Ilmarinen 2006, 17). 

-toimintakyky 

-terveys 

-osaaminen 

-työmotivaatio 

-työkyky 

-työuupumus 

-työttömyys 

-ikäjohtaminen 

-fyysisten, henkisten ja 

sosiaalisten voimavarojen 

vahvistaminen 

-terveyden edistäminen 

-ammattitaidon kehittämi-

nen 

-muutosten hallinta 

-osallistuminen 

-toimintakyky paranee 

-terveys vahvistuu 

-osaaminen paranee 

-työkyky paranee 

-työuupumus vähenee 

-työllistettävyys paranee 

-syrjäytymisriski pienenee 

-elämänlaatu paranee 

-tuottavauus 

-kilpailukyky 

-poissaolot 

-muutosvastarinta 

-työyhteisö 

-työympäristö 

-työvoiman saanti 

-ikäjohtaminen 

-yksilölliset ratkaisut 

-eri-ikäisten yhteistyö 

-ikäergonomia 

-työn tauotus 

-joustavat työaikajärjeste-

lyt 

-osa-aikaiset työt 

-täsmäkoulutus 

-kokonaistuottavuus 

-kilpailukyky paranee 

-poissaolot vähenevät 

-johtaminen paranee 

-osaava henkilöstö 

-imago paranee 

-työkyvyttömyyskustannuk-

set laskevat 

 

-työ- ja eläkeasenteet 

-ikäsyrjintä 

-eläkkeellesiirtymisikä 

-työkyvyttömyys 

-huoltosuhteet 

-terveydenhuollon kus-

tannukset 

-ikäjohtaminen 

-ikäasenteiden korjaus 

-ikäsyrjinnän ehkäisy 

-työlainsäädännön kehit-

täminen 

-eläketurvan kehittäminen 

-eläkejärjestelmien mak-

susääntöjen kehittäminen 

-ikäsyrjintä vähene 

-eläkkeellesiirtymisikä 

nousee 

-eläkemenot laskevat 

-työttömyys vähenee 

-työttömyysmenot ja ter-

veydenhuollon kustannuk-

set laskevat 

-kansantalous paranee 

-hyvinvointiyhteiskunta 

vahvistuu 
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Naegele ja Walker (2006, 7) kirjoittavat, että ikäjohtaminen pitää yrityksen näkökulmasta si-

sällään kahdeksan eri osa-aluetta 1) rekrytointi 2) oppiminen 3) urakehitys 4) joustavat työ-

ajat 5) terveyden edistäminen 6) uudelleensijoitus 7) työsuhteen päätös / eläkkeelle siirtymi-

nen 8) kokonaisvaltainen lähestyminen. Kirjoittaen mielestä näillä toimenpiteillä voidaan 

edistää työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta koko työelämän ajan sekä toisaalta näillä toi-

menpiteillä voidaan ennaltaehkäistä ja vähentää akuuttien ongelmien syntymistä myöhem-

mässäkään elämänvaiheessa. (Naegele & Walker 2006, 7.) 

2.2.2 Ikäjohtamisen hyödyt  

Ikäjohtamisella on iso merkitys yrityksen näkökulmasta, koska sillä voidaan pitää yllä osaava 

henkilökuntaa, johtaa henkilöstöresursseja, sekä toisaalta voidaan estää kokemusperäisen 

osaamisen katoaminen yrityksestä. (Halme & Aaltio 2011, 234.) Ikäjohtamisella voidaan hyö-

dyntää työntekijöiden erilaisia taitoja, kokemuksia ja näkökulmia yrityksen voimavaroina. Sa-

malla ikäjohtaminen palvelee eettisiä päämääriä kuten oikeudenmukaisuuden edistämistä ja 

suvaitsevuutta sekä työntekijöiden tasavertaista kohtelua. (Lundell ym. 2011, 287.)  

Päivittäisellä ikäjohtamisella voidaan ennaltaehkäistä työkykyongelmia ja jokainen työyhtei-

sön jäsen voi työskennellä omien voimavarojensa mukaisesti. Työuran eri vaiheiden huomioon 

ottaminen vahvistaa työyhteisöä ja työntekijöiden vahvuudet voidaan hyödyntää organisaa-

tion voimavaraksi. (Lundell ym. 2011, 355.) Kiviranta (2010, 33) näkee, että ikäjohtamisella 

saavutetaan kolme osa-aluetta: työhön sitoutuminen, työn tuottavuus sekä hyvinvointi työssä.  

 

TUOTTAVUUS 

muutos 

motivaatio    osaaminen  kyvykkyys 

tilanne työn muotoilu       tasapaino 

merkityksellinen työ   pärjääminen   myönteiset tunteet 

tarpeet        turvallisuus       sosiaalisuus  tyytyväisyys  onnellisuus 

SITOUTUMINEN      HYVINVOINTI 

Kuvio 4 Ikäjohtamisen hyödyt (Kiviranta 2010, 34). 

Kuvio 4 kuvaa kuinka tuottavuus syntyy kyvykkyydestä, motivaatiosta sekä tilanteiden yhtei-

sestä vaikutuksesta. Ikäjohtamisen keinoilla voidaan johtaa työntekijöitä tilanteen edellyttä-

mällä tavalla ja vahvistaa työntekijäresurssien tuottavuutta. Työntekijän sitoutuminen voi ta-

pahtua monesta syystä. Työhön voidaan olla sitoutuneita ainoastaan palkan vuoksi tai uran 

vuoksi, jolloin ollaan myös aktiivisia vaihtamaan organisaatioita. Raha on kuitenkin harvem-

min ikääntyvän työntekijän sitoutumisen takana vaan hänen sitoutumistaan tukevat työn si-

sältö, työyhteisö sekä uudet haasteet. Organisaatiossa näitä voidaan hyödyntää työurien joh-

tamisella ja työyhteisöjen kehittämisellä. Organisaation huolehtiessa työkyvystä, osaamisesta, 

jaksamisesta sekä tyytyväisyydestä, työntekijöiden hyvinvointi lisääntyy ja he haluavat tehdä 
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työnsä hyvin. Ikäjohtamisella voidaan vahvistaa työntekijöiden voimavarojen riittävyys. (Kivi-

ranta 2010, 34 - 47.) 

Yrityksen panostuksesta ikäjohtamiseen on seurauksen yksilön kokemus arvostuksesta ja toi-

mintakyvyn huomioimisesta, mikä parhaimmillaan johtaa yhteiskunnallisen ongelman ka-

toamiseen esimerkiksi eläkekustannusten kautta. (Halme 2006, 25.) Monet ikääntyvistä työn-

tekijöistä kuitenkin haluaisivat jatkaa työuran loppuun saakka sekä toimeentulon että siitä 

saatavan ilon vuoksi (Morelock, McNamara & Jacquelyn 2017, 1371). Ikäjohtamisen onnistu-

essa voidaan saada toisaalta yksilön näkökulmasta aikaan negatiivinen kehitys. Ikääntyvän tar-

peiden huomiointi työelämässä voi johtaa työurien jatkamiseen ja eläköitymisen hidastumi-

seen, joka nopeatempoisessa yhteiskunnassa voi asettaa lisäpaineita ikääntyvälle työnteki-

jälle. (Halme & Aaltio 2011, 234.)  

2.2.3 Eri sukupolvet työelämässä 

Elämänkulku työelämässä kulkee yleensä suhteellisen samaa kaavaa pitkin, joka viittaa sosio-

logiseen ja prosessuaaliseen ajatteluun elämän etenemisestä. Ennen elämänkulku oli vahvasti 

sidoksissa ihmisen kronologiseen ikään, mutta nykyisellään nähdään yksilöllinen mahdollisuus 

elämänkulun muotoutumisessa. (Lundell ym. 2011, 46.)  

Elämänvaiheet työelämässä alkavat, kun opiskelujen jälkeen jokainen toivoo työllistyvänsä 

nopeasti, mutta edessä voi olla työttömyyttäkin. Jossain vaiheessa hankitaan mahdollisesti 

lisäkoulutusta ja kenties uusi ammatti tai edetään esimieheksi. Eläkeikä tulee vastaan jossain 

vaiheessa ja sen odottaminen on varmasti yksi vaihe työelämässä, ennen varsinaista eläk-

keelle siirtymistä. Kaikkiin työelämän vaiheisiin liittyy vahvasti myös ihmisen oma elämän-

kulku. Elämänkulkuun vaikuttaa myös sukupuoli. Lasten saaminen voi vaikuttaa haluun siirtyä 

pois vuorotyöstä tai fyysinen terveys voi vaatia vaihtamaan alaa kokonaisuudessaan. Ihmisen 

elämä on holistinen kokonaisuus, jossa työelämä ja vapaa-aika ovat vahvasta sidottuna elä-

mänkulkuun työelämässä. (Lundell ym. 2011, 47, 49.)  

Tytti Ervasti (2018, 46-47) esittelee väitöskirjassaan elämänkulkunäkökulman, jonka avulla 

jokaiselle työntekijälle tarjottaisiin yhtäläiset mahdollisuudet elinikäiseen oppimiseen ja 

joustaviin työjärjestelyihin kaikissa elämänkulun eri vaiheissa. Elämänkulkuun liittyy erilaisia 

vaiheita ja siirtymät ovat yhteydessä ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin sekä toisaalta eri-

laisten roolien vaihdokseen. Tällöin johtamisessa tavoitellaan työntekijöiden työhyvinvoinnin 

tukemista sekä urakehitystä. Ervasti kuvailee elämänkulkujohtamisen ikämallia seuraavasti:  

Ikäneut-

raali rek-

rytointi 

Osaamisen 

johtami-

nen 

Työnteki-

jän tarvit-

sema tuki 

Terveyden 

edistämi-

nen 

Joustavat 

työajat 

Uudelleen 

sijoittumi-

nen 

Eläkesiir-

tymä tai 

työuran 

jatkami-

nen  

Kuvio 5 Elämänkulun huomioiminen (Ervasti 2018, 47). 
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Ervastin (2018, 47) esittämässä elämänkulkumallissa jokaisessa vaiheessa esimiesten vastuulla 

ajatellaan olevan työntekijöiden työhyvinvoinnin tukeminen ja urakehityksen mahdollistami-

nen arkipäivän johtamisen keinoin. Yksilö on toki vastuussa omasta elämästään, mutta työnte-

kijä tarvitsee tukea esimieheltä eri elämänvaiheiden sovittamisessa yhteen työn kanssa. Täl-

löin voidaan myös huomioida voimavarojen riittäminen. (Ervasti 2018, 47 - 48.) Ikääntyvällä 

työntekijällä voi olla esimerkiksi paineita perheen huolehtimisesta, joka lisää stressiä työn ja 

kodin yhteensovittamisessa (Morelock, McNamara & Jacquelyn 2017, 1374). 

Onnistuessaan työelämänkulun siirtymiset vahvistavat uskoa selviytyä uudessa siirtymävai-

heessa ja vastaavasti epäonnistuessaan voivat aloittaa epäonnistumisten kierteen. Työter-

veyslaitos (kuvio 6) tuo samaa näkökulmaa Ervastin elämänkulkumalliin. Elämänkulkumallissa 

huomioidaan, että ihmisen elämäntilanteet muuttavat ja näihin olisi hyvä työpaikoilla jo val-

miiksi tunnistaa ne tavat, miten eri vaiheiden siirtymät saadaan onnistuneiksi. (Lundell ym. 

2011, 319.)  

 

  
 
Kuvio 6 Elämänkulun huomiointi ikäjohtamisessa (Lundell ym. 2011, 320 - 321). 

Työyhteisöissä työskentelee eri sukupolvien edustajia. Koulusta valmistautuneet parikymppi-

set aloittelevat työuriaan ja toisessa päässä kuusikymppiset odottavat eläkepäiviään. Väliin 

mahtuu joukko, jotka tasapainoilevat yksityiselämän ja työuran välissä. Eri aikakaudet ja yh-

teiskunnan muutokset vaikuttavat myös työntekoon ja antavat sille oman erityisen leimansa. 

Järvensivu (2014, 18) toteaakin, että työelämän vanhimmat sukupolvet muistavat aivan eri 

asiat kuin 1990-luvun lama aikoihin työelämään tulleet henkilöt. Jokainen sukupolvi kantaa 

mukanaan jotain vanhaa ja toisaalta oma elämänkerta kokonaisuudessaan vaikuttaa siihen 

millaiseksi myös työelämänkerta muodostuu (Järvensivu 2014, 25). Toisaalta sukupolvien vä-

lille voi syntyä konflikteja, koska työn arvostus ja suhde työhön voivat olla hyvinkin erilaisia. 

Työelämään 
siirtyminen

•perehdyttämiseen panostaminen

•harjoittelupaikkojen lisääminen

•kummitoiminta 

Työroolissa 
tapahtuva 

muutos

• työnohjaus

•mentorointi

•urasuunnittelu

Hoivavastuut 
omassa 

perheessä

• työikoihin joustot

• sijaisjärjestelyt

Työkyvyssä 
tapahtuvat 
muutokset

• työhönpaluun suunnitelu

•osa-aikatyö

•uudelleenkoulutus

Työuran 
muutokset

•osaamisen kehittäminen

• työllistymisen tukeminen

Eläköityminen

•henkilökohtainen lähtösuunnitelma

•eläkevalmennus

•mentori- ja kummitoiminta
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Toimintatavat voivat vaihdella ja ikääntyvän voi olla hankala hyväksyä nuoremman sukupol-

ven kelloon sitoutumatonta toimintaa. (Halme 2005, 33.) 

Järvensivu (2014, 35 - 36) kirjoittaa, että sukupolvien muodostumisessa käytetään yleisesti 

nelijakoista jaottelua, jossa näkyy myös sukupolvien erovaisuudet: 

1)   Suuret ikäluokat eli BB-sukupolvi (baby boomers) 1946 – 1964. Tätä sukupolvea kuvas-

taa vahva työkeskeisyys, tiimityön korostuminen sekä taipumus odottaa johtajalta re-

hellisyyttä, huolenpitoa sekä taitoa johtaa. 

2)   X-sukupolvi 1965 – 1976. Tämä sukupolvi on hieman kyynistä ja epäilevää eikä enää 

samalla tavoin lojaaleja organisaatioille. He haluavat palautetta heti ja ovat tottu-

neet muutoksiin ja epävarmuuteen. He ovat myös teknologisesti taitavia ja ylipäänsä 

multitaskaukseen kykeneviä. X-sukupolvi haluaa myös työn ja perheen välille tasapai-

noista suhdetta. 

3)   Y-sukupolvi 1977 – 1997. Y-sukupolvi vaatii korkeampia palkkoja ja joustavia työsken-

telyolosuhteita. He ovat myös optimismisempia ja itseluottamus on korkea ja heitä 

kuvastaa myös teknologiariippuvaisuus. 

4)    Z-sukupolvi 1998 – digiorientoituneet 

Sukupolvien eroavaisuuksien lisäksi johtamisessa ja työyhteisöltä odotetaan erilaisia asioita 

eri työelämän vaiheessa. Yli 50-vuotiaat haluavat työyhteisössä toisaalta mukana pitämistä, 

mutta myös omaa tilaa. Johtajilta odotetaan kunnioitusta, palautetta, ikääntyvän ammatti-

taidon hyödyntämistä, jotta omaa kokemusta voidaan siirtää eteenpäin. (Ilmarinen 2016, 44.) 

Kiviranta (2010, 57) toteaakin, että pitkän uran tehneiden työntekijöiden kanssa pitää luottaa 

heidän taitoonsa tehdä töitä, jotta ei saada aikaan tyytymättömyyttä liian yksityiskohtaisilla 

neuvoilla.  

Ikäjohtamisen käsite luotiin alkujaan selkeään tarpeeseen, kun huomattiin osaamisen katoa-

van eläköityvien mukana. Ikääntyminen on kuitenkin luonnollinen osa ihmisen elämänkulkua 

ja näkyy väistämättä niin yhteiskunnan rakenteissa kuin jokaisen ihmisen työelämänkulussa. 

Toisaalta ikääntyminen on jokaiselle yksilöllistä ja yksilöllinen elämänkulku tulisi huomioida 

organisaatioissa, jotta työntekijän voimavarat pysyisivät tasapainossa. Samalla pystytään vai-

kuttamaan organisaation eri sukupolvien väliseen synergiaan ja mahdollistamaan eri-ikäisten 

oppiminen toisiltaan. Ikäjohtamisella voidaan löytää nopeitakin ratkaisuja yksilön voimavaro-

jen riittävyyteen, mutta paras tulos saavutetaan ikäjohtamisen ollessa osa henkilöstöstrate-

giaa.   

2.3 Työkykytalo-malli ikäjohtamisen pohjalla 

Yksilön ja työntekijän näkökulmasta työterveyslaitos (Lundell ym. 2011, 54) on luonut työky-

kytalo-mallin, jossa on huomioituna työkykyyn vaikuttavia tekijöitä eri kerroksiin. Työkykytalo 

perustuu tutkimuksiin, joissa on tutkittu työkykyyn vaikuttavia tekijöitä. Talon malliin raken-

nettu kuvio havainnollistaa työkyvyn olevan monimutkainenkin kokonaisuus, mutta näiden ol-

lessa tasapainossa, työkyky on hyvä. Työkykyyn vaikuttavat pohjalta lähtien työntekijän oma 
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koettu terveys ja toimintakyky, osaaminen, arvot, asenteet sekä ylimpänä kerroksena työ it-

sessään. Näiden osa-alueiden ollessa tasapainossa työntekijän voimavarojen kanssa, ihmisen 

työkyky on hyvä ja tätä voidaan tukea ikäjohtamisen keinoin jokaisessa työkykytalon kerrok-

sessa. Tasapainoon toki vaikuttavat myös ihmisen perhe, lähiyhteisö sekä koko ympäröivä yh-

teiskunta. (Lundell ym. 2011, 55.) Tässä opinnäytetyössä työkykytalo-malli on kuvattu (kuvio 

7) sisennetyillä ympyröillä ja lisätty ulkopuolelle erityisesti sote-alalle ominaisia piirteitä.  

Työkykytalomallia on arvosteltu sen keskittymisessä erityisesti ihmisen toimintakyvyn näkö-

kulmaan. Työkykytalo-malli nähdään kattavana, mutta käytännössä työkykytoiminta painottuu 

alimpaan kerrokseen eli terveyteen ja toimintakykyyn. Ikäjohtamista voidaan lähestyä myös 

asenteisiin painottuvan tutkimuksen kautta. Tällöin tutkimukselle on ominaista tarkastella 

johtamista esimiehen asenteiden kautta. Asenteet näkyvät yritysten toimintakulttuurissa ja 

yksilöitä kohdellaan stereotypioiden mukaisesti. Asennetutkimuksen kautta lähestyvä tutki-

mus vaatii kuitenkin yhteiskunnallisia muutoksia ja organisaation sekä yksilön näkökulmasta 

asennemuutokset ovat hankalasta mitattavissa. Pääasia olisi kuitenkin, että ikäjohtaminen ei 

kohdistuisi minkään ikäryhmän erityistoimenpiteiksi vaan, että jokainen yksilö saisi johta-

mista. (Halme & Aaltio 2011, 228 - 230.) Nykyinen työympäristö on muuttuvaa, jonka vuoksi 

tasapainon ylläpitäminen on haastavaa ja vaatii erityisesti organisaatiolta halua panostaa joh-

tamisen kulttuuriin. 

Työkykytalo-mallissa (kuvio 7) on taustalla ihminen kokonaisuutena, jossa huomioidaan ihmi-

sen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Ihminen on vuorovaikutuksessa muiden ih-

misten kanssa ja toisaalta makroympäristönä yhteiskunnan rakenteet ja organisaation toi-

minta vaikuttavat vahvasti ihmisen toimintaan. Yhteiskunta ja siinä tapahtuneet muutokset 

myös historiassa, vaikuttavat vahvasti elämänkulkuumme. Kulttuuri muovaa jokaisen yksilön 

arvomaailmaa ja toisaalta yhteiskunnan rakenteet vaikuttavat valintoihin esimerkiksi eläke-

lainsäädännön kautta. Yksilöillä on ympäristössään yleensä perhettä ja lähiyhteisöä, jotka 

ovat tärkeitä voimavarojen lähteitä, mutta sisältävät myös velvoitteita. Osana elämänkulkua 

voikin kuulua kriisejä, jotka voivat syödä voimavaroja ja hetkellisesti vähentää tai jopa viedä 

kaikki voimavarat.  Työkykytalo-mallissa onkin tärkeää nähdä, että kerrokset eivät toimi toi-

sistaan erillään, vaan kerrokset ovat todellisuudessa kietoutuneina toisiinsa ikään kuin rappu-

silla. Tapahtuma yhdessä työkykytalo-mallin kuvaamassa kerroksessa vaikuttaa muihinkin ker-

roksiin ja vastaavasti ihmisen ulkopuoliset tekijät vaikuttavat samalla tavoin. Ihmiset eivät 

kuitenkaan ole olosuhteiden armoilla, vaan jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan elä-

määnsä. (Lundell ym. 2011, 55, 58 - 59.) 
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Kuvio 7 Työkykytalomalli yhdistettynä sote-alan ikäjohtamiseen (Lundell ym. 2011, 57; Wallin 

2017, 90 - 105). 

2.3.1 Terveys ja toimintakyky 

Työkykytalomallin pohja lähtee liikkeelle terveyden ja toimintakyvyn näkökulmasta. Tervey-

den määritelmä riippuu näkökulmasta, josta sitä tarkastellaan, mutta terveys ei välttämättä 

ole vastakohtana sairaalle. Työntekijällä voi olla riittävät voimavarat työn vaatimuksiin näh-

den, vaikka hänellä olisikin jokin perussairaus. (Lundell ym. 2011, 60 - 62.) Toimintakyvyllä on 

iso merkitys jaksamiseen ja 50-54-vuotiaista lähes 37% toteaa, ettei pysty jatkamaan samassa 

työssä enää 60-vuotiaana (Eurofound 2012, 57).  Kiviranta (2010, 19) toteaa kuitenkin, että 

vaikka ikä tuokin mukanaan yleensä lisää sairauksia ja haittaa toimintakykyyn, ikääntynyt voi 

hallita sairauden aiheuttamat haitat paremmin aiemman kokemuksensa perusteella.  

Toimintakyky koostuu fyysisestä sekä kognitiivisesta toimintakyvystä että aistitoiminnoista. 

Fyysistä toimintakykyä tarvitaan työelämässä etenkin hankalissa asennoissa tai taakkojen siir-

tämisessä. (Lundell ym. 2011, 60 - 62.) Ikääntyneillä haasteena fyysisessä toimintakyvyssä on 

tuki- ja liikuntaelimistön, hengitys- ja verenkiertoelimistön sekä näön ja kuulon heikkenemi-

sessä (Kiviranta 2010, 19).  Aistien avulla saamme tietoa ympäristöstä ja ne ovat tärkeitä ol-

lessamme vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Kognitiivinen toimintakyky puolestaan liittyy 

oppimiseen, tiedon käsittelyyn sekä informaation vastaanottamiseen. Ihminen itse vaikuttaa 
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omiin valintoihinsa ja elintapoihinsa, joilla on vaikutusta terveyteen ja toimintakykyyn. Orga-

nisaation näkökulmasta työpaikoilla tulisi huomioida haitallinen kuormitus sekä palautuminen 

erityisesti ikääntymisen myötä. Työympäristöä voidaan muokata työvuorosuunnittelulla ja er-

gonomisilla ratkaisuilla sekä ottamalla huomioon ikääntyneiden erityistarpeet. (Lundell ym. 

2011, 60 - 62.) Erityisesti yövuorojen määrä tulisi olla minimissään ikääntyvillä ja sikäli, kun 

niitä joudutaan laittamaan, niistä palautuminen pitää mahdollistaa mahdollisimman pitkällä 

vapaalla (Morschhäuser & Sochert 2006, 58). Univaikeudet ovat naisten keskuudessa muuten-

kin yleisempiä. 55-vuotiaista jo 32,5 % kertoo kärsivänsä unettomuudesta. (Eurofound 2012, 

46.) Työvuorojen lyhentämisellä on myös yhteys siihen, että työntekijä haluaa jatkaa osa-ai-

kaisena eläkeiän saavuttamisenkin jälkeen (Fuertas, Egdell & McQuaid 2013, 280; Atkinson & 

Sandiford 2016, 16). 

Gerontologi ja terveystieteiden tohtori Marjo Wallin (2017, 91) tuo esiin kuinka sosiaali- ja 

terveysalan naisvaltaisuus ja työn fyysisyys pitäisi ottaa huomioon töiden yksilöllisessä järjes-

tämisessä. Ikämuutokset voivat tulla esille 55 ikävuoden jälkeen etenkin naisilla. Tällöin muu-

tokset voivat näkyä muun muassa lihasvoimassa, ketteryydessä, tasapainossa, koordinaatiossa 

sekä selkärangan ja nivelten liikkuvuudessa. Sikäli kun työpäivä kuormittaa työntekijää liikaa 

seurauksena on väsyminen, virhesuoritukset, keskittymisvaikeudet sekä työtahdin hidastumi-

nen. Työn kuormittavuutta voidaan hyvällä johtamisella vähentää suunnittelemalla ergonomi-

nen työvuorolista, lisäämällä taukoja sekä antamalla työntekijälle itselleen mahdollisuus vai-

kuttaa työhön ja työjärjestelyihin. (Wallin 2017, 101 - 102.) Vuorosuunnittelu on erittäin tär-

keää, koska hoitotyö on yleensä kolmivuorotyötä ja tutkimusten mukaan jo neljänkymmenen 

ikävuoden jälkeen riski unettomuuteen kasvaa univalverytmin muutoksilla. Etenkin ikäänty-

vien työntekijöiden kohdalla palautuminen normaaliin vuoroon tulee huomioida, jotta välty-

tään toimintakyvyn laskulta. (Morschhäuser & Sochert 2006, 58.) Fyysinen toimintakyky on ai-

noa toimintakyvyn osa-alueista, jossa heikkenemistä tapahtuu. Psyykkinen ja sosiaalinen toi-

mintakyky kehittyvät positiivisessa mielessä, koska ihminen oppii tuntemaan itseään  ja pys-

tyy muokkaamaan toimintatapojaan toimiessaan muiden ihmisten kanssa. (Kiviranta 2010, 

18.)  

Vanhustyössä työn fyysinen kuormittavuus on väistämätöntä. Hoivakodeissa asuu toimintaky-

vyltään heikentyneitä ikääntyviä ihmisiä, joiden hoitaminen vaatii fyysistä voimankäyttöä. 

Teknologian avulla voidaan vähentää osittain työn kuormittavuutta, mutta tämä vaatii inves-

tointeja yritykseltä. Pitkällä aikavälillä tällä varmasti saavutettaisiin säästöjä, kun työn fyy-

sistä kuormittavuutta voitaisiin vähentää. Autonominen listasuunnittelu on jo mahdollista, 

mutta tässä tulee huomioida ikääntyvien työntekijöiden tietotekniset taidot. Sikäli kun suun-

nittelu tapahtuu tietokoneen kautta, on varmistettava työntekijöiden tietotekniset taidot. Ki-

viranta (2010, 99) kirjoittakin, että työn vaatimukset tulee olla tasapainossa toimintakyvyn 

osa-alueiden lisäksi osaamisen kanssa, jotta uupumista ei tapahtuisi. Epätasapaino johtaa 

ikääntyvillä sairaspoissaoloihin ja ennenaikaiseen eläköitymiseen. (Kiviranta 2010, 99.) Työ-

elämän tulisikin tukea jokaisen oikeutta vanhentua työelämässä niin, että yksilöllinen työelä-

mänkulku otettaisiin työyhteisössä huomioon (Lundell ym. 2011, 15). Hellsténin (2014, 109) 
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suorittamassa tutkimuksessa ergonomiakoulutuksella vähennettiin koettua fyysistä kuormitta-

vuutta sekä toisaalta lisättiin työn palkitsevuutta työstä selviytymisen tuottaman mielihyvän 

kautta. Koettua psyykkistä kuormittavuutta saatiin vähennettyä, kun mahdollistettiin vaikut-

taminen työaikoihin. (Hellstén 2014, 109.) 

Terveyden ja toimintakyvyn huomioimisella tavoitellaan haitallisen kuormittumisen ja työta-

paturmien ennaltaehkäisy. Työnantaja voi tukea terveyttä ja toimintakykyä muun muassa seu-

raavin käytännön keinoin (Wallin 2014, 21-22; Lundell ym. 2011, 330 - 331):  

• työympäristön suunnittelu 

• työjärjestelyt 

o uudelleenjärjestely vähemmän fyysisesti kuormittavaan työhön 

• ergonomia 

• työturvallisuus 

• työaikasuunnittelu  

o lyhyemmät työajat 

o ikävapaat 

• palautumisesta huolehtiminen 

o yötyön vähentäminen / poistaminen 

• terveysliikunnan lisääminen 

o liikuntasetelit,  

o mahdollisuus liikuntaan työajalla 

• vertaisryhmät  

o esimerkiksi tupakoinnin lopettamiseen tai laihduttamiseen 

Yksilön vastuulla on toki omasta terveydestä ja fyysisestä kunnosta huolehtiminen sekä turval-

listen työmenetelmien omaksuminen. Lisäksi työsuojelulla ja työterveyshuollolla on merkit-

tävä rooli tiedottamisessa, neuvonnassa, kuntoutustarpeen arvioinnissa sekä työkyvyn seuran-

nassa. (Lundell ym. 2011, 330.) 

2.3.2 Osaaminen 

Osaaminen rakentuu terveyden ja toimintakyvyn päälle. Osaamista kertyy koulutuksesta, 

mutta suurin osa työelämän tiedoista ja taidoista kertyy työvuosien myötä. Tämä osa-alue on-

kin ikääntyneen työntekijän vahvuus, kun hänelle on kertynyt kokemuksen myötä paljon hil-

jaista tietoa ja vahvaa ammatillista osaamista. Nykyinen työelämä vaatii kuitenkin jatkuvaa 

oppimista teknologian kehittymisen myötä, jolloin tietoja ja taitoja pitää päivittää. Organi-

saatiotasolta voidaan tukea ikääntyneen ammatillisia vahvuuksia sopivan haasteellisilla töillä 

ja mahdollistamalla ammatillinen oppimisen läpi työhistorian. (Lundell ym. 2011, 62 - 63.)  
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Uuden oppimisen paine tulee olla kuitenkin suhteessa voimavaroihin. Työssä vaaditaan vaihte-

levuutta, jotta vältytään liialliselta takertumiselta vanhoihin tapoihin. Ikääntyvien työnteki-

jöiden kannalta on kuitenkin muistettava yksilöllisyys. Kaikki ikääntyvät eivät enää halua olla 

mukana työelämän kovenevissa haasteissa. (Kiviranta 2010, 144.) Oppiva organisaatio on kui-

tenkin ihannetila, jotta organisaatiota voidaan kehittää. Osaamisen johtamista on kaikki toi-

minta millä pidetään yllä organisaation strategian ja vision edellyttämää osaamista. Henkilö-

kohtaisesti tehty urasuunnitelma on yksi tapa, jolla voidaan tukea eri-ikäisten kehittymistä ja 

oppimista. (Pyykkönen & Routasalo 2011, 99.) 

Osaamista on paljon myös hiljaisen tiedon muodossa, mikä on organisaation kannalta riski, 

koska tieto voi kadota eläköitymisen myötä. Wallin (2017, 105) kuvailee, että ikääntyneen 

työkokemusta voidaan hyödyntää osaamisen jakamiselle erilaisin mallein. Osaajamallissa 

ikääntynyt voidaan siirtää uusien työntekijöiden perehdyttäjäksi, jolloin hänen kokemnasa 

kuormittavuus vähenee ja tieto siirtyy. Seuraajamallilla voidaan yhdistää työpariksi nuori ja 

ikääntynyt, jolloin molemmat voivat jakaa tietoa ja taitoja toisilleen. Mentorointimallissa 

taas organisaation eri osastoilta voidaan yhdistää työntekijöitä, jolloin erityisesti nuoren ura-

kehitykselle voi olla suuri apu mentorin kokemuksesta. (Wallin 2017, 105.) Muita keinoja hil-

jaisen tiedon jakamisessa voisivat olla toisten kokemusten lukeminen ja vastaavasti kirjoitta-

malla tietoa omasta työtehtävistä tai työtavoista. Tehtävä-, henkilökierto ja toisen työhön tu-

tustuminen edesauttavat henkilöitä keskustelemaan työn herättämistä ajatuksista ja näin voi-

daan jälleen siirtää arvokasta tietoa eteenpäin henkilöiltä toiselle. (Kiviranta 2010, 190 - 

191.) 

Osaamisen ja oppimisen tavoitteena on organisaation osaamisen ylläpitäminen sekä uudistu-

miskyky. Osaamista ja oppimista voidaan vahvistaa organisaation toimesta käytännössä (Lun-

dell ym. 2011, 331): 

 osaamisen tunnistamisella ja oppimisen edellytysten luomisella  

 palautteella ja palkitsemisella niin aineellisilla kuin aineettomilla  

Henkilöstön kehittämistä voi toteuttaa organisaatiossa viiden eri luokittelun kautta (Kiviranta 

2010, 150): 

1. Työtehtäviä laajennetaan esimerkiksi työnkierron tai sijaisjärjestelyjen kautta. 

2. Kannustetaan itseohjautuvuuteen ja aktiivisuuteen esimerkiksi oppimalla muilta, hyö-
dyntämällä ammatillista koulutusta tai monimuoto-opetusta. 

3. Huomioidaan yhteisvastuu oppimisessa tiimityön ja esimerkiksi kummityön kautta. 

4. Pidetään työkulttuuri ja ilmapiiri avoimena. Järjestetään kehityskeskusteluja, työnoh-
jausta tai työkykyä ylläpitävää toimintaa. 

5. Hahmotetaan kokonaisuuksia muiden työhön tutustumisen kautta.  

Työntekijä itse voi ylläpitää omaa kiinnostustaan ja panostaa uuden oppimiseen. Yksilö voi 

itse tunnistaa ja hyödyntää omia kehittymismahdollisuuksiaan. Työnjaossa ja organisoinnissa 
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voidaan huomioida noviisi-konkari-työparit, eri-ikäisistä muodostuvat tiimit sekä mentori- ja 

kummitoiminta. (Lundell ym. 2011, 331.) 

2.3.3 Arvot, asenteet ja motivaatio 

Työkykytalo-mallin kolmannessa tasossa kuvataan ihmisen suhde työhön. Arvoilla ihminen ku-

vaa sen, mikä hänelle on tärkeää niin työssä kuin henkilökohtaisessa elämässäkin. Ammatti-

identiteetti koostuu osaltaan arvoista ja niiden vaikutus näkyy työn motivaatiossa sekä asen-

teessa. Asenne kuvastaa tapaa millä työntekijä suhtautuu itseensä ja koko työorganisaatioon 

sekä myös työelämässä tapahtuviin muutoksiin. Motivaatiolla on merkitystä siihen mihin asioi-

hin ihminen käyttää voimavaransa ja kuinka paljon hän on valmis panostamaan työn tavoittei-

siin. Tämä kerros toimii vaakakuppina työn ja elämän välissä. Niin kauan kuin työ pysyy tasa-

painossa muun elämän kanssa ja työ on palkitsevaa, vaaka pysyy tasapainossa. Kokemusten 

kertyessä vaakakuppiin, ihminen voi punnita työn merkittävyyttä ja kuinka paljon on sille val-

mis antamaan. Ikäjohtamisen näkökulmasta esimies ja työorganisaatio voivat vaikuttaa tähän 

tasoon olemalla oikeudenmukaisia sekä ylläpitämällä arvostavaa ja hyvää työilmapiiriä. Esi-

miehen tulee osata motivoida hyödyntämään työntekijän omia vahvuuksia sekä huomioimaan 

alaiset yksilöllisesti. (Lundell ym. 2011, 64.)  

Ikääntyneiden työntekijöiden vahvuus on vuorovaikutustaitojen kasvaminen ja tunne-elämän 

tasapainottuminen. Näiden taitojen ansiosta ikääntyneet eivät stressaannu niin helposti, 

mutta kun tämä korkea stressikynnys ylittyy, tarvitaan pitkäkestoisempaa fysiologista palau-

tumista. Ikääntyvä tarvitsee myös erityistä tukea ammattitaidon päivittämisessä erityisesti 

teknologian osalta. Heitä pitää rohkaista ja kannustaa elinikäiseen oppimiseen ja saada heidät 

itsensä unohtamaan ikäennakkoluulot. (Wallin 2017, 102 - 103.) 

EVA (Haavisto 2010) on tehnyt tutkimusta työn arvosta ja asenteista. Tämän tutkimuksen mu-

kaan 56-65- vuotiaista ajattelee työn olevan elämän keskeisintä sisältöä, kun taas alle 36-vuo-

tiaista lähes sama osuus kiisti työn olevan elämän keskeisintä sisältöä. Kirjoittaja arvelee 

luonnollisen selityksen löytyvän kotioloista, jossa opiskelijoiden ja pienten lasten vanhem-

milla elämäntilanteesta johtuen työ ei ole tärkein asia. (Haavisto 2010, 27.) Samaa arvojen 

muutosta kuvailee Ilmarinen (2003, 171), kirjoittaessaan arvojen ja urakäyttäytymisen välillä 

olevasta selkeästä yhteydestä. Nuoren aloittaessa työelämäänsä arvoina ovat joustavuus ja 

työn mielekkyys. Työpaikka voi vaihdella, eikä organisaatioihin haluta sitoutua vielä tiukoilla 

siteillä. Elämän vakiintumisen myötä työhön tulee uran edistämistä, suoriutumista ja työpai-

notteisuutta, jotka osaltaan voivat johtaa myös työkuormitukseen. Tämän uravaiheen jälkeen 

arvot jälleen pehmenevät ja koko elämän tärkeys punnitaan. Työstä pitää tässä vaiheessa löy-

tyä mielekkyyttä, jotta työmotivaatio ei romahda. Uran loppuvaiheessa tapahtuu arvojen ta-

sapainottuminen ja työtä tehdään tämän päivän eikä tulevaisuuden vuoksi. Esimies voi vaikut-

taa työmotivaatioon ymmärtämällä arvomaailman ja urakehityksen vaiheita. Jokaisessa ura-

vaiheessa voidaan antaa sellaisia työtehtäviä, jotka haastavat sopivalla tavalla ja vastaavat 

sen hetkisen uravaiheen arvoja. (Ilmarinen 2003, 171.) 
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Kysyttäessä työn merkityksestä toimeentulon hankkiminen nousi merkittäväksi syyksi käydä 

työssä. Toisaalta koettiin, että työ on ammatillista kehittymistä ja tietynlaisen identiteetin 

sekä itsearvostuksen tekijä. Työn merkitys näkyy myös työhön liittyvissä ihmissuhteissa. Työ-

paikka koetaan merkitykselliseksi sosiaalisen verkoston vuoksi. (Haavisto 2010, 34 - 35.) Haa-

viston (2010, 37 - 38) jakaessa tuloksia ikäryhmittäin tulee esille vanhempien ikäluokkien eli 

yli 45-vuotiaiden ja nuorempien eli 18-45-vuotiaiden vastaajien erot työn merkityksessä. Van-

hemman ikäryhmän vastauksissa näkyy protestanttinen näkemys kovasta työstä, jolloin työhön 

liittyy yhteiseksi hyväksi tekeminen, yhteiskunnallinen velvollisuus ja työn itseisarvo. Nuorem-

mat taas arvostavat omaa vapaa-aikaa ja harrastuksia edeltäviä sukupolvia enemmän. (Haa-

visto 2010, 37 - 38.) 

Työn arvostuksessa ja merkityksessä näkyykin vahvasti ihmisen psykologiset perustarpeet 

työssä, jotka ovat autonomia, kyvykkyys ja yhteenkuuluvuus. Näiden kautta ihminen löytää 

sisäsyntyisen motivaationsa ja mahdollistaa myös hyvinvoinnin. Autonomialla tarkoitetaan ih-

misen vapaata tahtotilaa tehdä työtä ja kyvykkyys taas on asioiden osaamisesta ja hallitsemi-

sesta syntyvää. Yhteenkuuluvuus tulee yksilöstä välittävästä yhteisöstä, jossa on mahdollista 

kokea syvää yhteyttä toisiin ihmisiin. Näiden kolmen psykologisen tarpeen täyttyessä työym-

päristössä koetaan työtyytyväisyyttä sekä vähäisempää työuupumusta. (Martela, Mäkikallio, 

Virkkunen 2017.)  

Autonomialla on vahva merkitys motivaatioon työelämässä. Positiivista autonomiaa voidaan 

ylläpitää valinnanmahdollisuuksien antamisella, oma-aloitteisuuden tukemisella, sopivan 

haastavilla tehtävillä sekä käskyjen ja ohjeiden perustelemisena. Työntekijän huomatessa, 

että hänet otetaan mukaan päätöksentekoon ja annettaessa tarpeeksi informatiivista pa-

lautetta voidaan vahvistaa työntekijän hyvinvointia autonomian kautta. (Martela, Mäkikallio, 

Virkkunen 2017.) 

Työn tuottavuus syntyy kun organisaatiossa on motivoitunut ja sitoutunut henkilökunta. Moti-

vaatio ja sitoutuminen syntyvät eri yksilöillä eri tekijöistä (Kiviranta 2010, 35). Ikäjohtamisen 

tavoitteena on löytää työntekijän myönteinen suhde työhön. Käytännön keinoja tähän ovat 

(Lundell ym. 2011, 331; Wallin 2014, 21.): 

 kokonaisvaltainen ammatillinen kasvu 

 työtehtävien ja työroolien vaihtaminen työuran eri vaiheissa 

 vahvuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen 

 työn ja muun elämän yhteensovittaminen 

 eläkevalmennus 

o suunnitelma työssä jatkamiseksi 

o eri vaihtoehtojen esittely ja taloudellisten vaikutusten miettiminen 

o hallittu eläkkeelle siirtyminen  



 34 

 

 

 uramuutoksissa tukeminen 

o uudelleenkouluttamisen kartoitus 

Työntekijä asettaa itse omat ammatilliset tavoitteensa ja toimii niiden mukaisesti sekä toi-

saalta tekee myös itse omaa työuraansa koskevat ratkaisut. Työntekijän sitoutuminen yrityk-

seen vaatii yrityksen arvoihin sitoutumisen, jonka myötä syntyy tahtotila säilyttää organisaa-

tion jäsenyys. (Lundell ym. 2011, 331.) Sitoutuminen voi tapahtua suppeamminkin pelkkään 

työryhmään tai yksikköön, mutta tässä on vaarana henkilöstömuutosten vaikutus sitoutumi-

seen. Sitoutumista voidaan vahvistaa työurien johtamisella, työyhteisön kehittämisellä, esi-

miesten oikeudenmukaisella ja kannustavalla johtamisella sekä oikean johtamistyylin käyttä-

misellä. (Kiviranta 2010, 41.) Työyhteisölle täytyy myös muistuttaa organisaation perustehtä-

västä. Työelämä elää muutoksissa ja toisaalta työtehtävään tulee rutiinit, jotka vaativat pit-

käjänteisyyttä ja turhautumisen sietämistä. Työyhteisön riittävän yhtenäinen käsite perusteh-

tävästä sitoo kuitenkin työntekijät omaksi yhteisökseen, jonka avulla voidaan motivoitua ja 

kokea yhteenkuuluvuuden tunne. (Eloranta & Punkanen 2008, 193 - 194.)  

2.3.4 Johtaminen 

Viimeisessä, eli neljännessä kerroksessa yhdistyy kaikki mitä itse työhön sisältyy. Työyhteisön 

tavoitteena on toimia tuloksellisesti, mutta työntekijän hyvinvointia ja turvallisuutta edis-

täen. Johdon merkitys korostuu tämän kerroksen tapahtumissa, koska he vaikuttavat työoloi-

hin, työyhteisöön ja ilmapiiriin. Näillä kaikilla on suora yhteys alempiin kerroksiin ja sitä myö-

den työntekijän hyvinvointiin ja tästä seuraavaan työntekemiseen. Tämän kerroksen avainsa-

nana on ikäjohtaminen kaikissa ikäryhmissä. (Lundell 2011, 67 - 68.)  

Halme (2011, 26 - 27) kirjoittaa, että ikäjohtamisen näkökulmasta on tärkeää, että johtamis-

työssä 1) johtaja on selvillä työvoiman rakenteesta nyt ja tulevaisuudessa 2) tiedostetaan 

ikääntymisen vaikutukset terveyteen ja toimintakykyyn 3) panostetaan ikäsyrjinnän ehkäisyyn 

ja ikääntyvien työllisyyden parantamiseen sekä 4) ikääntyvän työntekijän osaamisen päivittä-

minen on jatkuvaa. (Halme 2011, 26 - 27.) Osaamisen päivittämisellä ja jatkuvalla koulutta-

misella lisätään motivaatiota ja kun se on koko työhistorian kestävää, kynnys osallistua koulu-

tuksiin madaltuu. Ikääntyvien kouluttamisella voidaan myös motivoida nuorempia työnteki-

jöitä etenemään urallaan sekä toisaalta osoitetaan ikääntyvän väestön arvostusta. (Naegele & 

Walter 2006, 10.)  

Ervasti (2018, 48 - 50) tuo esille käytännönläheisen näkökulman, jossa ikäjohtamisen nähdään 

lähtevän jo rekrytoinnista. Rekrytoinnissa tulisi antaa tietoa muun muassa työsuhteeseen liit-

tyvistä asioista sekä osaamisen kehittämisen mahdollisuuksista. Onnistuneen rekrytoinnin jäl-

keen osaamisen johtamisella tuetaan yksilön, työyhteisön ja koko organisaation kykyä uudis-

tua. Naegele & Walter (2006, 8) raportoivat, että yritykset hyötyvät ikääntyvien palkkaami-

sesta. Ikääntyvät tuovat mukanaan taitonsa, joka voidaan siirtää myös nuoremmalle työväes-

tölle. Osaamisensa lisäksi ikääntyvät työntekijät tuovat mukanaan ihmissuhdetaitoja, joilla 
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kyetään vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin. (Naegele & Walter 2006, 

8.)  

Kehittymismahdollisuuksista tiedotetaan työntekijöitä työuran eri vaiheissa, jolloin mahdollis-

tetaan tuen antaminen eri elämänvaiheisiin sekä toisaalta mahdollistetaan uralla eteneminen. 

Terveyden edistämisellä Ervasti (2018, 48 - 50) näkee olevan merkitystä työssä jaksamiseen 

jokaisella työelämän kulun eri vaiheissa, koska voimavarat voivat vaihdella merkittävästikin 

eri elämänkulun vaiheissa. Työssäjaksamiseen liittyy vahvasti joustavat työajat, joilla voidaan 

löytää tasapainoa työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. (Ervasti 2018, 48 - 50.) Työajan 

joustoilla tai lyhyemmällä työajalla raportoidaan olevan yhteys sairaspäivien vähentymiseen, 

tuottavuuden nousuun ja jopa vaikuttaa eläkkeellesiirtymiseen myönteisesti. (Naegele & Wal-

ter 2006, 15.) Uudelleensijoittuminen tai irtisanominen on myös ikäjohtamista. Työntekijälle 

voi tulla tilanteita, jolloin työnteko ei ole enää mahdollista omassa yksikössä. Tällöin työnan-

tajaorganisaatiossa joudutaan pohtimaan työntekijän toimintakykyä ja mahdollisuuksia jatkaa 

työskentelyä. (Ervasti 2018, 48 - 50.) Yrityksissä kannattaisi olla selkeää miten uralla voi 

edetä ja vastaavasti miten sitä tarpeen tulle voidaan keventää. Tämä vähentää ikääntyvän 

työntekijän stressiä jaksamisesta ja vaikuttaa positiivisesti motivoitumiseen, kun tietää miten 

omaa uraa voi edistää tai keventää. (Naegele & Walter 2006, 12.) Viimeisenä Ervastin mainit-

semana kohtana on eläkesiirtymä tai työuran jatkaminen. Esimiehen kanssa olisi hyvä laatia 

suunnitelma miten hiljainen tieto ja kokemus saadaan siirrettyä seuraaville sukupolville sekä 

toisaalta mahdollistaa työntekijän uran jatkaminen hänen sitä niin halutessaan. (Ervasti 2018, 

48 - 50.) 

Johtajalla on asemansa takia mahdollisuus vaikuttaa työoloihin, työyhteisön toimivuuteen 

sekä ilmapiiriin. Nämä kaikki vaikuttavat työkykytalo-mallin alempiin kerroksiin. Työn ollessa 

turvallista ja työntekijän voimavarat huomioivaa, saadaan aikaiseksi hyvinvoiva työyhteisö. 

(Lundell ym. 2011, 67.) Johtamistyylillä on selkeä vaikutus henkilökunnan sitoutumiseen ja 

organisaation vetovoimaisuuteen. Johtaminen ei ole pelkkää asiajohtamista vaan siinä vaadi-

taan myös ihmissuhdetaitoja. Eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten johtamisessa joudutaan käyt-

tämään erilaisia tyylejä, vaikka kaikkia kohdellaankin tasa-arvoisesti ja tasapuolisesti. Johta-

misessa tulee näkyä yrityksen arvot, jotka tulee sanoittaa työntekijöille. Lisäksi palkitseminen 

on yksi tapa osoittaa arvostusta työntekijöille joko aineellisessa tai aineettomassa muodossa.  

(Pyykkönen & Routasalo 2011 98 - 99.) 

Oman leimansa johtamiseen vanhustyössä tuo asiakkaan elämänlaadun varmistaminen. Työn-

tekijöiden johtaminen on suorassa yhteydessä siihen miten ammatillinen työ näkyy asiakkaan 

elämänlaadun varmistamisessa. Johtaja pystyy niin aineellisilla (henkilöstön määrä, tilat, väli-

neet) kuin aineettomilla (asenne, osaaminen, ilmapiiri) resursoinneilla vaikuttamaan fyysiseen 

ulottuvuuteen asiakastyössä. Vanhustyön tärkeimpänä tavoitteena on kuitenkin ikääntyvän 

turvallinen, merkityksellinen ja arvokas elämä. (Räsänen & Valvanne 2017, 30, 39.) 

Työkykytalo elää muutoksessa ympäröivän maailman mukaisesti. Megatrendit muokkaavat 

maailmaa ja esimerkiksi teknologian kehittyminen asettaa uusia osaamisvaatimuksia. Tämä 
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muokkaa ihmisen suhdetta työhön joko positiivisella mahdollisuudella, mutta myös kielteisillä 

kokemuksilla, jolloin motivaatio ja sitoutuminen työhön voivat heikentyä. Ikääntyminen tuo 

mukanaan muutoksia voimavaroihin, mutta toisaalta henkinen kasvu ja psyykkinen kehitys jat-

kuvat läpi ihmisen elämänhistorian. Ikäjohtamisella on merkitys läpi ihmisen työhistorian ja 

elämänkulun, mutta siinäkin on osattava elää ajassa ja tilanteessa. (Lundell ym. 2011, 69 - 

70.) 

Työkykytalo-malli osoittaa, kuinka ihminen on psykofyysis-sosiaalinen kokonaisuus. Työelämä 

ja vapaa-aika eivät voi täysin olla irralliset osiot toisistaan, koska tapahtumat vapaa-ajalla 

vaikuttavat myös työelämään. Johtamisen näkökulmasta tämä vaatii henkilökohtaista lähesty-

mistä työntekijöihin ja työyhteisöihin, jotta voidaan selvittää missä asioissa työntekijöitä voi-

daan tukea työnantajan näkökulmasta. Työkykytalo-malli on aktiivinen malli, jossa on otet-

tava huomioon niin historia kuin tulevaisuus, jotta ymmärretään mitä eri sukupolvet tarvitse-

vat johtamisenkulttuurilta. 

2.4 Viitekehyksen yhteenveto  

Suomen yhteiskunnan rakenteessa on tapahtunut suuria muutoksia viimeisten vuosikymmen-

ten aikana. Ikääntyvien määrä on noussut ja ihmisten elinajanodote on kasvanut rajusti. Väes-

tön ikääntyminen tuo mukanaan haasteita terveyden suhteen sekä muuttaa huoltosuhdetta, 

jolla tarkoitetaan elätettävien ja elätettävien suhteen määrää toisiinsa. Sote-alan työelä-

mästä tulee poistumaan hoitohenkilökuntaa eläköitymisen sekä ennenaikaisen eläköitymisen 

kautta ja vastaavasti hoitoalan koulutuksesta valmistuvia tulee juuri ja juuri riittävästi. Sote-

alaa vaivaavat myös sairaspoissaolojen suuri määrä, joka on merkittävä rasite taloudellisesti, 

hankaloittaa resurssien riittävyyttä sekä vaikeuttaa laadukkaan hoitotyön järjestämistä. Lähi-

hoitajat ovat ikääntyvän väestön hoidossa ja huolenpidossa erityisasemassa. Lähihoitajien am-

mattiryhmää koskettavat vahvasti sote-alan ennenaikaiset eläköitymiset sekä työvoiman saa-

tavuuden haasteet.  

Ikäjohtamisen käsite sai alkunsa 1900-luvun puolivälissä Suomessa, kun työvoiman riittävyy-

destä alettiin huolestua. Huolestumisen taustalla oli pelko, että työvoiman eläköitymisen 

myötä osaamisen katoaa organisaatioista. Ikäjohtaminen käsitteenä saa hieman eri sävyn lä-

hestymisnäkökulmasta riippuen. Terveyden ja työn näkökulmasta katsottuna ikäjohtaminen 

tarkoittaa niitä keinoja, joilla jokainen työntekijä voi ikään katsomatta, saavuttaa terveelli-

sesti ja turvallisesti organisaation sekä omat henkilökohtaiset tavoitteet. 

Ikäjohtaminen tapahtuu kolmella eri osa-alueella, jotka ovat jatkuvassa synergiassa keske-

nään. Yhteiskunnallisella tasolla ongelmana ovat kansantaloudellinen ongelma sekä eläkekus-

tannusten hallinta. Työntekijän näkökulmasta ikäjohtaminen mahdollistaa terveyden vahvista-

misen ja voimavarojen oikean jakautumisen. Organisaatiotasolla ikäjohtamisella voidaan li-

sätä tuottavuutta, saadaan osaava henkilökunta pysymään ja poissaolot vähenemään. Organi-
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saation panostamisesta ikäjohtamiseen saadaan yksilölle kokemus arvostuksesta ja toiminta-

kyvyn huomioimisesta, joka parhaimmillaan vaikuttaa yhteiskunnallisesti merkittävien ongel-

mien katoamiseen. 

Ihmisen elämänkulku kulkee suhteellisen samaa kaavaa pitkin kaikilla, vaikka yksilöllisyys näh-

däänkin vahvasti mukana nykypäivän ajattelussa. Elämänkulku ja elämänvaiheet työelämässä 

tulisi huomioida organisaatioiden taholta, jotta työntekijöiden voimavarojen riittäminen voi-

taisiin maksimoida. Työyhteisöissä työskentelee eri sukupolvien edustajia, joille jokaiselle 

oman aikakauden tapahtumat ja arvomaailmat antavat oman leimansa. Työelämässä jaksami-

nen on vahvasti sidoksissa arvoihin ja motivaatioon. Arvot ja motivaatio kuitenkin elävät ihmi-

sen elämänkaaren vaiheissa, joten näihin vaaditaan jatkuvia toimenpiteitä ja elämänkulun 

huomioimista.  

Työterveyslaitos on luonut työkykytalo-mallin, jota voidaan hyväksikäyttää suunnitellessa ikä-

johtamista. Työkykytalo-mallissa ajatellaan ihmisen olevan psyykkinen, fyysinen ja sosiaali-

nen kokonaisuus. Työkykytalo-mallissa työkyvyn nähdään koostuvan omasta koetusta tervey-

destä ja toimintakyvystä, osaamisesta, arvoista, asenteista ja työstä itsessään. Ikäjohtamisen 

keinoilla voidaan tukea näiden kerrosten olevan tasapainossa keskenään, jolloin varmistetaan 

työntekijöiden voimavarojen riittävyys kaikissa elämäntilanteissa. Työkykytalo-mallin avulla 

voidaan ennen kaikkea vahvistaa työssäjaksamista sekä työhyvinvointia. Nämä taas ovat yh-

teydessä työntekijän motivoitumiseen sekä yrityksen tuottavuuteen.  

Yhdistämällä teoria, ryhmähaastattelu sekä backcastingin kautta toteutettu roadmap, pysty-

tään hahmottamaan toimenpiteet, joilla voidaan parantaa ikääntyvien työntekijöiden työssä 

pysyminen sekä motivoiminen ikäjohtamisen keinoilla. Kuviossa 8 on esitetty tietoperustan 

yhteyttä toisiinsa. Värit osoittavat alalukujen kehittymisen.  

 

Kuvio 8 Tietoperusta ja opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite. 
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3 Tutkimus- ja kehittämishankkeen kuvaus 

Tässä tutkimus- ja kehittämishankkeessa ilmiöksi on valittu ikääntyvien lähihoitajien kokemus 

hoitotyössä jaksamisen edellytyksistä eläkeikään saakka. Kohderyhmän valinta perustui sosi-

aali- ja terveysalalta poistuvien hoitajien määrän vuoksi sekä toisaalta vaateesta nostaa re-

sursseja. Tilaajaorganisaatiolla ei ollut varsinaista ikäjohtamisen opasta, jonka vuoksi tämän 

todettiin hyödyttävän organisaatiota tulevaisuudessakin. Taustaoletuksena on, että ikäjohta-

misella voitaisiin vähentää sairaseläkkeiden kautta jääviä työntekijöitä sekä vähentää heidän 

sairaspoissaolojaan.  

Tutkimus toteutettiin ryhmähaastatteluna sekä backcasting-menetelmällä. Ryhmähaastatte-

luun osallistui viisi henkilöä iältään yli 50-vuotiaita. Kyselyyn osallistuneiden taustatiedot il-

menevät taulukosta 3. Backcasting-menetelmään osallistuivat kaikki työvuorossa olleet henki-

löt ja iät vaihtelivat 17-60 ikävuoden väliin. Backcasting-menetelmään valittiin ikähaarukka 

näin laajaksi, koska halutiin nähdä onko ikäryhmillä yhteneväiset ajatukset hoitajien pysymi-

seen alalla vai tuleeko vastauksiin täysin erilainen näkökulma haastateltaviin nähden.  

3.1 Tapaustutkimus lähestymisotteena 

Työ on tapaustutkimus, koska tavoitteena on tuottaa tietoa kohteesta ja työllä halutaan löy-

tää ratkaisuja ikääntyvien johtamiseen. Toisaalta työssä on myös ennakointia, koska ikäänty-

vien työntekijöiden määrä tulee nousemaan ja ikäjohtamisen keinoin voidaan esimerkiksi en-

nakoida pienentävästi ennenaikaisten sairaseläkkeiden määrään. Tapaustutkimuksessa ei var-

sinaisesti ole tarkoitus viedä muutosta vielä eteenpäin tai kehittää mitään konkreettista. Ta-

paustutkimuksen avulla luodaan ainoastaan kehittämisideoita ja pyritään saamaan syvällinen 

ymmärrys aiheesta. Tapaustutkimukseen voidaan käyttää myös monia eri tiedonhankintame-

netelmiä. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2018, 37, 39.) Työ aloitettiin backcasting-työpajan 

toteutuksella, jonka jälkeen aloitettiin teorian kirjoittaminen. Ryhmähaastattelu ja lopullinen 

tiekartta toteutettiin tämän jälkeen (kuvio 9). 

Kuvio 9 Prosessin eteneminen. 

Työelämä vaatii jatkuvaa kehittämistä nopeasti muuttuvan, digitalisoituvan ja globalisoituvan 

ympäristön luomien tarpeiden vuoksi.  Kehittämistyön avulla yritys voi parantaa muun muassa 

kannattavuuttaan, luoda toimivampaa organisaatiorakennetta tai saada henkilöstön motivoi-

tuminen nousemaan. Tutkimuksellisella kehittämisellä voidaan muun muassa ratkaista käytän-

nössä nousseita ongelmia tai uudistaa yrityksen käytäntöjä. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 

2018, 12 - 13, 18.)  

Backcastin-
työpaja 27.4.2020

Ryhmähaastattelu 
4.8.2020

Lopullinen 
tiekartta 6.9.2020
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Opinnäytetyö etenee tutkimuksellisena kehittämishankkeena. Kirjoittaja totesi omassa johta-

mistyössään kohdanneensa ikääntyvien työntekijöiden huomioimisen tarpeen ja ikäjohtamisen 

strategian puuttumisen yrityksestä. Tämän jälkeen kirjoittaja perehtyi aiheen kirjallisuuteen 

ja työn rajaus tehtiin yhteistyössä organisaation HR:n kanssa. Työhön valittiin tulevaisuuden 

työkalut ja haastattelujen toteuttaminen, jotta työntekijöiden kokemusperäisyys saatiin 

esille. Tämän jälkeen kehittämistyöstä laadittiin raportti ja julkistettiin se sekä oppilaitok-

sessa että omassa organisaatiossa.  

3.2 Avoin haastattelu  

Tässä kehittämistyössä käytetään laadullisen tutkimustyön menetelmistä haastattelua. Laa-

dullisen menetelmien käytössä pyritään saamaan suppeasta kohteesta paljon tietoa ja saa-

maan tätä kautta laaja ja kokonaisvaltainen ymmärrys ilmiöstä. Tähän työhön valittiin tiedon-

keruumenetelmäksi ryhmähaastattelu. Ryhmähaastattelun etuna on ryhmädynamiikan hyö-

dyntäminen, joka voi nostaa käsiteltäviä asioita erilaisille tasoille. Haastattelun käyttö on 

hyvä valinta silloin, kun halutaan saada subjektiivinen näkemys yksilöltä itseltään. Työssä käy-

tetty haastattelumenetelmä oli avoin haastattelu, koska tämä mahdollistaa avoimen keskus-

telun haastatteluaiheesta ja keskustelu voi pysyä epämuodollisena. (Ojasalo, Moilanen & Rita-

lahti 2018, 105 - 106, 109, 111.)  

3.2.1 Haastatteluaineiston kokoamisen kuvaus 

Haastatteluun osallistui viisi haastateltavaa. Haastateltavat olivat kaikki naisia ja iältään he 

olivat 54-61-vuotiaita. Työvuosia hoiva-alalta heillä oli 10-24 vuotta ja nykyisen työnantajan 

palveluksessa olivat olleet n. 1 – 3 vuotta. Haastattelu kesti 1 h 10 minuuttia ja haastattelu 

äänitettiin. Äänite litteroitiin sanasta sanaan ja haastateltavien kokemukset tulevat esille 

johtopäätöksien esittelyssä. Haastateltaville kerrottiin, että aineisto käsitellään nimettömänä 

ja kerätty aineisto hävitetään opinnäytetyön hyväksymisen jälkeen. 

Taulukko 3 Haastateltavien taustatiedot 

Haastateltava Työaikaa jäljellä Alalla oloaika Nykyisellä työn-

antajalla 

Jaksatko lop-

puun saakka 

H1 4 v 4 kk n. 20 vuotta 1v 3 kk Ei tiedä 

H2 4 v 4 kk n. 10 vuotta n. 2 v Ei tiedä 

H3 1 v 6 kk n. 26 vuotta n. 1 v 6 kk Kyllä 

H4 n. 10-12 vuotta n. 20 vuotta yli vuoden Toivo jaksa-

vansa 

H5 n. 4 vuotta n. 27 vuotta n. 3 v Ei tiedä 
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Haastattelussa tarkasteltiin seuraavia teemoja: 

 työn arvo ja merkitys 

 työssä selviytymisen edellytykset hoiva-alan työssä 

 työyhteisön osuus jaksamiseen 

 Uskotko jaksavasi loppuun saakka? 

3.2.2 Haastatteluaineiston analysoinnin kuvaus ja menetelmät 

Haastatteluaineiston analyysissä käytettiin sisällönanalyysia. Sisällönanalyysi valittiin siksi, 

että sen avulla dokumentteja voidaan analysoida systemaattisesti ja objektiiviesti. Sisäl-

lönanalyysin avulla aineisto pyritään järjestämään tiiviiseen ja selkään muotoon ilman, että 

siitä katoaa informaatiota. Analysoinnilla pyritään lisäämään informaatioarvoa, koska aineisto 

saattaa olla hajanaista. Sisällönanalyysin avulla aineistosta saadaan luotua mielekästä selkeää 

ja yhtenäistä informaatiota. Käytännössä aineisto hajotetaan ensin osiin, käsitteellistetään se 

ja tämän jälkeen kootaan se uudelleen loogiseksi kokonaisuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

117, 122.) 

Aineistolähtöinen analyysi jaetaan karkeasti kolmeen eri vaiheeseen: 1) redusointi eli pelkis-

täminen 2) klusterointi eli ryhmittely 3) abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. 

Haastatteluaineisto kuunnellaan, jonka jälkeen se kirjoitetaan sanasta sanaan auki. Tämän 

jälkeen aineisto luetaan läpi ja perehdytään tarkemmin. Aineistosta etsitään pelkistettyjä il-

mauksia esimerkiksi alleviivauksin ja etsitään samankaltaisuuksia sekä eroavaisuuksia. Tämän 

jälkeen ilmaukset voidaan ryhmitellä ja yhdistää eri alaluokiksi. Alaluokille pystytään tämän 

jälkeen etsimään yhdistävät tekijät ja saadaan koottua yläluokat ja kokoava käsite. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 122 - 123.) 

Taulukko 4 Haastatteluaineiston käsittelystä ote sisällönanalyysin keinoin. 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty  
ilmaus 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka / yh-
distävä luokka 

ilman työtä ei ole 
mitään, 
ajatella se eläke-
kertymä, 
vaan ollut pakko 
tehdä, että saa toi-
meentulon itsel-
lensä 

Esimerkkejä 
siitä että 
työstä saa ra-
haa ja toi-
meentulon.  
Opetettu ja 
pakollinen 
asia. 

Eläke 
 
Elämään kuuluva 
asia. 
 

Toimeentulo Työn arvo ja 
merkitys. 
 
Eri sukupolvien 
väliset erot työn 
merkityksellisyy-
destä. 

sosiaalinen asema, 
yksin on kotona ou-
dolla paikkakun-
nalla niin kyllä 
siellä alkoi seinät 
kaatua päälle kun 
ei ollut kuin kaksi 
tuttua, 
Sillai tykkään että 
kuulun vielä työyh-
teisöön. 

Esimerkkejä 
sosiaaliseen 
yhteisöön kuu-
lumisesta 

Työkaverit 
 
Sosiaalinen asema 

Työyhteisö Johtaminen ja 
työyhteisö 
 
Hyvän työilma-
piirin luominen 
ja ammatillisen 
kasvun tukemi-
nen.  
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Työyhteisö on kyllä 
kaiken a ja o, 
Se on kun on mo-
nen ikäistä ja 
oloista talossa 

tällaiset johdot ja 
vipstaakkelit, 
Ja valaistus tärkeä 
jos joutuu huo-
neissa jotain tark-
kaa tekemään, 
että se on tek-
niikka mikä jyllää, 
ettei tarvi itseään 
teloa, eikä käyttää 
voimaa 
 

Kuvauksia työ-
oloista ja työ-
turvallisuu-
desta. 

Työolot  
 
Työturvallisuus 

Töiden orga-
nisointi 

Työn tukeminen 
 
Työkykyuhkien 
hallinta ja eri-
ikäisten tukemi-
nen työuran eri 
vaiheissa 

Kieltämättä työn 
arvo on kyllä muut-
tunut kun on ollut 
tätä kremppaa, 
ihan hartiatkin ju-
missa, 
kun tuo oma jalka 
on kahdeksalla ruu-
villa kiinni 

Kuvauksia vai-
voista ja fyysi-
sistä ongel-
mista.  

Fyysiset vaivat ja 
terveys 

Toiminta-
kyky 

Voimavarat 
 
Työtehtävät voi-
mavarojen mu-
kaan ja erityis-
tarpeiden huo-
miointi. 

Ja sitten on vähän 
että mitä toi 
kääkkä tuossa nyt 
jäkättää, 
Joo kun joutuu sii-
voamaan toisten 
jälkiä.  
 

Kuvauksia eri 
sukupolvien 
välisestä työs-
kentelystä 

Sukupolvien väli-
set erot 

Arvot ja 
asenteet 

Ikärasismi 
 
Ikäennakkoluulo-
jen poistaminen 
ja hyvän työil-
mapiirin luomi-
nen. 

3.3 Backcasting ja roadmap kehittämisen menetelminä 

Tulevaisuuden skenaarion luomisessa yksi mahdollinen tapa on käyttää backcasting-menetel-

mää, jossa tulevaisuudesta palataan nykyhetkeen. Backcasting-menetelmässä tulevaisuuteen 

asetetaan jokin tavoitetila, josta lähdetään rakentamaan looginen tapahtumaketju takaisin 

nykyhetkeen. Menetelmä on hyödyllinen silloin, kun tavoiteltavasta tilasta vallitsee laaja yksi-

mielisyys, mutta tavoista saavuttaa tämä päämäärä tai tapojen vaikutuksesta on epävar-

muutta. (Laakso & Lehtinen 2014, 22.)  

Backcasting-skenaario on luonteeltaan normatiivinen, eli tulevaisuudentilan toteutumiselle 

pyritään löytämään edellytykset. Parhaimmillaan menetelmä antaa mahdollisuuden irrottau-

tua nykyhetken rajoittuneista kehitysvaihtoehdoista. Haasteeksi kuitenkin voi muodostua se, 

että panelistit eivät uskaltaudu visioimaan tulevaisuutta tarpeeksi rohkeasti. (Salonen & Hei-

nonen 2009, 85.) 

Backcasting-menetelmällä toteutettu skenaario voidaan jatkotyöstää visuaalisen roadmapin 

avulla. Roadmapin avulla voidaan jatkaa esille nostettujen teemojen työstämistä luokittele-

malla teemat visuaaliseen muotoon, jolloin roadmap toimii eräänlaisena tiekarttana vision 

saavuttamisessa. Parhaimmillaan roadmappia voidaan hyödyntää organisaation eri osastojen 
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Kuva 1 Backcasting-työpajan aikajänteen visioinnin loppuvaihe. 

välisessä keskustelussa ja mahdollistaa näiden työskentelyn yhteisen tavoitteen saavutta-

miseksi. (Strauss & Radnor 2004, 52.)   

3.3.1 Backcasting työpajan toteutus ja tulokset 

Backcasting-työpaja toteutettiin 39-paikkaisessa tehostettua palveluasumista tarjoavassa hoi-

vakodissa. Alkuun tarkoituksena oli ottaa vain kaksi – kolme henkeä mukaan työskentelyyn, 

mutta kaikki vuorossa olevat innostuivat pohtimaan teemaa niin paljon, että kävivät vuorotel-

len lisäämässä ajatuksiaan aiheesta. Kaiken kaikkiaan työpajaan osallistui siis 15 henkeä ikä-

haarukaltaan 17-60-vuotiaita naisia. Osa oli vasta hoitoalan opiskelijoita ja osa oli sitten jo 

pitkän uran tehneitä eläkepäiviä odottelevia lähihoitajia.  

Backcasting-työpaja toteutettiin huhtikuussa 2020. Työpajan idea lähti liikkeelle kirjoittajan 

opintoihin liittyvästä toisesta kurssista, jossa pyydettiin toteuttamaan backcasting-työpaja. 

Opinnäytetyö oli jo käynnistynyt, jonka vuoksi kirjoittaja halusi selvittää, miten työyhteisö 

näkee nykyhetken hoitajatilanteen ja onko sillä yhteyttä ikäjohtamisen teemaan. Työyhteisöä 

oli puhututtanut oman yhteisön eläköityvät ja toisaalta uusien työntekijöiden rekrytoinnin 

haasteellisuus. Näiden taustatietojen vuoksi tulevaisuuden visio sekä ihannetila vuodelle 2030 

määriteltiin, ettei hoitajapulaa ole. Aikajänteen nykyhetkeen asetettiin nykytila eli hoitaja-

pula ja keskivaihe asetetiin vuoteen 2025. Työskentely aloitettiin aikajänteen tulevaisuus visi-

osta, jonne lähdettiin tuottamaan ideoita. Tämän jälkeen siirryttiin keskivaiheen kautta nyky-

hetken visiointiin. Vaikka visiointi ulottuikin vuoteen 2030, työpajaan osallistuvat miettivät 

selkeästi tilannetta myös oman vanhenemisprosessin näkökulmasta.  Työskentelyssä nousi sel-

västi esille eri teemoja ja oikeastaan myös yllättäviä asioita. Työpajaan osallistuneet eivät 

kokeneet varsinaisesti palkkauksen olevan se suurin ongelma, vaikka se haluttiinkin nostaa 

esiin. Aikajänne määrittelin varmasti liian lyhyeksi, mutta toisaalta nyt tämä kymmenen vuo-

den jana oli panelisteille realistinen.  

 

 

 

 

 

 

  

Aikajänne lähti selkeästi muodostumaan niin, että vuonna 2030 nähtiin suuremman ongelman 

olevan eläköityvät ja miten heidät saadaan pidettyä työssä mukana, jotta hoitajapula ei kasva 

heidän poistumisensa myötä. Puoliväli aikajänteeseen muodostui vuoteen 2025 ajatukselle, 
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että työelämässä on oltu jo tovi ja työ alkaa kyllästyttämään. Tähän haluttiin saada erilaisia 

kouluttautumismahdollisuuksia sekä palkitsemisjärjestelmiä. Nähtiin, että työhön pitäisi 

saada vaihtelevuutta ja mahdollisuutta vaihtaa jopa paikkakuntaa / maata välillä saman yrit-

täjän palveluksessa. Nykyhetken muutoksiin kuului palkkaus ja koulutus. Koulutuksen nähtiin 

olevan iso ongelma, mutta myös ihan työn yleisen arvostuksen. Työlle toivottiin enemmän lä-

pinäkyvyyttä ja tietynlaista mediaseksikkyyttä, jotta ala houkuttelisi uusia opiskelijoita.  

Yllätyksenä tuli, että muutettavat asiat olivat työntekijöiden mielestä hyvinkin pieniä ja toi-

saalta jokainen idea oli toteutettavissa oleva. Itse työn ei nähty olevan huonoa vaan kaikki pi-

tivät työtään tärkeänä ja mielekkäänä kunhan tietyt asiat muuttuisivat. Työpaja oli mukava 

toteuttaa, mutta vaati myös itseltä kykyä olla hiljaa, eikä yrittää ohjata tai vaikuttaa panelis-

teihin millään lauseella. Alkuun oli myös hankalaa saada panelistit visioimaan rohkeasti ja 

keksimään ylipäätänsä mitään. Lähdettiin liikkeelle varovaisesti ja jotenkin nykyhetkeen tur-

vautuen. Ei kyetty ihan irrottautumaan todellisuudesta. Näin ollen tulokset jäivät mielestäni 

hieman ennalta-arvattaviksi jo julkisuudessa ja tässä opinnäytetyössä esiintuoduiksi asioiksi. 

Sikäli kun aikaa olisi ollut enemmän käytettävissä, eikä olisi ollut koronan tuomia rajoitteita 

työpajasta olisi varmasti muodostunut hyvinkin erilainen tai ainakin laajempi. Tällä työpajalla 

oli tarkoitus saada materiaalia opinnäytetyöhön, joten liitän sen toteutuksen osana menetel-

mää. Teksti on osittain raportoitu jo aikaisemmin tuottamanani tekstinä osana opintojani 

kurssiin Visionäärinen johtaminen.  

3.3.2 Tiekarttaprosessin toteutus ja tulos 

Tulevaisuuden vision luominen, missä hoitajapulaa ei ole, oli helppoa asettaa. Työpajaan 

osallistuneet näkivät tämän vision olevan ajankohtainen aihe, joka vaatii toimenpiteitä sekä 

nykyhetkessä että pitkällä aikavälillä. Nykytilanne, missä hoitajia ei ole riittävästi saatavilla, 

on jokaisen sote-alan työntekijän tiedossa ja myös aihe, josta työyhteisöissä joudutaan kes-

kustelemaan sairaslomien paikkaamisessa ja uusien työntekijöiden palkkauksen yhteydessä. 

Tiekartan nykytila oli siis hoitajapula ja tulevaisuuden visiona vuonna 2030 ettei hoitajapulaa 

ole.  

Backcasting-työpajassa nousi esille selkeästi sekä yhteiskunnalta vaadittavat ratkaisut että or-

ganisaatioilta toivotut käytännön toimenpiteet. Tiekarttaan rakentuikin tästä syystä kaksi ja-

naa, jotka kulkevat aikajänteellä yhdessä. Toinen kuvastaa yhteiskunnalta toivottuja ratkai-

suja ja toisessa janassa näkyy organisaatiolta toivotut toimenpiteet. Yhteiskunnan tasolla toi-

menpiteitä toivottiin erityisesti palkkatasa-arvon luomisessa sekä mediaseksikkyyden luomi-

sessa. Alan ei koeta olevan houkutteleva eikä median tuottama informaatio lisää nuorison 

kiinnostusta hoiva-alasta. Nykyhetken toimenpiteiksi (kuvio 10) nousivatkin lähihoitajan työn 

arvostuksen lisääminen ja tekemällä lähihoitajan työ näkyväksi läpi yhteiskunnan. Työpajaan 

osallistuneet uskoivat lisäksi, että työelämään tutustuminen varhaisemmassa vaiheessa ja työ-

harjoittelujen lisääminen, toisi alalle lisää koulutukseen hakeutuvia ja mahdollistaisi uusien 

työntekijöiden valmistumisen.  
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Kuvio 10 Nykyhetken toimenpiteet 

Tiekartan puoliväli oli vuodessa 2025, jonne tarvittavia toimenpiteitä vision saavuttamisessa 

olivat: työhön osaamisen tukemista ja osaamisen hyödyntämistä, sekä toisaalta mahdolli-

suutta kokeilla oman organisaation sisällä muita osaamisaloja (kuvio 11). Työn vaihtelevuu-

della nähtiin olevan iso merkitys työssäjaksamiseen sekä motivoitumiseen. Hoitajien pysymi-

seen työssään ajateltiin vaikuttavan työnkierto eri osaamisalaan tai pääsy johonkin toiseen 

yksikköön esimerkiksi ulkomaille. Työyhteisön merkitys nousi aikajänteen suunnittelun puoli-

välissä merkitykselliseksi. Koettiin, että hyvin toimiva ja avoin työyhteisö auttaa jaksamisessa 

ja vahvistaa pysymistä omassa organisaatiossa.  

 

Kuvio 11 Toimenpiteet seuraavan viiden vuoden aikana 

Hoitajat kokivat, että vuonna 2030 suurimpana haasteena on eläköityvien poistuminen alalta 

ja että heidän työskentelyään tulisi tukea, jotta hoitajapula ei kasva ennenaikaisten poistu-

misten myötä (kuvio 12). Työpajassa oli mukana nuorempaakin henkilökuntaa, mutta he poh-

tivat asiaa omalta kannaltaan, mitä toivoisivat eläkeiän aikanaan lähestyessä. Eläköitymisen 

kynnykselle nähtiin tärkeäksi työnkuvan muuttaminen helpotetuksi tai kokonaan erilaiseksi. 

Toisaalta listasuunnittelulla nähtiin olevan iso merkitys työssäjaksamisessa koko työhistorian 

ajan. Eläköitymisen nähtiin tuovan työntekijälle mukanaan toimintakyvyn muutoksia, jonka 

vuoksi nähtiin tärkeäksi, että yritys tarjoaisi laajempaa työterveyshuoltoa ja hyödynnettäisiin 

teknologiaa laajemmassa määrin. 

Nykyhetken toimenpiteet

listasuunnittelu, 
työharjoittelijoita sekä 

työelämään tutustumista 
enemmän, arvostusta, 

työn tekeminen 
näkyväksi, 

mediaseksikkyys ja 
palkkatasa-arvo

Toimenpiteet seuraavan 
viiden vuoden sisällä

työnkierto eri osaamisalaan 
tai toiseen yksikköön, 

lisäkoulutusta ja koulutuksen 
hyödyntäminen omassa 

työssä, lisäkannusta 
työvuosista, työyhteisön 

toimivuuden parantaminen
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Kuvio 12 Toimenpiteet seuraavan kymmenen vuoden aikana 

Tiekartta lähdettiin toteuttamaan teemoittelun avulla. Alkuun suunnitellut toimenpiteet jaet-

tiin organisaation ja yhteiskunnan osuuksiin. Tämän jälkeen toimenpiteistä eroteltiin eri tee-

mat, joista nousi esiin työn organisointi, työsuhde-edut, työyhteisöön liittyvät asiat sekä hen-

kinen tukeminen (taulukko 5).  

Taulukko 5 Tiekartan teemoittelu 

Teema Organisaatio Yhteiskunta 

työn organisointi lisäkoulutus, saa käyttää 

opittua tietoa omassa työs-

sään, työhön vaihtuvuutta, 

perehdytys työhön, pienem-

mät yksiköt, työnkierto eri 

osaamisalaan, yksikkö ulko-

maille / Lappiin, työelämään 

tutustumista enemmän, pi-

dempi listasuunnittelu lisäisi 

elämänhallintaa, työharjoit-

telua enemmän ja aikaisem-

min, lyhyempi työaika eläke-

iän lähestyessä, helpotettu 

työ, eri työnkuva, teknolo-

gia, autonominen listasuun-

nittelu 

palkkatasa-arvo, ysos-tes – 

kvtes palkkaerot umpeen,  

 

työsuhde-edut laajempi työterveys, kannus-

tusta lisää työvuosista, tyhy 

 

työyhteisöön liittyvät  me-henki, avoimuus, tiimi-

työtaidot 

 

henkinen tuki työn tekeminen näkyväksi, 

arvostus 

arvostusta, mediaseksikkyys 

Vision saavuttamiseksi 
tarvittavat toimenpiteet 
kymmenen vuoden sisällä

työnkuvan muuttaminen, 
teknologian 

hyödyntäminen, 
listasuunnittelu, 
työsuhde-edut ja 

työterveyspalveluiden 
lisääminen
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Teemoittelun jälkeen laput palautettiin takaisin aikajänteelle ja rakennettiin niistä alla kuva-

tun mukainen tiekartta. Tiekartassa vasemmassa reunassa on toivotut ratkaisut nykyhetkeen 

ja oikealla tiekarttaan on kuvattu vuonna 2030 toivotut ratkaisut nimenomaisesti ennenaikai-

sen eläköitymisen estämiseksi. Ensimmäisenä on kuvattu organisaatiolta kuvatut ratkaisut, 

jonka jälkeen samalle aikajänteelle on kuvattuna yhteiskunnalta toivotut ratkaisut (Kuvio 13). 

 

NYKYHETKEN RATKAI-
SUT HOITAJAPULAAN     

RATKAISUT VIIDEN 
VUODEN SISÄÄN     

TULEVAISUUDEN RATKAI-
SUT HOITAJAPULAAN 

2020         2025         2030     
Organisaatiolta toivo-
tut ratkaisut                     

                          

TYÖN ORGANISOINTI                       
listasuunnittelu pi-
demmäksi       

yksikkö ulkomaille / 
Lappiin       

helpotettu työnkuva, eri 
työnkuva 

työharjoittelijoita 
enemmän 
työelämään tutustu-
mista       työn vaihtuvuus       

autonominen listasuun-
nittelu   

          
työnkierto eri osaa-
misalaan       lyhyempi työaika   

          lisäkoulutus         teknologian käyttöön   

          
hankitun koulutuksen 
käyttäminen työssä           

TYÖSUHDE-EDUT                       

          
lisäkannustusta työ-
vuosista       työsuhde-edut  

                    laajempi työterveys   

                   tyhy-toiminta     
TYÖYHTEISÖÖN 
LIITTYVÄT                       

         avoimuutta               

          tiimityötaitoja             

          pienemmät yksiköt             

          perehdyttäminen             

          me-henki               

HENKINEN TUKI                       

arvostus                         
työn tekeminen nä-
kyväksi                       

                          
Yhteiskunnallinen / 
poliittinen ratkaisu                     

mediaseksikkyys                       

palkkatasa-arvo                       

Kuvio 13 Roadmap backcasting-työpajan tuloksista. 
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3.4 Haastattelutulosten esittely 

Kehittämistehtävän tutkimusosassa haettiin vastauksia lähihoitajien oman kokemuksellisuuden 

kautta. Tutkimusongelmat täsmentävät kysymykset olivat:  ”Miten työuran loppupuolella ole-

vaa työntekijää voitaisiin tukea jaksamisessa, jotta hän pystyy olemaan työelämässä eläke-

vuosiin saakka?” sekä ”Miten työuran loppupuolella olevan työntekijää arvoja ja arvostuksen 

tunnetta voidaan vahvistaa?” Lähihoitajien oman kokemuksellisuuden esiintuonti toteutettiin 

ryhmähaastattelulla sekä backcasting-työpajalla. Haastattelussa kysyttiin työntekijän arvoja 

ja työn merkitystä, mitkä ovat hoitoalan työssäjaksamisen edellytykset, mikä on työyhteisön 

merkitys työssäjaksamiseen, sekä uskooko jaksavansa eläkeikään saakka. Backcasting-työpa-

jassa tulevaisuuden visiona oli hoitajapulan poistumiseen vaikuttavat tekijät ja erityisesti kes-

kityttiin miten nykyiset työntekijät saadaan pysymään työssään.  

3.4.1 Työn arvo ja merkitys 

Ensimmäisenä haastattelussa keskustelitiin mikä on työn arvo ja merkitys. Jokaisen haastatel-

tavan puheesta nousi esille työn merkitys opittuna asiana lapsuudesta saakka ja tietyllä ta-

valla pakollisena elämään kuuluvana osana. Haastateltavat kokivat työn arvon toisaalta työn 

itseisarvon kautta, mutta toisaalta itse hoitotyön merkityksellisyyden kautta.  

Se työ on vaan ollut pakko tehdä, että saa toimeentulon itsellensä ja jotain ki-
vaa itsellensä. (H5) 

Ilman työtä ei ole mitään. Jos sulla ei ole työpaikkaa niin et ole mitään. (H1) 

Alkuun lähdin alalle kun tykkäsin ihmisistä ja meidän tehtävä on auttaa van-
hempia ja heikompia. Tää perustuu mun arvomaailmaan. Arvostan sitä, että me 
huolehditaan niistä, jotka on joskus huolehtinut meistä. (H5) 

Niin ja sit jos aattelee sitä tulevaa eläkettäkin, että työttömänä se ei kerry. 
(H2) 

Olen työläisperheestä niin siihen on opetettu heti äidinmaidosta oikeastaan. Se 
työ on vaan ollut pakko tehdä. (H5) 

Osa työnteon merkityksestä koostui selkeästi eläkekertymän arvostamisesta. Backcasting-työ-

pajassa pohdittaessa hoitajapulaan ratkaisua, raha ei kuitenkaan ollut ensimmäinen esiin nou-

seva asia. Vasta loppupuolella työpajaa, joku totesi, että emme ole miettineet palkkaa laisin-

kaan. Lopuksi tämä haluttiin lisätä niin, että haluttiin palkkatason olevan sama kuin kunnalli-

sen yleisen virka- ja työehtosopimuksen.   

Lähihoitajien haastattelussa työn merkityksen arvioitiin olevan osa sosiaalista asemaa, jossa 

työyhteisöllä koettiin olevan suuri merkitys: 

Oli se vähän ennen kuin mä tähän pestiin tulin, sit kun yksin on kotona oudolla 
paikkakunnalla niin kyllä siellä alkoi seinät kaatua päälle kun ei ollut kuin kaksi 
tuttua. (H3) 

Jos on oltu pidemmällä sairaslomalla niin kyllä sitä jo mielellään tuli. (H4) 
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Työyhteisöissä työskentelee monen eri ikäpolven työntekijöitä ja haastateltavat pohtivat nuo-

remman sukupolven suhdetta työhön. Haastateltavat pohtivat, että työn arvo on eri vanhem-

malle sukupolvelle kuin nuoremmalle ja saattaa näkyä erilaisena työn tekemisenä:  

Nuorille se on vaan sitä että saa rahaa. (H2) 

Ehkä tämä on juuri se mikä näkyy tässä työn arvossa ja merkityksessä, se nuori-
son käsitys voi olla jotain eri kuin meidän. (H4) 

Niinpä kun lakanakin levitetään niin se vedetään vain suoraksi ja vedetään ku-
minauhat päälle. Se on siinä ja roikkuu siinä. Onkohan niillä kotona saman-
laista. (H1) 

Vähän eri tavalla tehdään ehkä töitä. (H5) 

Arvojen ja arvostuksen nähtiin olevan suhteessa omaan elämänkulkuun ja arvostuksen merki-

tyksellisyys nousi vahvasti esiin: 

 Kieltämättä työn arvo on kyllä muuttunut kun on ollut tätä kremppaa. (H5) 

Emmä tiedä kokeeko sitä vain, että joutaisin tästä nyt jo pois, jos ei sitä saa 
sitä ihan sellaista arvostusta. Tai että huomaa ettei ole ihan niin arvostettu 
enää. (H5) 

Toivoisin sellaista arvostusta kun kokemusta on kuitenkin kertynyt, vaikka 
tietty se tietokin vanhentuu. (H2) 

Olis kiva, että olis puolison kanssa samoja vuoroja sitten kun haluaa mennä tai 
tehdä jotakin. Mutta kyllä se tilanne muuttuu kun elämäntilanne muuttuu. (H4) 

Kyllä sitä vaan arvostaa vapaa-aikaa enemmän jollain tapaa. Oon ajatellut että 
eikö ole työmotivaatio kohdallaan, mutta ei se ole sitä välttämättä, kun kuiten-
kin aina kaipaan tulla tänne ja tänne on kiva tulla takas.(H5) 

Työn arvostus nousi myös backcasting-työpajassa esille. Työntekijät arvioivat heti tehtäväksi 

toimenpiteeksi hoitajapulan ratkaisuun työn arvostuksen nostamisen sekä työn näkyväksi te-

kemisen. Koettiin ettei lähihoitajan työ ole mediaseksikästä, jolloin ala ei myöskään houkut-

tele uusia koulutettavia tai hakeudutaan jatko-opintoihin.  

3.4.2 Hoitoalan työssäjaksaminen edellytykset 

Toisena kysymyksenä haastattelussa oli mitkä ovat hoitoalalla työssä selviytymisen edellytyk-

set. Vanhustyössä työskentelevät lähihoitajat auttavat vanhuksia kaikissa päivittäisissä toi-

minnoissa ja ajoittain työ on tämän vuoksi fyysisesti kuormittavaa. Tuki- ja liikuntaelinvaivat 

ovatkin yleisiä hoitajien keskuudessa. Henkisesti kuormitusta tuo tunnetilojen vastaanottami-

nen, kuoleman kohtaaminen niin asiakkaan kuin omaisenkin näkökulmasta. Työ on myös kol-

mivuorotyötä, joka asettaa omat haasteensa niin fysiikalle kuin perhe-elämällekin. Työn fyysi-

syys ja terveyden merkitys nousi keskusteluissa vahvasti esille.  

No yrittää pitää ainakin fysiikkansa kunnossa. Toimia vapaa-aikanikin niin, että 
pysyy siis fyysinen kuntokin. Tässäkin ollaan jalkojen päällä koko työvuoro. (H4) 

Että pitää jättää työasiat tänne. (H2) 
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Itsensä hoitaminen olisi kyllä se millä jaksaisi. Se auttaisi jaksamaan töissä. 
(H5) 

Ei vain palaudu vaikka kuinka hyvä olisi fyysinen kunto niin se vain on tosiasia 
ettei palaudu. (H2) 

Ikääntyminen tuo mukanaan väkisin toimintakykyyn rajoitteita etenkin fysiikkaan ja aisteihin. 

Fyysistä toimintakykyä vaaditaan hoitotyössä paljon hankalien asentojen ja siirtojen vuoksi.  

Kun on ihan hartiatkin jumissa niin saisi jotain vinkkiä siihen mitä tehdä koto-
nakin. Joku sellainen olisi kyllä kiva. (H2) 

Kyllä mua joskus pelottaa tehdä pyörätuolisiirtoja kun tuo oma jalka on kah-
deksalla ruuvilla kiinni. Kyllä mua pelotti jos se rojahtaa ja tulee mun puolelle 
se paino. (H4) 

Valaistus on tärkeä jos joutuu huoneissa jotain tarkkaa tekemään. (H1) 

Ja kaikki tällaiset johdot ja vipstaakkelit ja huone on millainen on tavaraa 
täynnä. Niin nehän on tosi vaarallisia. (H4) 

Työvuorosuunnittelu nousi yhdeksi teemaksi haastattelussa työssäjaksamisen edellytyksenä. 

Koettiin, että työvuorosuunnittelulla olisi iso merkitys työn sekä vapaa-ajan tasapainottajana.  

Tuli mieleen että sitten kun on niitä harrastuksia ja menoja niin kun mullakin 
oli, että halusin aina torstain aamuvuoron, että otettaisiin sitten niitä huomi-
oon. (H2) 

Työvuorosuunnittelu on sellainen hyvinvoinnin tukija. (H1) 

Varsinkin jos on maksulliset harrastukset, niin olisihan se kiva päästä niihin. Se 
on kuitenkin erilaista kuin se työ. (H2) 

Backcasting-työpajassa eläkeiän lähestymisessä nousi esiin sama työvuorosuunnittelun tär-

keys. Tosin tämä nähtiin tarpeelliseksi koko työelämänkululle, etenkin pidempi listasuunnit-

telu, jotta elämää voitaisiin suunnitella pidemmällä aikataululla. Eläköitymisen lähestymi-

sessä ajateltiin tärkeäksi lyhyempi työaika ja helpotettu tai kokonaan eri työnkuva.  

Työn tukeminen ja kannustaviksi tekijöiksi koettiin liikuntasetelit ja toisaalta ylimääräisen va-

paan saaminen.  

 Pääsis elokuviin ja uimaan ja kaikkea. (H3) 

Mua henkilökohtaisesti kannustaisi enemmän vapaa kuin raha. Vapaa on kivan 
tuntuista ja saisi palautua. Kun alkaa olemaan tätä kremppaa. (H5) 

Olisi kyllä kiva, että olisi niitä rahajuttujakin millä pääsisi kulttuurijuttuihin. 
(H3) 

Backcasting-työpajassa työn ajateltiin motivoivan enemmän, jos olisi mahdollisuus työnkier-

toon toiseen osaamisalaan tai mahdollisuutta ulkomailla työskentelyyn. Lisäkoulutuksen ja 

hankitun tiedon hyödyntäminen koettiin myös sitoutumisen mahdollistaviksi tekijöiksi.  
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3.4.3 Työyhteisön merkitys  

Kolmantena kysymyksenä haastattelussa kysyttiin mikä on työyhteisön merkitys työssäjaksa-

miselle. Työyhteisö koettiin merkitykselliseksi, koska siellä tapahtuu kaikki työhön liittyvä. 

Toisaalta tämän kysymyksen merkityksellisyys nousi jo ensimmäisen kysymyksen kohdalla, 

jossa työn yhtenä mielekkäänä tekijänä koettiin työkaverit ja sosiaalisten suhteiden muodos-

tuminen.  

 Henki pitää olla se on ehdottoman tärkeä asia. (H5) 

Työyhteisö on kyllä kaiken a ja o, ei siellä tarvi olla kuin se yksi pesäke. Työyh-
teisöllä on kyllä iso merkitys. (H5) 

Tässä kohden haastateltavat nostivat selvästi esille sukupolvien välisen eron työnteosta sekä 

ikäsyrjinnän kokemisen. Työyhteisön toimivuuden koettiin olevan riippuvaista työvuorossa ole-

vista työntekijöistä ja tavoista, joilla työtä silloin tehdään.  

 Se on kun on monen ikäistä ja oloista talossa niin ne on ihan erilaisia ne vuorot 
keitä meitä on tässä. (H5) 

Voi olla ihan sekaista ja ihmeellistä koko homma. Joskus menee niin sikin sokin 
ja joskus homma hoituu kuin itsestään. (H4) 

Joo kun joutuu siivoamaan toisten jälkiä. (H3) 

Ja sitten on vähän että mitä toi kääkkä tuossa nyt jäkättää. (H1) 

Tulee sellainen sukupolvien välinen kuilu. Mutta jos on intoa ja kuntoa olla 
töissä niin se pitäisi sallia. (H5) 

Backcasting-työskentelyssä työyhteisön rooli nousi merkittäväksi tekijäksi työssä pysymiselle. 

Työyhteisön toivottiin olevan avoin, sisältävän me-hengen, olevan pienempiä yksiköitä sekä 

työyhteisössä kaivattiin tiimityötaitoja.   

Viimeisenä kysymyksenä oli, uskooko jaksavansa olla työelämässä eläkeikään saakka. Kolme 

vastaajista, joiden työssäoloaikaa on vielä neljän vuoden verran, vastasivat etteivät tiedä. 

Nuorin vastaajista toivo jaksavansa ja viides vastaajista vastasi jaksavansa. Kyllä-vastaajan 

eläkeikä oli lähimpänä eli 1 vuoden ja 6 kk päässä.   

En tiedä jaksanko. Riippuu ihan mun jalasta. Kyllä mä varmaan muuten tekisin. 
(H1) 

En tiedä jaksanko. (H2) 

Mä toivon että jaksan. (H4) 

Kaikki meistä kovasti toivoo. (H1) 

Se riippuu niin mun tuntemuksista, pääkoppani takia haluaisin olla. Sillai tyk-
kään että kuulun vielä työyhteisöön. Se on ihan kuinka terveys jos on sellainen. 
Haluan olla kyllä. Mutta ei mitään järkeä ihan kremppana olla. Päivä kerrallaan 
katsellaan. (H5) 
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Haastattelussa ja backcastingissä molemmissa tuli ilmi ikäjohtamisen moniulotteisuus. Alalle 

hakeutumisessa nähtiin olevan yhteiskunnallisia tekijöitä, tunnistettiin oma osuus terveyden 

ylläpitämisessä, mutta toivottiin myös organisaatiolta tukea voimavarojen hyödyntämiseen. 

Haastattelusta olisi voinut tulla erilainen jossain toisessa yksikössä. Vastauksissa voi heijastua 

oman yksikön kehittämiskohteet ja asiat, jotka ovat jo toimivia. Isoiksi teemoiksi nousivat 

kuitenkin ikääntyvän työntekijän näkökulmasta toimintakyvyn lasku ikääntymisen myötä ja 

siitä seuraava palautumisen hidastuminen sekä sukupolvien välisten erojen näkyminen. Suku-

polvien välinen erovaisuus työtavoissa ja arvoissa, voi johtaa työyhteisön hengen huonontumi-

seen sekä ikäsyrjinnän kokemukseen. Alla olevaan taulukkoon 6 on tiivistetty vielä yhteenve-

tona sekä haastattelusta että backcastingsistä nousseista tuloksista. Taulukon vasemmassa 

reunassa kuvataan osa-alue johon toivottiin ratkaisuja joko yhteiskunnalta, organisaatiolta tai 

toisaalta tunnistettiin omien tekojen tarpeellisuus. Osa-alueet eivät ole ihan mustavalkoisesti 

jaettavissa, jonka vuoksi osa-alueet voivat näkyä taulukossa monessakin eri kohdassa.   

Taulukko 6 Yhteenveto tuloksista 

Osa-alue Yhteiskunnan osuus Organisaation osuus Yksilön omat teot 

Työssäjaksaminen eläkkeelle pääsyä ei 

siirretä  

työvuorosuunnit-

telu, työnkierto, li-

säkoulutus ja sen 

hyödyntäminen, 

helpotettu työn-

kuva, lyhennetty 

työaika, työsuhde-

edut, laajennettu 

työterveys, työer-

gonomia ja työtur-

vallisuus 

omasta terveydestä 

ja palautumisesta 

huolehtiminen, va-

paa-ajan ja työelä-

män tasapaino   

Työyhteisö  tiimityötaidot, pie-

nemmät yksiköt, 

työnkierto, ikäsyr-

jinnän poistaminen, 

sukupolvien välisien 

erojen muokkaus 

sosiaalisten suhteiden 

luominen, avoimuus, 

me-henki, työtapojen 

erilaisuus 

Työn arvostus ja ar-

vot 

mediaseksikkyys, 

koulutuksen muok-

kaaminen, työharjoit-

telujen lisääminen, 

palkkatasa-arvo 

ikäsyrjinnän poista-

minen työyhtei-

söstä, yksilön arvo-

arvot muuttuvat, mo-

tivaation ylläpito  
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jen muutosten tu-

keminen, työsuhde-

edut, työn näkyvyys  

3.5 Ikäjohtamisen opas 

Tämän opinnäytetyön kehittämistehtävän tarkoituksena oli laatia käytännönläheinen opas 

siitä, miten ikäjohtamista voitaisiin toteuttaa organisaatiossa ikääntyvien sekä ikääntyneiden 

työntekijöiden keskuudessa. Tavoitteena oli etsiä niitä käytännön keinoja, joilla sairaspoissa-

olot ja ennenaikaiset eläköitymiset voitaisiin mahdollisuuksien mukaan vähentää ja jopa estää 

kokonaan. Molempiin tutkimuskysymyksiin: 1) Miten työuran loppupuolella olevaa työntekijää 

voidaan tukea jaksamisessa, jotta hän pystyy olemaan työelämässä eläkevuosiin saakka? sekä 

2) Miten työuran loppupuolella olevan työntekijän arvoja ja arvostuksen tunnetta voidaan 

vahvistaa?, työstettiin kehittämistyönä toiminnallinen osuus oppaan muodossa (Liite 1). 

Opas on hyödynnettävissä mille tahansa sote-alan organisaatiolle, joka haluaa parantaa henki-

löstöjohtamista ikäjohtamisen keinoin. Ikäjohtamisen opasta voidaan hyödyntää kuitenkin 

missä tahansa organisaatiossa, sen ominaispiirteet huomioiden. Opas on suunnattu ensisijai-

sesti käytännön lähiesimiestyöhön, mutta toimii myös pohjana suunnitellessa koko organisaa-

tion henkilöstöstrategiaa.  

Opasta varten perehdyttiin runsaasti ikäjohtamista käsittelevään peruskirjallisuuteen. Oppaan 

tekemisessä hyödynnettiin myös ryhmähaastattelusta ja backcasting-menetelmästä nousseita 

lähihoitajien omia kehittämisajatuksia. Näin oppaaseen saatiin lähihoitajien oma kokemuksel-

lisuus esiin ja tämän oman kokemuksellisuuden kautta voidaan parhaiten parantaa heidän 

työssäjaksamistaan. Opas on ensisijaisesti tarkoitettu ikääntyvien työntekijöiden voimavaro-

jen parantamiseen, mutta ikäjohtaminen koskettaa jokaista elämänvaihetta ja ikäjohtaminen 

tulisikin huomioida työntekijän koko työuralla.  

Oppaan sisällysluettelo laadittiin tutkimusten tulosten perusteella. Sisältö kirjoitettiin teorian 

ja kokemuksen vuoropuhelulla. Tietoperustasta johdettiin sisällönanalyysin avulla oppaan var-

sinainen sisältö. Sisällönanalyysilla pyritään analysoimaan dokumentteja systemaattisesti ja 

objektiivisesti, jolloin tutkittavasta ilmiöstä saadaan tiivis ja yleinen kuvaus. (Tuomi & Sara-

järvi 2018, 117, 122.) Teemoittelua ja luokittelua ei enää suoritettu uudestaan, vaan hyväksi-

käytettiin jo aikaisemmin haastatteluissa esiin tulleita luokkia.  

Kirjoittaja itse on työskennellyt lähihoitajana, johtanut omaa kotipalveluyritystä sekä toi-

saalta johtaa nyt hoivakotia, jossa pääasiallisena työntekijäryhmänä ovat lähihoitajat. Oppaa-

seen kirjoitettu työntekijän tarina on kuvitteellinen, mutta nousee kirjoittajan omien koke-

musten pohjalta. Tavoitteena oli pitää kirjoitettu teksti mahdollisimman käytännönläheisenä 

ja lukijaystävällisenä. Tutustuin myös muiden opinnäytetöiden oppaiden rakenteisiin ja hah-

mottelin tätä opasta niitä hyödyntäen.  
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Työterveyslaitos on tuottanut runsaasti materiaalia ikäjohtamiseen myös digitaalisessa muo-

dossa sekä luonut organisaatioille omia koulutuksia, joiden avulla pystytään syventämään esi-

miesten osaamista ikäjohtamisessa. Aiheesta on olemassa jo paljon oppaita ja materiaaleja, 

jonka vuoksi tämän oppaan ei olekaan tarkoitus olla uusi ja tyhjentävä opas. Tämän oppaan 

avulla pyritään ensisijaisesti löytämään ne keinot, joilla nimenomaisesti lähihoitajana työs-

kenteleviä voidaan tukea jaksamisen näkökulmasta. Oppaan värimaailma otettiin kohdeorga-

nisaation sinisestä pääväristä. Opas pyrkii olemaan ytimekäs ja selkeä lukijakohderyhmä huo-

mioiden. Tämän vuoksi menetelmällisiä osioita ei oppaassa ole, vaan halutessaan lukija voi 

syventää tietämystään lukemalla koko opinnäytetyön. 

Opas lähetettiin arvioitavaksi viidelle eri alan edustajalle sähköpostilla ja pyydettiin pa-

lautetta rakenteesta, luettavuudesta, informatiivisesta osuudesta sekä oppaan siirrettävyy-

destä omalle alalle.  Neljä viidestä antoivat palautteen ja viestittivät, että opas oli helppolu-

kuinen, selkeä ja mielenkiintoisesti esitetty. Oppaan koettiin olevan myös siirrettävissä 

omalle alalle miltei kaikilta osin. Muutama kehitysehdotus annettiin ja molemmat koskettivat 

motivaation osuutta. Haluttiin lisää konkreettisia työkaluja, joilla tätä voitaisiin parantaa. 

Opasta muokattiin palautteen perusteella toivottuun suuntaan. Oppaaseen myös lisättiin 

pyynnöstä kuvitteellinen tarinaa, miten ikäjohtaminen voisi toimia jonkun oikean henkilön 

elämässä.  

4 Johtopäätökset 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää keinoja, joilla ikääntyvä työväestö erityisesti 

sote-alalla pystyisi jatkamaan työuraansa eläkeikään saakka ikäjohtamisen keinoin. Kehittä-

mistehtävänä oli luoda ikäjohtamisen opas erityisenä näkökulmana ikääntyvät, vanhustyössä 

työskentelevät, lähihoitajat. Tavoite saavutettiin ryhmähaastattelun, backcasting-työpajan 

sekä aiheeseen liittyvän kirjallisuuden sekä tutkimuksen kautta. Kirjallisuudessa keskityttiin 

suomalaiseen tutkimustyöhön, koska ikäjohtaminen on saanut alkunsa suomalaisen yhteiskun-

nan tarpeesta säilyttää eläköityvän väestön osaaminen. Tutkimuskysymykset antoivat ikäjoh-

tamisen oppaaseen juuri tämän organisaation näkökulmasta tarpeellisen tiedon ja kirjallisuus-

katsaus vahvisti esille nousseet teemat, eikä varsinaista uutta tai yllätyksellistä tietoa noussut 

esille.   

Ikäjohtaminen keskittyi selkeästi alkujaan ikääntyvän työväestön johtamiseen ja heidän 

ikääntymisestään nousevien haasteiden hallitsemiseen. Länsimaisessa kulttuurissa ikääntymi-

nen ei ole tavoiteltava ja työelämässä ikääntyviä voidaan edelleen kohdella taakkana tai on-

gelmana. Ikääntyminen tuo tullessaan omat haasteensa ja rajoitteensa työntekijälle erityi-

sesti alalle, joka on varsin fyysinen toimenkuvaltaan. Tällöin saatetaan joutua miettimään mi-

ten työssä jaksetaan vai jaksetaanko ollenkaan. Ikäjohtaminen ei kuitenkaan saisi painottua 

pelkästään ikääntyvän työntekijän työnkuvaan vaan sen tulisi koskettaa jokaista työikäistä. 

Jokaiseen elämänvaiheeseen liittyvät omat tapahtumansa, jotka tulee sovittaa osaksi työelä-

mää.  
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4.1 Työntekijän jaksamisen tukeminen 

Miten työuran loppupuolella olevaa työntekijää voidaan tukea jaksamisessa, jotta hän pystyy 

olemaan työelämässä loppuun saakka? 

Ensimmäinen tutkimuskysymys painottui lähihoitajien jaksamisnäkökulmaan. Sote-alalla on 

suurimmat poissaolot ja ennenaikaisten eläkkeiden määrä erityisesti lähihoitajien keskuu-

dessa on suuri. Hoitoalan henkilöstöä vaivaavat tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenter-

veysongelmat. Sairaspoissaolojen määrä näkyy etenkin ikääntyvän työväestön keskuudessa. 

(Oksanen 2018; Hellstén 2014, 22, 25; Saarinen 2009.)  

Työn fyysisyys ja haasteet jaksamisessa näkyivät vahvasti haastateltavien vastauksissa. Haas-

tateltavista vain yksi viidestä vastasi varmuudella jaksavansa työuran loppuun saakka ja loput 

pohtivat, ettei terveys sitä välttämättä mahdollista. Hoitajat kertoivat, että työstä ei välttä-

mättä ehdi palautua ja työolot ovat välillä haastavia. Työparina voi olla huomattavasti eri ko-

koinen henkilö tai asukashuoneen työolosuhteet koetaan työturvallisuutta vaarantaviksi esi-

merkiksi huonon valaistuksen tai johtojen takia. Asukashuoneet ovat asukkaiden oman sisus-

tuksen varassa ja kaikki eivät välttämättä toimita huoneisiin kunnon valaisimia. Työssä myös 

joudutaan nostelemaan ja siirtelemään asukkaita päivän mittaan useita kertoja. Työtä teh-

dään hankalissa asennoissa pitkiä aikoja ja lähihoitajien työ koetaan kuormittavaksi (Kulmala 

2017, 12; Hellstén 2014, 109). 

Työkykytalo-mallin (Lundell ym. 2011) pohja lähtee myös terveyden ja toimintakyvyn tukemi-

sesta liikkeelle. Haastateltavat sekä backcastingiin osallistuneet hoitajat kokivat, että jaksa-

mista voitaisiin tukea moninkin eri tavoin. Hoitajat kokivat, että työvuorosuunnittelu ja oman 

elämän huomioon ottaminen vuorojen suunnittelussa harrastusten ja muun perheen elämän 

mukaisesti, auttaisi palautumaan. Elämänkulun huomiointi koko työuran läpi tuli esille ikään-

tyvän kertoessa, että nyt sillä ei enää niin paljon väliä, kun puoliso on kotona koko ajan, 

mutta kun toinenkin oli työelämässä olisi ollut kiva vähän katsoa vuoroja yhteen. Hellsténin 

(2014) väitöskirjan tutkimuksessa päädyttiin samaan tulokseen, että hoitajien kuormittunei-

suus väheni autonomisen listasuunnittelun myötä. Toinen merkittävä kuormittuneisuuden vä-

hentäjä Hellsténin tutkimuksen mukaan oli ergonomiakoulutus ja ergonomiavastaavat.  

Työssä jaksamiseen koettiin vaikuttavan myös erilaiset työsuhde-edut sekä työyhteisön osuus 

koettiin merkitykselliseksi työssäjaksamiselle. Liikunta- / kulttuuristelit koettiin merkityksel-

liseksi, laajennetun työterveyshuollon sekä ylimääräisen vapaan saaminen. Ylimääräisen va-

paan saaminen ja työyhteisön merkityksellisyys kuvastaa seuraavan tutkimuskysymyksen arvo-

jen merkitystä ja käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa.  

4.2 Työntekijän arvojen ja arvostuksen tunteen vahvistaminen 

Miten työuran loppupuolella olevan työntekijän arvoja ja arvostuksen tunnetta voidaan vah-

vistaa? 
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Toinen tutkimuskysymys keskittyi arvoihin ja miten arvostuksen tunnetta voidaan vahvistaa 

ikääntyvien työntekijöiden keskuudessa. Ihminen kuvaa arvoilla suhdettaan niin työhön kuin 

vapaa-aikaankin. Ammatti-identiteetti koostuu osaltaan ihmisen arvoista ja niiden vaikutus 

näkyy sekä motivaatiossa että asenteessa. Motivaatio toimii energianlähteenä työhön panosta-

misessa ja motivaatiolla on suuri vaikutus siihen miten ihminen käyttää voimavaransa. Työn 

arvon ja merkityksen ollessa tasapainossa muun elämän kanssa, työ koetaan palkitsevaksi ja 

voimavarat koetaan riittäviksi. (Lundell ym. 2011, 64.) 

Aineistosta kävi ilmi, että työyhteisöissä on eri sukupolvien ja eri aikakausien työntekijöitä, 

jotka ajattelevat työelämästä hyvin eri tavoin. Siinä missä ikääntyvä väestö kokee työn olevan 

itseisarvo ja tietyllä tapaa perusta koko elämiselle, nuorempi sukupolvi taas näkee työn mah-

dollistavan elämän. Elämänkulku ja sukupolvien historiavaihe vaikuttavat siihen miten työ 

koetaan ja millaista johtamista toivotaan. Erilaiset arvot ja elämänvaiheet voivat aiheuttaa 

haasteita työyhteisön työntekijöiden keskuuteen sekä toisaalta arvot ovat sidoksissa työmoti-

vaatioon. (Ervasti 2018, 47; Halme 2005, 33; Ilmarinen 2003, 171.) 

Tämä arvojen muutos tuli ilmi haastateltavien vastauksista. Alkuun hoitoalalle oli lähdetty 

kouluttautumaan ikääntyvien arvostamisesta ja halusta auttaa muita. Arvojen koettiin kuiten-

kin vaihtuneen ajan kuluessa ja oman fyysisen toimintakyvyn koettiin muuttaneen tapaa aja-

tella. Toisaalta mietittiin eri sukupolvien edustajien arvojen vaikeuttavan työyhteisön ilmapii-

riä. Arvostus työssä nousi esiin sekä backcastingissä että haastattelussa. Alaan toivottiin lisää 

mediaseksikkyyttä ja ylipäänsä työn tekemistä näkyväksi. Vanhemmat työntekijät viestittivät, 

että välillä on tunne, että olisi syytä siirtyä syrjään nuorempien työntekijöiden jaloista.  

Kirjallisuuden perusteella (Lundell ym. 2011; Ilmarinen 2003; Martela, Mäkikallio, Virkkunen 

2017) arvoihin ja arvostuksen tunteeseen voidaan vaikuttaa esimerkiksi luomalla osaamista 

tukeva työkulttuuri ja ikääntyvän työväestön hiljaisen tiedon arvostamista. Työpaikoille voi-

daan luoda kummitoimintaa, mentorointia tai erilaisia työpajoja, missä sukupolvien välistä 

kuilua voidaan vähentää. Ikääntyville työntekijöille tulee mahdollistaa sama oppiminen kuin 

nuoremmillekin, joka osaltaan nostaa työntekijöiden arvostusta myös nuorempien silmissä. 

Erilaisilla palkitsemisjärjestelmillä, kuten ylimääräisillä vapailla, voidaan myös osoittaa arvos-

tusta ja sitä kautta lisätä työntekijöiden motivaatiota. Oma arvostus itseään kohtaan nousee 

kun työnantaja mahdollistaa osaamisen ylläpitämisen ja kyvykkyyden suoriutua työstään. 

(Lundell ym. 2011; Ilmarinen 2003; Martela, Mäkikallio, Virkkunen 2017.) 

Arvojen muutos on tärkeää ottaa esiin elämäntilanteiden muuttuessa. Toisaalta nuoremman 

työväestön keskuudessa tulee huomioida ettei työ ole merkitykseltään samassa asemassa kuin 

vanhemmille sukupolville ja toisinpäin. Työntekijöiden vaihtuvuuteen pystytään vaikuttamaan 

ikäjohtamisella silloin, kun elämänkulku voidaan ottaa huomioon työnsuunnittelussa ja työn-

johtamisessa. Ikääntyminen ei itsessään ole uhka vaan luonnollinen osa elämänkulkua.  
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4.3 Ikäjohtaminen henkilöstöjohtamisen strategiaksi 

Henkilöstöstrategia-käsitettä ei tässä opinnäytetyössä käsitelty kuin yhdessä kappaleessa, 

mutta aineiston perusteella voidaan todeta, että ikäjohtamisen tulisi olla osa yrityksen henki-

löstöjohtamisen strategiaa. Ikäjohtamisen tulisi koskettaa koko organisaatiota ja koko työnte-

kijän työelämänkaarta, jotta yritys voi kilpailla henkilöstöresurssien avulla etenkin hoi-

toalalla, jossa on työntekijän markkinat. Ikäjohtamisessa tulisi huomioida työn arvostuksen 

näkyminen ja tukea tätä. Ikääntyvien kohtaamisessa työnteolle pitäisi pystyä luomaan edel-

leen sama arvostus ja tukea heidän tapaansa ajatella. Motivaatio työhön lähtee yksilön ar-

voista ja arvostuksesta. Arvojen tai arvostuksen puuttuessa työntekijä ei koe motivaatiota ja 

työnteolta lähtee pohja. Työkykytalo-malli ja elämänkulun huomiointi (Lundell ym. 2011), 

jotka myös Ervasti (2018) vahvisti ovat tavat, jolla ikäjohtamista tulisi lähteä tekemään.  

Kirjoittaja itse näkee kuitenkin aineiston pohjalta, että motivaatio ja arvot tulisivat lisätä en-

simmäiselle kehälle terveyden ja toimintakyvyn sijaan, jotta saadaan hyvinvoiva ja sitoutunut 

työntekijä olemaan osa tuottavaa organisaatiota (Kuvio 14). Motivaation ja arvojen tulisi nä-

kyä rekrytoinnista lähtien, jolloin työntekijä tietää mihin on sitoutunut ja toisaalta esimies 

tietäisi mikä työntekijää motivoi. Hoitoalaa vaivaa pahasti työntekijäpula ja työntekijöiden 

sitouttaminen on hankalaa, koska työpaikkoja on aina saatavilla. Uskon kuitenkin, että luo-

malla erilaisen sitouttamisenkulttuurin arvojen ja motivaation kautta, voitaisiin mahdollistaa 

työntekijöiden hyvinvointi ja sitoutuminen. Motivaatio ja arvot saataisiin pidettyä yllä jatku-

valla osaamisen päivittämisellä ja toisaalta jälleen yksilö huomioiden. Jokaista työntekijää ei 

kannata laittaa jokaiseen koulutukseen vaan mahdollistaa, jokaisen omien kiinnostusten koh-

teiden säilyttäminen. Jokainen työntekijä on myös yksilö urakehityksen suhteen. Siinä missä 

toinen haluaa tehdä samaa työtä parikymmentä vuotta, toinen tarvitsee vaihtelua ja haas-

tetta. Työssä jaksaminen onnistuu huomioimalla jokaisen yksilöllinen elämänkulku ja mahdol-

listamalla edellisissä kappaleissakin mainituilla keinoilla työntekijän voimavarojen riittävyys. 

Aina työntekijän ja työnantajan intressit eivät kuitenkaan kohtaa ja silloin pitäisi mahdollis-

taa uudelleensijoittuminen sekä aikanaan eläköityminen. Eläköityminen pitäisi tuoda esiin 

normaalina elämänkulun tapahtumana, joka on palkkio pitkästä työurasta. Arvostusta voitai-

siin osoittaa eläkeohjelmien kautta ja luomalla positiivinen kulttuuri eläköitymisen ympärille. 

Tämä on toki iso yhteiskunnallinen asia, mutta jokainen organisaatio pystyy omalta osaltaan 

vaikuttamaan työyhteisön sisäiseen kulttuuriin. Motivaatio, arvot ja työssä jaksaminen ovat 

vahvasti sidoksissa toisiinsa ja näiden huomioiminen läpi koko työhistorian mahdollistetaan 

työntekijän siirtyminen eläkkeelle oikea-aikaisesti ja hyvissä voimavaroissa. Kuviossa 11 alla 

on esitetty kirjoittajan näkemys miten teoriassa esitetyt mallit sekä tutkimustuloksissa tulleet 

asiat voitaisiin yhdistää niin, että arvot ja motivaatio nostetaan ensimmäiselle kehälle.  
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Kuvio 14 Ikäjohtamisen malli arvojen ja motivaation näkökulmasta. 

Tulosten perusteella voidaan päätellä, että ikäjohtamiselle on tarvetta ja ikääntyvät työnte-

kijät tarvitsevat eri ikäjohtamisen keinoja yksilöllisten voimavarojen kohdentamiseen. Työn-

tekijät kokivat etenkin toimintakyvyn laskun haittaavan työntekoa. Kukaan viidestä haastatel-

tavasta ei ollut varma, että kykenee työskentelemään eläkeikään saakka juuri fyysisten vaivo-

jen ja työn vaatiman fyysisyyden suhteen vuoksi. Organisaatiot hyötyisivät erillisestä ikäjohta-

misen strategiasta, jossa otettaisiin huomioon koko työntekijän urakaari alkaen rekrytoinnista 

ja päättyen eläköitymiseen sekä toisaalta eläkkeeltä paluun mahdollistamisen.  

4.4 Luotettavuuden arviointi 

Tuomi ja Sarajärvi (2018, 163) kirjoittavat ettei laadulliseen tutkimukseen ole olemassa yksi-

selitteistä luotettavuuden arviointia. Tutkimusta tulee arvioida kokonaisuutena, jolloin tutki-

mukselle on tärkeää sen johdonmukaisuus. Tätä tutkimusta on arvioitu Tuomen ja Sarajärven 

(2018,163 - 164) listaamien kriteerien mukaisesti (taulukko 7). 

Taulukko 7 Luotettavuuden arviointi 

Arviointikriteeri Arviointi 

Tutkimuksen kohde ja tarkoitus Tutkimuksen avulla haluttiin tuottaa vanhustyössä toi-

miville johtajille sekä hallinnolle opas miten ikäjohta-

mista voitaisiin toteuttaa ikääntyvien lähihoitajien pa-

rissa. Vastaus on esitetty opinnäytetyön liitteessä.  
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Omat sitoumukset tutkijana Sitoumuksien selventämiseksi todetaan, että tutkija 

kuuluu työyhteisöön, jossa haastattelu ja backcasting 

toteutettiin. Tutkijan tietämys sekä lähihoitajan konk-

reettisesta työstä että johtamisesta alalla auttoi näke-

mään kokonaisuutta, mutta vaati myös tarkkuutta ana-

lyysin ja tulkinnan teossa, jotta objektiivisuus säilyi.  

Aineiston keruu Aineisto kerättiin ryhmähaastattelussa, johon osallistui 

viisi työntekijää. Haastattelut nauhoitettiin, litteroitiin 

sekä analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Haastattelu-

aineisto luokiteltiin ja käsiteltiin yhdessä teorian 

kanssa. Lisäksi suoritettiin backcasting-menetelmä tu-

levaisuuden näkymiä hoitoalan työvoiman saatavuuden 

ehdoista. Työpajaan osallistui saman yksikön hoitajat. 

Materiaalista tuotettiin roadmap-menetelmällä kartta.  

Tutkimuksen tiedonantajat Ryhmähaastattelu toteutettiin tehostetun palveluasu-

misen yksikössä. Haastatteluun osallistuvat olivat 50-

61-vuotiaita lähihoitajia. Backcasting-työpajaan osallis-

tui saman yksikön 17-61-vuotiaat lähihoitajat.  

Tutkija-tiedonanto-suhde Tutkimuksen toteutuksesta keskusteltiin tutkijan esi-

miesten kanssa sekä HR:n edustajan kanssa etukäteen. 

HR:n edustajan kanssa pohdittiin työn rajaus ja tar-

peellisuus. Haastateltavat antoivat suostumuksena ja 

heidän tietonsa on käsitelty nimettöminä. Haastatelta-

ville kerrottiin, että haastattelu äänitetään, mutta ää-

nite ja litteroitu teksti tuhotaan opinnäytetyön julkai-

sun jälkeen. Tutkimus annettiin luettavaksi organisaa-

tion edustajille ennen julkaisua. 

Tutkimuksen kesto Tutkimus toteutettiin ajalla huhtikuu – lokakuu 2020   

Aineiston analyysi Analyysi tulkittiin tietoperustan kontekstissa. Tutki-

musaineiston kokoaminen ja analysointi on kuvattu lu-

vussa kolme.  

Tutkimuksen luotettavuus Tutkimus on toteutettu eettisesti hyvien tutkimuskäy-

tänteiden mukaisesti. Ikäjohtamisen pohja on suoma-

laisessa tutkimustyössä, jonka vuoksi suurin osa teori-

asta on valittu juuri suomalaisista teoksista. Aiheeseen 

on perehdytty riittävästi. Tutkimusmenetelmät ovat 
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valittu tähän työhön tarkoituksenmukaisesti. Haastat-

telussa vastaajille jätettiin mahdollisuus tuoda oma-

kohtaisia kokemuksia myös teemojen ulkopuolelta. Ai-

neistoa on analysoitu huolellisesti ja koko tutkimuspro-

sessi on pyritty kuvaamaan yksityiskohtaisesti ja lä-

pinäkyvästi.   

Tutkimuksen raportointi Tutkimus on raportoitu Laurean opinnäytetyön pohjaan. 

4.5 Laajempi hyödynnettävyys 

Tämä opinnäytetyö oli tapaustutkimus, jonka vuoksi tulosten hyödynnettävyys ja merkityksel-

lisyys on ensisijaista kohdeorganisaatiolle. Tutkimustulosten avulla haluttiin mahdollistaa 

ikääntyvien työntekijöiden pysyminen työelämässä eläkevuosiin saakka. Työntekijät saivat 

tuoda esiin oman kokemuksellisuutensa, jonka avulla voitiin tarkastella aikaisempien tutki-

musten esiintuomia ikäjohtamisen näkökulmia.  

Eläköityminen ja ikäjohtaminen koskettaa niin suomalaista kuin eurooppalaista työkulttuuria 

monilla aloilla. Lähihoitajat olivat tämän työn kohderyhmänä, mutta tulokset ovat yleistettä-

vissä kaikkeen ikäjohtamiseen etenkin sote-alalla. Ihmiset vanhenevat kuitenkin kaikilla 

aloilla ja samat toimintakyvyn muutokset koskettavat meitä jokaista. Tämän vuoksi työ on 

hyödynnettävissä kaikille organisaatioille ottamalla huomioon työn erityispiirteet. Ikäjohtami-

sella parannetaan työntekijöiden työhyvinvointia, lisätään organisaatioiden tuottavuutta hen-

kilöstöresurssien säilyttämisen kautta ja hyväksikäytetään eläköityvän henkilökunnan hiljaisen 

tiedon määrä.  

Erityisesti sote-ala on tällä hetkellä keskellä suurta murroskautta. Teknologia, digitalisaatio, 

väestön ikääntyminen ja sote-uudistus tulevat mullistamaan koko totutun työkulttuurin. Jat-

kotutkimuksessa olisi mielekästä paneutua laajemmin myös nuoremman ikäpolven työkulttuu-

riin ja miten esimerkiksi jo koulutusvaiheessa voitaisiin hyödyntää hiljaisen tiedon siirtämistä. 

Pidemmän aikavälin tutkimuksella olisi mielekästä tarkastella miten ikäjohtaminen vaikuttaisi 

sairaspoissaoloihin ja työvuosien pituuteen. Kohdeorganisaation näkökulmasta voitaisiin hyö-

tyä virallisesta ikäjohtamisen strategian luomisesta, jota tämän työn laajuudessa ei ollut 

mahdollisuutta toteuttaa.  

Ikäjohtaminen koskettaa koko yhteiskuntaa ja on merkittävä osa kansantaloudellista näkökul-

maa. Kärjistettynä voidaan todeta huonosti toteutetun ikäjohtamisen johtavan henkilöstöre-

surssien menetykseen yksilön jäädessä sairaseläkkeelle ja näin johtavan yhteiskunnalliseen 

näkökulmaan suurenevista eläkekuluista. Yritykset voivat parantaa omaa kilpailuetuaan ja 

henkilöstöresurssien tehokasta hyödyntämistä luomalla ikäjohtamisen strategian ja kohdenta-

malla ikäryhmien voimavarat oikealla tavalla.   

Opinnäytetyön tekeminen on aina iso prosessi, mutta myös hyvä oppimisen syventämisen 

mahdollisuus. Kirjoittaja itse kokee, että tulevaisuuden johtamisen tutkinnon sekä tämän 
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opinnäytetyön prosessin myötä erityisesti henkilöstöjohtamisen ja tulevaisuusnäkökulman 

esiin ottamisessa on tapahtunut kasvua. Tulevaisuutta määrittelevät vahvasti eri megatrendit 

ja niistä monet koskettavat erityisesti sote-alaa. Tulevaisuuden sote-ala vaatii erilaista lähes-

tymiskulmaa ja resurssien uudelleenkäyttöä oli sitten kyseessä henkilöstöresurssi tai aineelli-

set asiat. Kirjoittaja uskoo, että tämän tutkinnon annin myötä on mahdollista olla mukana 

luomassa jopa innovatiivista ja uudenlaista johtamiskulttuuria sote-alalle.  
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