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Yhteenveto 
 

 Yhteistoimintalainsäädännön henkilöstö- ja koulutussuunnitelmia koskevat säännökset uudistuvat 
1.1.2014. Muutokset perustuvat ammatillisen osaamisen kehittämistä koskevaan pakettiin, ja niissä on 
otettu nimenomaisesti huomioon myös ikääntyneiden sekä työttömyys- ja työkyvyttömyysuhan alaisten 
tarpeet.   Suunnitelmat on laadittava vuosittain ja niiden toteutumista on myös seurattava. Henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelmat voidaan yhdistää muiden suunnitelmien (tasa-arvo, työsuojelun toimintaohjelma, 
työterveyshuollon suunnitelma) kanssa pitkäjänteisen henkilöstöpolitiikan perustaksi. Yhdenvertaisuuslain 
kokonaisuudistusta koskeva esitys tullaan antamaan eduskunnalle joulukuussa 2013. Esityksessä tullaan 
kiinnittämään erityistä huomiota ikään kiellettynä syrjintäperusteena ja toisaalta ikään perustuvaan 
erilaiseen kohteluun oikeuttamisperusteena (työllisyys- ja työmarkkinoita koskeva peruste), jotta 
ikääntyneille suunnattavat erityistoimet olisivat mahdollisia yhdenvertaisuuden näkökulmasta. 
Pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten ja muiden vaikeassa asemassa olevien työllistymisedellytysten 
parantamista jatketaan omien hankkeidensa puitteissa. Muilta osin palvelussuhdelainsäädännössä ei näytä 
olevan sellaisia muutostarpeita, jotka olisi tarpeen toteuttaa ennen eläkeratkaisuja. 

Voimassa olevien ja uusien säännösten toimeenpanoon on kiinnitettävä erityistä huomiota ikääntyneiden 
aseman parantamiseksi. Työterveyshuollon ja työnantajan välistä yhteistyötä tulee parantaa ja 
valtioneuvoston asetuksen 708/2013 tarjoamia välineitä käyttää ikääntyneiden työssä jaksamisen 
edistämiseksi. Työterveyshuoltopalvelujen saatavuuteen, erityisesti pienissä yrityksissä on jatkossa 
kiinnitettävä huomiota esimerkiksi PIRA-mallin mukaisesti. 

 Pidemmällä aikavälillä toteutuva Ikääntyvien aseman parantaminen edellyttää pitkäjänteistä, kaikkiin 
ikäluokkiin kohdistuvia toimia. Keskusjärjestöjen laatima työkaarimalli vastaa hyvin näihin tarpeisiin ja sitä 
samoin kuin Työelämä 2020 –hanketta on vietävä eteenpäin mahdollisimman monen työpaikan 
tavoittamiseksi.    

Äkillisiin rakennemuutoksiin liittyvissä joukkoirtisanomisissa ikääntyneille on tarjottava eritystoimia uuden 
urapolun suunnittelussa ja etsimisessä. Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluilla voidaan vaikuttaa 
ikääntyneiden koulutukseen hakeutumiseen. Työuran aikainen osaamisesta ja työkyvystä huolehtiminen on 
tehokkain tapa huolehtia uudelleen työllistymisen edellytyksistä. 

Uutta työ-, sosiaaliturva- ja koulutuslainsäädäntöä valmisteltaessa ja voimassa olevaa muutettaessa on 
tarpeen arvioida työllisyysvaikutukset yleisesti ja erityisesti vaikutukset eri-ikäisten asemaan 
työmarkkinoilla. 
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1 Selvityksen taustalla olevat kirjaukset 
 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on työurien pidentyminen alusta, lopusta ja keskeltä. 
Tavoite liittyy työllisyysasteen nostamiseen ja eläkkeellesiirtymisajan myöhentämiseen. Tässä raportissa ei  
käsitellä eläkekysymyksiä vaan pohditaan muita edellytyksiä pidentää työuria niiden loppupäästä. 
Fokuksena on ikääntyneiden työntekijöiden työssä pysymistä edesauttavat keinot ja toisaalta keinot, joilla 
ikääntyneet voisivat uudelleen työllistyä.  

Työurien pidentymiseen ei vaikuta ainoastaan toimin, jotka kohdistuvat yli 55-vuotiaisiin. Olennaista on, 
että työntekijöiden työntekoedellytyksistä huolehditaan koko työuran ajan. Tämä näkökulma on oivallettu 
mm. työmarkkinakeskusjärjestöjen valmistelemassa  työkaarimallissa, jonka sisältöä selvitetään jäljempänä.  

Selvityksen taustaksi esitellään viittauksenomaisesti työmarkkinajärjestöjen sopimuskirjauksia, joiden 
tavoitteena on työurien pidentyminen.   

1.1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimuskirjaukset 
 

Työurien pidentämiseen tähtääviä kirjauksia on useassa eri sopimuksessa. Vuoden 2011 raamisopimuksen 
kohdan 2.1 (Ikäohjelmat) mukaan laaditaan yhteinen malli yritys-, kunta- tai virastokohtaisia ikäohjelmia 
varten, joka jalkautetaan kentälle. Mallin sisällöksi on hahmoteltu mm. elementtejä, jotka koskevat 
joustavia työaikajärjestelyjä senioreille, terveystarkastusohjelmia sekä senioreille suunnattuja 
koulutustoimia. 

Raamisopimuksen kohdan 2.2 (Osatyökykyisten työmarkkinoiden kehittäminen) mukaan käynnistetään 
Lehdon selvityksen (STM) pohjalta kattava toimintaohjelma osatyökykyisten työmarkkinoiden 
kehittämiseksi. Raamisopimuksen kohdassa 2.3 käsitellään puolestaan henkilöstösuunnittelun kehittämistä.   

Myös työurasopimuksessa on määräyksiä työurien pidentämisestä. Sopimuksessa viitataan toimiin työssä 
jaksamisen tukemiseksi. Nämä toimet liittyvät työeläkejärjestelmään koskeviin toimenpiteisiin 1

 

 
kuntoutusprosesseihin ja työterveyshuollon kehittämiseen sekä työterveyshuollon osaamisen 
kehittämiseen ja saatavuuden parantamiseen. Työttömyysturvan lisäpäivien (ns. putki) ikärajaa nostetaan, 
ja 60 vuotta täyttäneelle säädetään oikeus aktiivitoimenpiteisiin, jotka uusivat ansiopäivärahaoikeuden 
vanhalla päivärahan tasolla. Lisäksi sopimuksessa on kirjauksia työterveysyhteistyöstä.  

Työhyvinvoinnin edistämiseksi laadittavat ikäohjelmat ja yksilölliset työurasuunnitelmat, työhyvinvoinnin 
työkalut ja toimintamallit sekä toimet osatyökyvyttömien työssä jatkamiseksi ovat välineitä työurien 
pidentämiseksi.  Niin ikään Masto-hankkeen jatkotoimet ovat olennaisia työurien pidentämistalkoissa.  

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat tehneet niin ikään päälinjaukset eläkejärjestelmäuudistuksen 
jatkamiseksi, Tämä uudistuksen pohjaksi on laadittu ylijohtaja Jukka Pekkarisen johdolla 
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asiantuntijaraportti. Raportti valmistui lokakuun 2013 lopussa ja siinä on pohdittu myös ikääntyneiden 
työllistymistä koskevia kysymyksiä. 

Lokakuussa 2013 allekirjoitetun työllisyys ja kasvusopimuksen mukaan järjestöt neuvottelevat ratkaisun 
eläkeuudistukseksi syksyyn 2014 mennessä. Samassa yhteydessä ratkaistaan myös tasoitusmäärään ja Emu-
puskuriin sekä vanhuuseläkerahastoinnin kehitykseen liittyvät kysymykset. 

Hallituksen akennepoliittisen ohjelman kohdassa 1.2 todetaan ”Valmistellaan toimenpidekokonaisuus, jolla 
parannetaan ikääntyneiden työllisyyttä edistämällä työssä pysymistä ja työttömien uudelleen 
työllistymistä.” Osana tätä työtä arvioidaan työvoiman vähentämisjärjestystä koskevien säännösten 
tarvetta sekä vaihtoehtoisia toimia varttuneempien aseman parantamiseksi. 

1.2 EU:n ja OECD:n suositukset 
 

Euroopan komissio esittää vuotuisessa kasvuselvityksessä näkemyksenä seuraavan vuoden taloudellisista ja 
sosiaalisista prioriteeteista sekä antaa ohjeita, joilla edistetään kasvua ja työllisyyttä EU:n kasvustrategian 
mukaisesti. Maakohtaisissa toimenpidesuosituksissa Suomea kehotettiin vuonna 2011 kohdistamaan 
aktiiviset työmarkkinatoimenpiteet pitkäaikaistyöttömiin ja nuoriin, parantamaan iäkkäämpien 
työntekijöiden työllistettävyyttä ja elinikäiseen oppimiseen osallistumista sekä vähentämään varhaista 
työmarkkinoilta poistumista sekä harkitsemaan lainsäädäntöön perustuvien eläkeikien ja elinajanodotteen 
välistä yhteyttä. Vuonna 2012 annettu suositus kiinnitti huomiota samoihin asioihin mutta oli sävyltään 
tiukempi. 
 
Vuoden 2013 suosituksessa  Suomen edellytetään toteuttavan lisätoimia ikääntyneiden työntekijöiden 
työllisyysasteen nostamiseksi, myös parantamalla heidän työllistettävyyttään ja kaventamalla varhaisen 
työmarkkinoilta poistumisen väyliä. Niin ikään Suomen tulisi toteuttaa käynnissä olevat toimenpiteen 
nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työmarkkina-aseman parantamiseksi keskittyen erityisesti työn kannalta 
merkityksellisen osaamisen kehittämiseen.    

Myös OECD on kiinnittänyt huomiota lakisääteisen eläkeiän lisäksi eroamisikään koskevaan säännökseen, 
jonka kumoamista järjestö on edellyttänyt. OECD on suositellut myös elinikäisen oppimisen vahvistamista 
työurien pidentämiseksi. Myös IMF:n huomiot ovat samansuuntaisia.   

2 Ikääntyneiden asema työmarkkinoilla 
 

Ikääntyneiden työmarkkina-asemaan vaikuttavat monet seikat. Viimeisten vuosikymmenien aikana Suomen 
elinkeinorakenne on muuttunut olennaisesti. Tähän kehitykseen ovat myötävaikuttaneet yritysten 
toimintaympäristön muutokset samoin kuin teknologinen kehitys. Joillakin toimialoilla muutokset ovat 
tulleet äkillisinä toisaalla hiljaisen kehityksen myötä.  

Muutokseen on sopeuduttava. Muutosten ennakointi ja työmarkkinakelpoisuudesta huolehtiminen 
puolestaan helpottavat yleensä valmistautumista tulossa olevaan.  Eri-ikäisillä keinot rakennemuutoksiin 
vastaamisessa ovat väistämättä erilaiset. Uudet tuotantotavat ja informaatioteknologian kehitys ylipäänsä 
aiheuttavat uusia vaatimuksia työntekijöille. Uusien osaamisvaatimusten täyttäminen ei välttämättä ole 
matalan pohjakoulutuksen omaaville työntekijöille helppoa. Kun työkyky yleensä iän myötä jossakin määrin 
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heikkenee, haaste voi olla – erityisesti fyysistä voimaa vaativissa tehtävissä -  moninkertainen nuorempiin 
verrattuna. Toisaalta asiantuntijatyössä ikääntyneellä työntekijällä voi olla mm. työkokemuksen kautta 
syntyneitä vahvuuksia nuorempiin verrattuna.            

Tässä jaksossa kuvataan lyhyesti joitakin Suomen työmarkkinoiden rakenteellisia muutoksia. Toiseksi tässä 
jaksossa selvitetään tilastollisesti ikääntyneiden osuutta ja asemaa työmarkkinoilla ja tässä tapahtuneita 
muutoksia. Kolmanneksi jaksoon sisältyy katsaus ikääntyneiden omista kokemuksista työmarkkinoilla.    

2.1 Elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden rakennemuutoksesta  
 

Elinkeinoelämän ja työmarkkinoiden rakennemuutoksessa on pitkällä aikavälillä tunnistettavissa kolme 
laajempaa kehityskaarta (ks. kuvio 1).  Niistä ensimmäinen koskee sektoreiden ja toimialojen välistä 
rakennemuutosta, joka liittyy teollistumiseen ja alkutuotannon merkityksen pienenemiseen. Toisessa 
vaiheessa heikomman tuottavuuden yritykset ja toimipaikat tekevät tilaa tuottavammille toimijoille luovan 
tuhon muodossa. Käynnissä oleva kolmas aalto puolestaan heijastuu työtehtävien syntymisinä ja 
tuhoutumisina ja näkyy edelleen tehtävärakenteiden muutoksina. Työntekijän näkökulmasta tarkasteltuna 
käynnissä oleva rakennemuutoksen kolmas vaihe tarkoittaa suurempaa epävarmuutta tehtävien ja työn 
sisällöstä ja edellyttää aikaisempaa suurempaa valmiutta liikkuvuuteen yritysten ja ammattien välillä.  

Kuvio 1 pyrkii osaltaan valaisemaan myös sitä, että talouden rakennemuutoksessa ei sinänsä ole kysymys 
mistään uudesta asiasta. Tästä huolimatta viime vuosina teollisuuden rakennemuutos Suomessa on 
suuruudeltaan kuitenkin ollut lähihistorian valossa huomattavan suurta. Viimeisten seitsemän vuoden 
aikana tehdasteollisuuden arvonlisäyksen osuus kansantalouden bruttoarvonlisäyksestä on supistunut 5,6 
prosenttiyksikköä. Tämän taustalla on suurelta osin sähkö- ja elektroniikkateollisuuden ja 
metsäteollisuuden heikko kehitys. Tätä havainnollistetaan kuviossa 2. Esimerkiksi sähkö- ja 
elektroniikkateollisuuden arvonlisäysosuus on pienentynyt yli kolme prosenttiyksikköä noin 2 prosenttiin. 
Yksityisissä palveluissa kehitys on puolestaan ollut suotuisampaa ja niiden arvonlisäysosuus on kasvanut 
viimeisten viiden vuoden aikana yli neljä prosenttiyksikköä. Palvelut ovatkin lähes korvanneet teollisuuden 
pienentyneen osuuden.  

Kuvio 1. Rakennemuutoksen vaiheet vuosina 1850–2010 
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Kuvio 2. Metsäteollisuuden ja sähkö- ja elektroniikkateollisuuden osuuden kehitys arvonlisäyksestä  

 

Lähde: Taloudellinen katsaus, kevät 2013 

 

Suomen toimialarakenteessa tapahtuneiden muutosten lisäksi työmarkkinoilla on nähtävissä kehitys, joka 
koskee tuotannon eri työvaiheita ja tehtäviä samanaikaisesti useilla eri toimialoilla. Kehityksen taustalla on 
niin teknologinen kehitys kuin kansainvälinen kauppa sekä ulkoistaminen. Tietotekniikka mahdollistaa 
tuotannon pilkkomisen pieniin osiin, jotka voidaan ohjelmoida koneiden tehtäväksi. Samalla kansainvälisen 
kaupan laskeneet kustannukset ja suorainvestointien poistuneet esteet mahdollistavat tuotannon 
siirtämisen ulkomaille. Tämä johtaa siihen, että tuotannon eri työvaiheet pilkotaan ja automatisoidaan tai 
sijoitetaan sinne, missä tuotantoedellytykset ja -kustannukset ovat suotuisimmat. Vaikutukset ovat 
havaittavissa työmarkkinoiden lisääntyneenä polarisaationa: keskipalkkaisten työpaikkojen osuus on 
vähentynyt kun taas matalapalkkatehtävien ja toisaalta korkeasti palkattujen tehtävien osuus työllisistä on 
kasvanut (ks. kuvio 3). (Hakkala, 2013).  

Kuvio 3. Työmarkkinoiden polarisoituminen Suomessa  
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Lähde: Mitrunen (2013) 

 

Kuvio 4. Työmarkkinoiden kohtaanto  vuosina 1989-2011 

 

Lähde: Työnvälitystilasto, omat laskelmat 

 

2.2 Ikärakenteessa tapahtuvia muutoksia 
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Kuvio 5. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä 

 

 

Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot 

 

 

Kuvio 6. 55-64 –vuotiaiden työmarkkina-aseman kehitys vuosina 1989-2012 

 

Lähde: Tilastokeskus 

 

Ikääntyneiden 55–74-vuotiaiden yrittäjien määrä on kasvanut 2000-luvulla voimakkaasti noin 60 000:sta 
vuonna 2000 noin 100 000:een vuonna 2010. 
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Ikääntyneiden yrittäjien määrän kasvua selittää kaksi erillistä, mutta samaan suuntaan vaikuttavaa 
ikärakenteeseen liittyvää ilmiötä. Yhtäältä yrittäjyys on yleisempää keski-ikäisissä ja vanhimmissa 
ikäryhmissä kuin nuorilla. Toisaalta väestön ikääntyminen on siirtänyt väestön ikärakenteen 
painopistettä vanhempiin ikäryhmiin. Ikärakenteen muutos ei kuitenkaan yksinään selitä ikääntyneiden 
yrittäjien määrän kasvua 2000-luvulla, vaan yrittäjyys on myös aidosti yleistynyt 55–74-vuotiaiden 
joukossa. Ikääntyneet ovatkin ainoa ikäryhmä, jossa yrittäjien osuus ikäryhmän väestöstä on kasvanut. 

Tutkimusten mukaan ikääntyneillä yrittäjäksi ryhtymisen syyt liittyvät usein työoloihin ja työn sisältöön, 
kuten haluun toteuttaa omia ideoita vapaammin tai väsymiseen aikaisempaan työhön (Akola ym. 2008). 
Työmarkkinoiden ikäsyrjinnän on myös arveltu työntävän ikääntyneitä yrittäjyyteen.  

Ikääntyneitä voi houkutella yritystoiminnan aloittamiseen myös se, että vanhuuseläkkeellä olevien 
yrittäjänä toimimista on helpotettu 2000-luvulla. Työvoimatutkimuksessa vastaaja katsotaan yrittäjäksi, jos 
hän on päätyönsä perusteella yrittäjä. Työ yrittäjänä ei kuitenkaan välttämättä ole kokoaikaista eikä edes 
henkilön ensisijainen tulonlähde. Näin on erityisesti ikääntyneiden kohdalla, joille eläke voi tarjota 
rinnakkaisen tulonlähteen. Eläkesäännöt pyrkivät kannustamaan eläkeaikaiseen työskentelyyn. Vuodesta 
2007 alkaen yrittäjä on voinut jatkaa yritystoimintaansa vanhuuseläkkeellä ilman, että hänen tarvitsee 
maksaa yrittäjän eläkemaksua. Tämä helpottaa eläkeläisyrittäjien yritystoiminnan kannattavuutta. 

Ikääntyneen näkökulmasta sivutoiminen yrittäjyys voi tarjota mahdollisuuden jatkaa työntekoa joustavalla 
tavalla eläkkeelle siirtymisen jälkeen (Lith 2010). Kansantalouden kannalta eläkkeellä työskentely lisää 
väestön työpanosta, ja samalla voidaan hyödyntää ikääntyneiden ammattiosaamista (Lehto—Sutela 2010). 

 

Kuvio x Yrittäjien määrä ikäryhmittäin vuosina 1990-2010 

 

Lähde: Työvoimatutkimus. Tilastokeskus. 
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Ikääntyneiden työllisyys- ja työttömyyskehitys 

Ikääntyneiden (55–64-vuotiaiden) työllisyys on parantunut vakaasti ja nopeaan 1990-luvun lopulta 
alkaen Työvoimatutkimuksen tietojen mukaan 55–64-vuotiaiden työllisyysaste on noussut 58 prosenttiin 
vuonna 2012. Osuus on noussut huimasti 15 vuoden aikana, 22 prosenttiyksiköllä. (kuvio 7) Myös 65–74-
vuotiaiden työllisyysaste on selvästi kohonnut vuodesta 1997. Vuonna 2012 iäkkäimpien työllisyysaste hipoi 
kymmentä prosenttia.  Ikääntyneiden työllisyyskehityksen herättämä keskeinen kysymys on, jatkuuko 
työllisyyskehitys yhtä myönteisenä. Asian tärkeyttä korostaa se, että työikäinen, 15–64-vuotias, väestö 
tulee vähenemään kuluvalla vuosikymmenellä yli 120 000 ja ikääntynytkin väestö 60 000 henkilöllä 
(Tilastokeskus 2012).2

  

 

Kuvio 7 15–64-, 55–64- ja 65–74-vuotiaiden työllisyysasteet vuosina 1997–2012 (%)

 

Tilastokeskus: Työvoimatutkimus  

Eläketurvakeskuksen rekisteritietoihin pohjautuva tilastotarkastelu kertoo samasta asiasta, aiempaa 
useampi eläkeikäinen, 63−67-vuotias, on mukana työelämässä. Vuoden 2007 lopussa työtä teki alle 40 000 
vanhuuseläkeikäistä. Vuoden 2011 lopussa heitä oli yli 60 000. Puolet jatkoi työssä yli vanhuuseläkeiän 
alarajan ilman eläkettä ja noin 32 000 oli työssäkäyviä eläkeläisiä. Työssä käyvien 63–67-vuotiaiden osuus 
ikäluokasta on noussut 13,9 prosentista 16,8 prosenttiin.  Kasvusta yksi prosenttiyksikkö selittyy 
eläkeläisten työnteon yleistymisellä ja kaksi prosenttiyksikköä niiden määrän lisääntymisellä, jotka jatkavat 
työssä ilman eläkettä.    

Vaikka Suomessa ikääntyneiden työllisyys on noussut, erityisesti ikääntyneet jäävät tässä muista 
pohjoismaista jälkeen. Esimerkiksi Ruotsissa yli 50-vuotiaista huomattavasti suurempi osuus on töissä. 
(kuvio 8) Osa-aikatyö on kuitenkin myös selvästi yleisempää Ruotsissa.   
                                                           
2 Sihto s.46 
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Kuvio 8 Ikäryhmittäiset työllisyysasteet, Suomi vs. Ruotsi, vuosi 2011 

 

Lähde: Eurostat  

Myönteisen työllisyyskehityksen taustalla vaikuttavat monet tekijät. 1990-luvun puolivälissä talouden kasvu 
ja työttömyyden aleneminen tarjosivat hyvät edellytykset myös ikääntyneiden työssä pysymiselle. Väestön 
koulutustason nousu on osaltaan vaikuttanut ikääntyvien työllisyysasteeseen. Ainoastaan perusasteen 
koulutuksen saaneiden osuus on vähentynyt merkittävästi ja tällä ryhmällä on muita heikoimmat 
työllisyysmahdollisuudet. (ks. kuvio 9) 2000-luvulla myönteistä kehitystä on tuettu eläkejärjestelmän 
uudistuksilla. Ikääntyvien työllisyyteen nousun takana on lisäksi tekijöitä, joiden suoraa vaikutusta työurien 
pidentämiseen on vaikea mitata. Työelämän systemaattinen kehittäminen erilaisin projektein ja ohjelmin 
1990-alkupuolelta lähtien sekä tietoisuuden lisääntyminen ikääntyneiden voimavaroista ja osaamisesta ja 
suomalaisten entistä suopeammat asenteet työurien pidentämistä kohtaan ovat edesauttaneet työssä 
jatkamista. (Alasoini, 2012.)     

Kuvio 9. Työllisyys koulutustasoittain 
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Lähde: Tilastokeskus 

Keskeisin työmarkkinasiirtymiä koskeva tulos on se, että työllisenä pysyvyys on 1990-luvun laman jälkeen 
yleistynyt kaikissa ikäryhmissä. Muutos on vähäisintä keskeisissä ikäryhmissä, 25–54-vuotiailla, ja suurinta 
ikääntyneillä ja alle 25-vuotiailla. Viimeksi mainittujen ryhmien työssä pysyvyys on kuitenkin muita 
ikäryhmiä selvästi alhaisempi. 55–59-vuotiaiden työllisenä pysyvyys on vähäisempi kuin nuoremmilla 
ikäryhmillä mutta se on selvästi lähentynyt nuorempien ryhmien tilannetta. Sen sijaan 60 vuotta 
täyttäneiden pysyvyys on vielä nuorten pysyvyyttäkin alhaisempaa. 3

Kuvio 10 Työllisenä pysyminen edellisen vuoden lopusta seuraavan vuoden loppuun 1989-2010 

  60-64-vuotiaiden työttömyys on ollut 
selvästi nousussa vuodesta 2009 lähtien. (kuviot 10 ja 11) 

                                                           
3 Sihto s. 7 
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Tilastokeskus: Työssäkäyntitilasto 

Kuvio 11 Ikääntyneiden työttömyysasteen kehitys 2000–2012, 

 

Tilastokeskus: Työvoimatutkimus  

Ikääntyneiden ja nuorten virrat ulos työllisyydestä ovat muita ikäryhmiä korkeampia. Tämä selittyy 
ikääntyneillä ennen muuta eläkkeelle siirtymisellä. Alle 25-vuotiaat puolestaan siirtyvät työelämästä 
useimmiten opiskelemaan ja keskisissä ikäryhmissä olevat työttömiksi. Tästä huolimatta ikääntyneet 
työlliset siirtyvät työttömiksi keskisiä ikäryhmiä yleisemmin.4

Kuvio 12 Työllisten poistumisreitit isän mukaan, 1989-2010 

 

                                                           
4 Sihto s. 7 
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Tilastokeskus: Työssäkäyntitilasto 

 

2.3 Ikääntyneiden kokemukset työssä 
 

Työssä olevien ikääntyvien joukko on moninainen, sillä pitkän työhistorian kuluessa työolot ja työtehtävät 
ovat muokanneet yksilöiden työkykyä, osaamista ja motivaatiota eri tavoin. Muun muassa 
sosioekonomisesta asemasta ja ammatista riippuen yksilöiden valmiudet vastata työelämän vaatimuksiin 
eriytyvät, fyysisesti raskas työ vaikuttaa työssä jatkamisen mahdollisuuksiin eri tavoin kuin 
asiantuntijatehtävät tai asiakaspalvelutyö. Työelämän rakennemuutokset ja niiden vaikutukset työoloihin 
ovat puolestaan osin toimiala- ja työpaikkakohtaisia.  

Euroopan työterveys- ja turvallisuusvirasto arvioi, että työstä johtuvista tai työn pahentamista 
stressiperäisistä oireista kärsivien työntekijöiden määrä lisääntyy tulevaisuudessa. Työelämän muutokset – 
irtisanomiset ja tehtävien ulkoistaminen, työtehtäviä ja ammattitaitoa koskevat joustot, epätyypilliset 
työsuhteet ja työpaikkaan liittyvä epävarmuus ja työn tehostaminen – lisäävät työntekijöiden stressin 
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kokemuksia, jotka voivat pitkään jatkuessa näkyä terveysongelmina. Työperäisen stressin yleisiä syitä ovat 
muun muassa hallinnan puute, työntekijöille asetetut kohtuuttomat vaatimukset sekä työtovereilta ja 
johdolta saatavan tuen puute ja henkisen tai fyysisen väkivallan esiintyminen työpaikalla. (EU-OSHA, 2013.) 
Näistä mahdollisista stressin aiheuttajista puhutaan usein psykososiaalisina riskeinä.  

Työelämän muutoksessa työssä jatkamisen edellytykset liittyvät kiinteästi myös osaamisen ylläpitämiseen 
ja kehittämiseen. Tarvittavat tiedot ja taidot muuttuvat ja niitä täytyy päivittää koko työelämän ajan. 
Ammatillisten taitojen rinnalla työelämässä toimimiseen tarvitaan hyvät perustaidot, joiden avulla voi 
nopeasti ja joustavasti reagoida muutoksiin ja oppia muutosten vaatimia uusia asioita. (ks. esim. Malin, 
Sulkunen & Laine, 2013.) 

Terveys ja työkyky 

Tilastollisesti tarkasteltuna iän myötä sairaudet lisääntyvät. Vuonna 2012 viidenneksellä alle 40-vuotiaista 
palkansaajista on yksi tai useampi lääkärin toteama pitkäaikainen sairaus tai vamma. 40−54-vuotiailla osuus 
on 36 prosenttia ja 55 vuotta täyttäneistä noin puolella (51 %) on jokin pitkäaikaissairaus. Kaikista 
palkansaajista, joilla sairaus on, noin puolet (51 %) sanoo, että sairaudesta ei ole haittaa työssä. Vajaa 
kolmannes (31 %) suoriutuu työstä, mutta sairaudesta aiheutuu oireita. 12 prosenttia niistä, joilla on 
todettu sairaus, joutuu keventämään työtahtia tai muuttamaan työtapoja ja viisi prosenttia pystyy 
työskentelemään vain osa-aikaisesti.  

Vuonna 2012 kaksi kolmasosaa palkansaajista on ollut poissa töistä oman sairauden takia. Osuus on 
kasvanut hieman viimeisten kymmenen vuoden aikana, sillä korkeintaan viisi päivää vuodessa poissa 
olleiden osuus on kasvanut. Pidempään poissa olleiden osuudet ovat säilyneet ennallaan. Ikääntyneet 
erottuvat muista ikäryhmistä siinä, että heistä muita suurempi osa ei ole ollut päivääkään poissa töistä 
oman sairauden takia. Jopa 41 prosentilla 55 vuotta täyttäneistä ei ollut lainkaan sairaspoissaoloja vuonna 
2012 (kuvio 13) Ikääntyneiden poissaolot kestävät kauemmin kuin kaikkein nuorimpien. Kaikkien 
palkansaajien poissaolopäivien keskiarvo, jossa ovat mukana myös ne, jotka eivät ole olleet päivääkään 
poissa on alle 40−vuotiailla 5,3 päivää. Kahden muun ikäryhmän, 40−54-vuotiaiden ja tätä vanhempien, 
keskiarvojen välillä ei juuri ole eroja (8,3 päivää ja 8,2 päivää).  

Kuvio 13 Poissaolot työstä oman sairauden takia 2012 (%) 

 

TEM, Työolobarometri 

-39 40-54 55+
11-264 päivää 10 % 16 % 17 %
1-10 päivää 62 % 49 % 42 %
ei poissaoloja 28 % 35 % 41 %

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

100 %



18 
 

Työolobarometrin mukaan 94 % palkansaajista uskoi vuonna 2012, että pystyy terveytensä puolesta 
jatkamaan nykyisessä ammatissaan kahden vuoden kuluttua.  Iäkkäimpien ryhmässä, yli 55-vuotiailla, osuus 
on vajaat kymmenen prosenttiyksikköä pienempi, 85 prosenttia. Kaikista palkansaajista edellisiä pienempi 
osa, kolme neljäsosaa, arvioi, että terveys sallii samassa ammatissa työskentelyn vanhuuseläkeikään saakka 
(Kauppinen et. al., 2013).  

Työkykyindeksillä5

Psykososiaalisia riskejä  

 mitattuna 19 prosentilla 55-vuotiaista ja tätä vanhemmista palkansaajista työkyky on 
kohtalainen tai huono. 40−54-vuotiailla vastaava osuus on yhdeksän prosenttia ja alle 40-vuotiailla neljä 
prosenttia. Eri sektoreiden, teollisuuden, yksityisten palvelujen, valtion ja kunnan, väliset erot työkyvyssä 
ovat pieniä. Kuntien palkansaajilla on kuitenkin hieman muita heikompi työkyky.  

Epävarmassa taloudellisessa tilanteessa myös epävarmuus oman työn jatkumisesta yleistyy etenkin 
ikääntyvillä palkansaajilla. Etenkin vuoden 2009 talouden notkahdus lisäsi epävarmuuden tunnetta 
iäkkäimpien ryhmässä huomattavasti, vaikka varmuudentunne palasikin heillä takaisin heti seuraavana 
vuonna. (kuvio 14) Vuonna 2012 edelleen 31 prosenttia ikääntyvistä oli epävarma oman työpaikkansa 
säilymisestä. Osuus on vain hieman suurempi kuin nuoremmilla ikäryhmillä. Ikääntyvistä myös muita 
ikäryhmiä suurempi osuus uskoi vuonna 2009, että irtisanominen olisi omalla kohdalla mahdollista. Vuonna 
2012 osuus on laskenut ikääntyvillä 16 prosentista (2009) yhdeksään ja samalla eri ikäryhmien väliset erot 
irtisanomisuhkien kokemisessa ovat tasaantuneet.  

Kuvio 14 Varmuus työpaikan säilymisestä 2003−2012 (%) 

 

TEM, Työolobarometri 

                                                           
5 Työkykyindeksi on muodostettu useiden työkyvyn eri alueita mittaavien kysymysten perusteella. Siinä on mukana 
arvioita työkyvystä suhteessa työn henkisiin ja ruumiillisiin vaatimuksiin, sairauksista ja niistä johtuvista poissaoloista 
sekä omasta henkisestä hyvinvoinnista. Työkykyindeksi kertoo etenkin terveyden ja toimintakyvyn sekä työympäristön 
ja fyysisen kuormituksen ongelmista (ks. terveyden ja hyvinvoinnin laitos, TOIMIA-tietokanta, Työkykyindeksi). 
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Vuosi 2009 näytti palkansaajien näkökulmasta synkältä myös uuden työn löytämisen kannalta. Kaiken 
ikäisten usko uuden ammattia ja työkokemusta vastaavat työn saamiseen heikkeni selvästi. Kun 
nuoremmilla ikäryhmillä usko uuden työn löytämiseen on palautunut vuonna 2012 korkealle tasolle, 55-
vuotiaista ja tätä vanhemmista vain alle puolet (46 %) arvioi, että uusi työ löytyisi varmasti tai mahdollisesti. 
(kuvio 15) Eri ikäryhmien väliset erot uuden työn löytämisen suhteen ovat olleet suuria aikaisemminkin, 
kuitenkin 40−54-vuotiaat ovat 15 vuoden aikana saaneet nuorimpien ikäryhmää kiinni tässä asiassa. Myös 
vanhimmalla ikäryhmällä usko uuden työn löytymiseen vahvistui selvästi vuoteen 2009 saakka, jolloin osuus 
oli korkeimmillaan 54 prosentissa.  

Kuvio 15 Usko ammattia ja työkokemusta vastaavan työn saantiin, jos jää työttömäksi 1998−2012 (%) 

 

TEM, Työolobarometri 

Suuri osa palkansaajista on sitä mieltä, että työpaikalla on liikaa työtehtäviä henkilöstön määrään nähden. 
Vuonna 2012 alle 40-vuotiaista näin ajatteli 41 prosenttia. Vanhemmissa ikäryhmissä osuus on suurempi, 
noin puolet (54 % 40−54-vuotiaista ja 53 % 55 vuotta täyttäneistä). Työtahti on työpaikoilla ripeä 
kaikenikäisillä palkansaajilla. 29 prosenttia tekee töitä tiukkojen aikataulujen mukaan tai hyvin nopealla 
tahdilla hyvin usein ja noin 36 prosenttia melko usein.  

85 prosenttia palkansaajista on sitä mieltä, että esimies kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti ja tasa-
arvoisesti eikä eri-ikäisten arvioissa ole eroja.  Muiden esimiestyön osa-alueiden osalta 55-vuotiaat ja tätä 
vanhemmat arvioivat esimiehensä toimintaa muita kriittisemmin. (kuvio 16) Huomattava osuus 
ikääntyvistä, vajaa kolmannes, on eri mieltä siitä, että esimies rohkaisee osallistumaan työpaikan toiminnan 
kehittämiseen, kannustaa kehittymään omassa työssä ja antaa palautetta siitä, miten työssä on onnistuttu.  

Kuvio 16 Esimiestyön osa-alueita 2012 (%) 
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TEM, Työolobarometri 

Työolobarometrissa palkansaajat ovat arvioineet, esiintyykö omalla työpaikalla eriarvoista kohtelua tai 
syrjintää esimerkiksi palkkauksessa, työhön otossa, uralla etenemisessä tai koulutukseen pääsyssä. Ikään 
liittyvästä syrjinnästä vanhoihin kohdistuva eriarvoinen kohtelu on hieman yleisempää kuin nuoriin 
kohdistuva. Vuonna 2012 vajaat kymmenen prosenttia palkansaajista arvioi, että omalla työpaikalla on 
vanhoihin kohdistuvaa syrjintää. Osuus on kuitenkin aavistuksen laskenut reilun kymmenen vuoden aikana. 
(kuvio 17) 

Kuvio 17 Vanhoihin kohdistuva eriarvoinen kohtelu tai syrjintä työpaikalla 2001−2012 (%) 
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Vuoden 2012 Työ ja terveys -tutkimuksen mukaan ikääntyvät naiset raportoivat nuorempia naisia ja 
kaikenikäisiä miehiä useammin, että he ovat olleet henkisen väkivallan tai kiusaamisen kohteena 
työpaikallaan joko haastatteluhetkellä tai aikaisemmin. 45−54-vuotiaista naisista 74 prosenttia ja 55−64-
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vuotiaista 76 prosenttia vastasi, että he eivät ole koskaan olleet kiusaamisen kohteena. Muilla 
(nuoremmilla naisilla ja kaikenikäisillä miehillä) osuudet ovat selvästi yli 80 prosentin. Kiusaamisesta 
työpaikalla raportoidaan etenkin terveydenhoitoalalla, sosiaalialalla, opetustöissä sekä hallinnollisessa 
johtotyössä, näistä kolme ensimmäistä ovat naisvaltaisia aloja (Lehto & Sutela, 2008). Työpaikan 
ulkopuolisilta tuleva epäasiallinen kohtelu on sen sijaan ikääntyvien työntekijöiden kohdalla 
harvinaisempaa kuin nuoremmilla kollegoilla (Työ ja terveys 2012).  

Taidot ja työpaikkakoulutus  

Kansainvälisen aikuistutkimuksen mukaan suomalaisten perustaidot, lukutaito, numerotaito ja 
tietotekniikkaa soveltava ongelmanratkaisutaito ovat tutkimukseen osallistuneiden 24 OECD-maan 
kärkiluokkaa. Suomessa ikääntyneiden taidot ovat kuitenkin selvästi heikommat kuin nuorempien 
sukupolvien. Ikääntyneiden taidot ovat heikot etenkin tietotekniikkaa soveltavassa ongelmanratkaisussa. 
(kuvio 18) Myös tiedon käsittelyn taitojen6

Kuvio 18 Suomalaisten perustaidot kansainvälisessä vertailussa 2012 (ka) 

 käytössä työssä on vaihteluja ikäryhmien välillä, vaikka erot eivät 
olekaan yhtä suuria kuin aikuisten taitojen hallinnassa. Nuoret, alle 25-vuotiaat käyttävät taitoja muita 
ikäryhmiä vähemmän. Lisäksi nämä taidot ovat hieman vähäisemmässä käytössä 55 vuotta täyttäneiden 
joukossa. (Malin, Sulkunen & Laine, 2013.)   

 

OECD, Kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC)  

Geneeristen taitojen7 käytön osalta erot eri-ikäisten työntekijöiden välillä ovat pienempiä kuin tiedon 
käsittelyn taidoissa. Ikääntyvät tekevät muita useammin työtä, joka vaatii käden taitoja ja tarkkuutta. 
Vanhimmilla ikäryhmillä (45−54-vuotiaat sekä 55−65-vuotiaat) on työssä hieman muita vähemmän 
yhteistyötä työtovereiden kanssa sekä työssä oppimista. Työolobarometrin tiedot työssä oppimisesta ovat 
samansuuntaisia, 76 prosenttia 55 vuotta täyttäneistä palkansaajista on sitä mieltä, että työssä voi 
jatkuvasti oppia uutta verrattuna 86 prosenttiin alle nelikymppisistä ja 84 prosenttiin 40−54-vuotiaista. 
Sekä Kansainvälisen aikuistutkimuksen että Työolobarometrin mukaan omaan työhön vaikuttamista8

                                                           
6 Tiedon käsittelyn taitoja ovat lukeminen, kirjoittaminen, numerotaidot, tietotekniikan käyttö sekä ongelmanratkaisu 

 on 

7 Geneerisiä taitoja ovat omaan työhön vaikuttaminen, työssä oppiminen, henkilöihin vaikuttaminen, yhteistyö 
työtoverien kanssa, oman työn organisointi, käden taidot ja tarkkuus sekä ruumiillinen ponnistelu 
8 Omaan työhön vaikuttaminen sisältää vaikuttamisen työtehtäviin, työtapoihin, työskentelytahtiin sekä työaikaan.  
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ikääntyvillä suurin piirtein yhtä paljon kuin nuoremmillakin. Ainoastaan kaikista nuorimmat palkansaajat 
jäävät vaikutusmahdollisuuksissa muista jälkeen.  

Työnantajan maksamaan koulutukseen osallistuminen on lisääntynyt reilun kymmenen vuoden aikana 
kaikissa ikäryhmissä, mutta koulutuspäivien lukumäärä on sen sijaan vähentynyt. (kuvio 19) 40−54-vuotiaat 
osallistuvat työnantajat maksamaan koulutukseen nuorempia ja vanhempia kollegoita enemmän. Tästä 
ikäryhmästä 60 prosenttia vastasi vuonna 2012 olleensa työnantajan kustantamassa koulutuksessa. Alle 
nelikymppisillä osuus on 55 prosenttia ja 55 vuotta täyttäneillä 52 prosenttia. Koulutuspäivien 
lukumäärässä ikääntyvät jäävät selkeämmin muista jälkeen, vuonna 2012 koulutus on heillä kestänyt 
keskimäärin 3,8 päivää. Nuorimmalla ikäryhmällä kesto on kaksi päivää pidempi ja 40−54-vuotiailla koulutus 
on kestänyt keskimäärin hieman pidempään kuin ikääntyvillä, 4,2 päivää. 

Kuvio 19 Työnantajan maksamaan koulutukseen osallistuminen 12 kuukauden aikana 2001−2012 

 

TEM, Työolobarometri 

Työn ja muun elämän yhteensovittaminen: työaikajoustot 

Elämäntilanteella, työajoilla ja vanhuuseläkkeelle jäämisellä on yhteys toisiinsa. Vuoden 2008 
Työolotutkimuksen mukaan yli puolet vähintään 45-vuotiaista palkansaajista olisi valmis harkitsemaan 
työnteon jatkamista vanhuuseläkkeellä. Kuitenkin ainoastaan muutama prosentti olisi valmis tekemään 
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kokoaikatyötä eläkeikäisenä. Vajaat 40 prosenttia voisi ajatella tekevänsä töitä satunnaisesti ja 
kymmenennes vastaajista voisi harkita tekevänsä töitä osa-aikaisesti. 

Joustava työaika on yksi tapa, jolla työn ja muun elämän yhteensovittaminen helpottuu. Työolobarometrin 
mukaan joustavat työajat ovat lisääntyneet viime vuosina kaikissa ikäryhmissä. Noin 60 prosentilla 
palkansaajista, sekä nuorilla että vanhoilla, on käytössään joustavan työajan järjestelmä, jossa kertyneitä 
tunteja voi käyttää päivittäisten joustojen lisäksi kokonaisiin vapaapäiviin.  

Työn merkityksellisyydestä ja mielekkyydestä 

Työolotutkimuksessa on kysytty palkansaajilta, näkevätkö he oman työnsä tuloksellisena ja hyödyllisenä. 
Vuonna 2008 kolmannes vastaajista koki työnsä hyödyllisenä aina ja 55 prosenttia useimmiten. 55 vuotta 
täyttäneet palkansaajat ajattelevat työstään näin yleisemmin kuin nuoremmat ikäryhmät. Lisäksi he ovat 
nuorempia useammin erittäin tyytyväisiä nykyiseen työhönsä, erityisesti työtehtävien sisältöön ja siihen, 
että heidän ammattitaitoaan arvostetaan. Vanhemmat ikäryhmät ovatkin nuoria sitoutuneempia työhönsä, 
vain harva ikääntyvä haluaisi vaihtaa toiseen työpaikkaan (Lehto & Sutela, 2008.).  

Työn kokemisessa tuloksellisena ja hyödyllisenä on havaittavissa laskua 2000-luvun aikana. Väheneminen 
kohdistuu yleisesti eniten 35–44-vuotiaiden ryhmään. Kuitenkin erityisesti 55-vuotiaiden ja tätä 
vanhempien miesten keskuudessa niiden osuus, jotka kokevat työn tuloksellisena ja merkittävänä aina on 
laskenut voimakkaasti, 46 prosentista (vuonna 2003) 34 prosenttiin (vuonna 2008).  Vuoden 2012 
Työolobarometri näyttää, että yleinen työnteon mielekkyys ja työhalut yleensä ovat edelleen palkansaajien 
mielestä muuttumassa useammin huonompaan kuin parempaan suuntaan. Nuoremmat palkansaajat ovat 
tässä vanhoja optimistisempia. (kuvio 20) Kaikkein kriittisimmät näkemykset ovat 40–54-vuotiailla, 
ikääntyvät ovat näkemyksissään hieman heitä maltillisempia.  

Kuvio 20 Arviot työn mielekkyyden ja työhalujen muutossuunnasta 2012 (%) 

  

TEM, Työolobarometri 

 

Näkemyksiä työssä jaksamisesta  

Koska työkyky voi heiketä iän myötä, työssä jaksamisen kannalta on olennaista, että työtä ja sen tekemisen 
tapoja sovitetaan tarvittaessa yhteen työntekijöiden voimavarojen mukaan. Sen lisäksi, että työtä pystyy 
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terveyden puolesta tekemään korkeallakin iällä, työssä jatkamispäätöstä tehtäessä monilla muilla tekijöillä 
on painoarvoa. 55-vuotiaiden ja tätä vanhempien näkemyksissä työssä jatkamisesta 63 ikävuoden jälkeen 
oman terveyden ja voimavarojen ohella korostuvat muun muassa työn mielekkyys sekä elämäntilanne 
kokonaisuudessaan. (Lehto & Sutela, 2008.) (kuvio 21).  

Kuvio 21 55-vuotiaiden ja tätä vanhempien työssä jatkaminen yli 63-vuotiaana 2008 (%) 

 

Tilastokeskus, Työolotutkimus  

Hieman nuorempien, 45 vuotta täyttäneiden palkansaajien näkemyksissä siitä, mikä saisi heidät jaksamaan 
työssä mahdollisimman pitkään, korostuu ennen kaikkea varmuus työpaikan säilymisestä. (kuvio 22) 
Vuonna 2008, jolloin taloustilanne oli hyvä, noin puolet palkansaajista piti varmuutta työpaikasta erittäin 
tärkeänä työssä jaksamista edistävänä seikkana. Osuus on hieman pienempi kuin vuonna 2003. Noin 
kolmannes pitää erittäin tärkeänä palkkaa, työterveyshuollon kehittämistä, koulutusmahdollisuuksien 
parantamista sekä joustavia työaikoja ja työympäristön parantamista.  Koulutusmahdollisuuksien 
parantamisen merkitys on hieman laskenut vuonna 2008 viiden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. 
Joustavat työajat ja vuorotteluvapaa koetaan sen sijaan hieman aikaisempaa tärkeämmiksi. Vuonna 2008 
vuorotteluvapaata piti tärkeänä viidennes 45 vuotta täyttäneistä.  

Kuvio 22 45 vuotta täyttäneiden näkemyksiä työssä jaksamisen kannalta erittäin tärkeistä asioista (%) 
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Tilastokeskus, Työolotutkimus  

 

3 Ikääntynyt työelämässä – keskeinen lainsäädäntö 
 

Ikääntyneiden työssä pysymiseen vaikuttavia tekijöitä on useita. Laadukkaat työolosuhteet, mielekkään 
työtehtävät, hyvä ja kannustava työilmapiiri, iäkkäiden työntekijöiden rytmiin sopivat joustavat työajat 
sekä hyvät työterveyshuoltopalvelut ovat tekijöitä, jolla on vaikutusta päätökseen jatkaa työuraa.  
Kohonnut koulutustaso ja ammatillinen osaaminen sekä toisaalta riittävä terveys ja työ- ja toimintakyky 
mahdollistavat työnteon jatkamisen.  

Työlainsäädäntö muodostaa kehikon edellä esitettyjen seikkojen huomioon ottamiselle yksittäisillä 
työpaikoilla. Lainsäädännöstä tulee työnantajalle velvoite kohdella työntekijöitä tasapuolisesti ja 
syrjimättömästi. Työsopimuslaissa säädetään myös määräaikaisten työsopimusten käytöstä sekä 
työsuhteen päättämisestä. Työpaikan olosuhteiden vähimmäisvaatimuksista säädetään 
työturvallisuutta koskevassa lainsäädännössä, työaikajärjestelyjen reunaehdot määräytyvät työaikalain 
ja sen nojalla solmittujen työehtosopimusten mukaan. Yhteistoimintalainsäädäntö raamittaa 
työnantajan ja henkilöstön välisen vuorovaikutuksen sekä edellyttää muun muassa henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelmien käsittelemisen yhteistoimintamenettelyssä. Lainsäädäntö asettaa siten puitteet 
mutta myös tarjoaa välineitä hyvälle henkilöstöpolitiikalle.   
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Tässä jaksossa käydään läpi sellaista työlainsäädäntöä, jolla on yhtymäkohtien ikääntyneiden 
työntekijöiden työmarkkina-asemaan. 

 

3.1 Syrjinnän kieltoja ja tasapuolisen kohtelun vaatimusta koskeva 
lainsäädäntö 
 

Työsuhteissa sovellettavista syrjinnän kielloista säädetään työsopimuslaissa ja yhdenvertaisuuslaissa. 
Virkasuhteessa olevien osalta vastaavat säännökset ovat yhdenvertaisuuslain ohella myös virkamiehiä 
koskevassa palvelussuhdelainsäädännössä.  

Työntekijän ikä on yksi kielletyistä syrjintäperusteista. Työntekijöiden perusteeton eri asemaan asettaminen 
ei ole sallittua myöskään terveydentilan perusteella. Ikä ja alentunut terveydentila voivat myös kytkeytyä 
yhteen, jolloin kysymys voi olla moniperusteisesta tai risteävästä syrjinnästä.  

Yhdenvertaisuuslaissa kielletään sekä välitön että välillinen syrjintä. Välittömästä ikään perustuvasta 
syrjinnästä on kysymys, kun jotakuta kohdellaan iän perusteella epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta 
kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa. Ikään perustuva erottelu on siten 
kiellettyä, ellei erottelulle ole olemassa laissa tarkoitettuja hyväksyttäviä perusteita (oikeuttamisperuste).  

Myös välillinen ikään perustuva syrjintä on kiellettyä. Välillisellä syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että 
näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan 
muihin vertailun kohteena oleviin nähden, paitsi jos säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on 
puolueettomasti perusteltavissa oleva oikeutettu tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat 
asianmukaisia ja tarpeellisia. 

Työntekijöiden syrjintäkokemukset liittyvät useasti ikään. Erityisesti iäkkäämmät työntekijät kokevat, että 
erilaisen kohtelun perusteena on ikä. Syrjintää koetaan esiintyvän mm. työtehtävien jaossa ja koulutukseen 
pääsyssä. Toisaalta ikään perustuva syrjintä ei liity ainoastaan korkeaan ikään vaan kaikki ikään perustuvat 
jaottelut ovat kiellettyjä silloin, kun ikäperusteiselle erottelulle ei ole olemassa todellista syytä.  

Kuten jo syrjinnän määritelmistä kävi ilmi, kaikki ikään perustuva erilainen kohtelu ei ole syrjintää. Jos ikään 
perustuvalla erottelulle on työtehtävän laatua ja sen suorittamista koskeva todellinen ja ratkaiseva peruste, 
kysymys ei ole syrjinnästä edellyttäen kuitenkin, että eri asemaan asettamisella on oikeutettu tavoite ja 
keinot siihen pääsemiseksi ovat oikeasuhtaisia. Lisäksi ikään perustuva erilainen kohtelu on oikeutettua mm 
.silloin, kun sillä on objektiivisesti ja asianmukaisesti perusteltu työllisyyspoliittinen tai työmarkkinoita 
koskeva tavoite. 

Syrjinnän kiellot eivät estä työnantajaa toteuttamasta sellaisia erityistoimenpiteitä, joilla tavoitellaan 
tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavuttamista , syrjintäperusteista johtuvien haittojen ehkäisemistä tai 
lievittämistä. Ollakseen oikeutettua tällaisen positiivisen erityiskohtelun on oltava tavoitteen kannalta 
oikeasuhteista.  

Syrjinnän kieltojen ohella myös työsopimuslaissa säädetty tasapuolisen kohtelun velvoite asettaa 
työnantajan toiminnalle vaatimuksia. Työntekijöitä on kohdeltava tasapuolisesti, ellei poikkeaminen ole 
työntekijöiden tehtävät ja asema huomioon ottaen perusteltua. Tasapuolisen kohtelun vaatimusta ei ole 
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kytketty(yksinomaan) kiellettyihin syrjintäperusteisiin. Säännöksen taustalla on tavoite turvata 
työntekijöiden samanlainen kohtelu ja toisaalta estää erilainen kohtelu vertailukelpoisissa tilanteissa. 
Työnantajalta voidaan siten edellyttää henkilöstöään koskevia johdonmukaisia ratkaisuja. Säännöstä 
sovelletaan sekä työsuhteen kestäessä että työsuhdetta päätettäessä.  

Syrjinnän kielloilla ja toisaalta työnantajan velvollisuudella kohdella työntekijöitä tasapuolisesti on 
merkitystä arvioitaessa sitä, minkälaiset ikääntyneille työntekijöille suunnatut erityistoimet täyttävät laissa 
säädetyt vaatimukset.  Syrjimättömyyden kannalta on arvioitava paitsi työnantajan yksipuolisin toimin 
toteuttamia järjestelyjä myös työsopimuksiin ja työehtosopimuksiin perustuvia erityistoimia. Arvioinnissa 
avainkysymys on, onko ikääntyville suunnatuille erityistoimille esitettävissä työtehtävien laatuun tai sen 
suorittamiseen taikka ikääntyneiden työllisyys- ja työmarkkina-asemaan liittyviä oikeutettuja perusteita. 
Erilaisen kohtelun hyväksyttävyyttä arvioidaan aina suhteessa vertailukelpoisessa tilanteessa olevien 
kohteluun. Ikäsidonnaisten etuuksien hyväksyttävyyttä on arvioitava eri-ikäisten työntekijöiden etuuksiin eli 
onko esimerkiksi hyväksyttävää tarjota ikääntyneille pidempiä lepotaukoja työpäivän tai työviikon aikana 
tai vuositasolla kuin nuoremmille työntekijöille. 

Seuraavissa jaksoissa kuvataan sitä, minkälaisia mahdollisuuksia lainsäädäntö tarjoaa ikääntyneiden 
työhön, työnjärjestelyihin, työympäristöön ja työstä maksettaviin etuisuuksiin liittyen.  

 
 

3.2 Joustavat työaikajärjestelyt 
 

Työaikalaissa säädetään työntekijän säännöllisestä työajasta ja sen lisäksi tehtävästä työstä sekä toisaalta 
vähimmäislepoajoista. Työaikalain lähtökohtana on, että säännöllinen työaika ei ylitä 8 tuntia 
vuorokaudessa eikä 40 tuntia viikossa. Säännöllinen työaika voidaan kuitenkin järjestää keskimääräisenä, 
jolloin työajan tulee tasoittumisjakson kuluessa tasoittua laissa säädettyyn tai työehtosopimuksessa 
sovittuun määrään. Keskimääräistä työaikaa käytettäessä säännöllinen työaika voi siten joinakin viikkoina 
ylittää 40 tuntia, kunhan työaika tasoittuu säädettyyn tai sovittuun työaikaan ennalta määritellyn 
tasoittumisjakson aikana.  

Työaikalaissa säädetyissä rajoissa työehtosopimuksella voidaan poiketa lain muutoin pakottavasta 
sääntelystä. Sääntelytapa mahdollistaa alakohtaisten tarpeiden huomioon ottamisen, samalla kuitenkin 
turvaten työaikasuojelu vähimmäistason.  Lisäksi työehtosopimuksella voidaan siirtää työajoista sopiminen 
työpaikkatasolle. Käytännössä työaikojen sijoittelua rajoittavat lähinnä lain lepoaikoja koskevat pakottavat 
säännökset. Työajan enimmäispituutta rajoittavat puolestaan ylityölle säädetyt jaksottaiset ja vuosittaiset 
ylityörajat. Näissä rajoissa työtunteja voidaan ”tallettaa” työaikapankkiin aloilla, joilla työehtosopimuksessa 
on työaikapankkia koskevia määräyksiä. Työehtosopimuksessa sovituissa rajoissa työaikapankki tarjoaa 
muun muassa iäkkäille työntekijöille mahdollisuuksia pitää mm. vapaapäiviä työstä palautumiseksi tai 
pidempiä työstäpoissaolojaksoja työstä irrottautumiseksi.  

Joillakin työpaikoilla on käytössä iäkkäämmille työntekijöille tarkoitettuja seniorivapaita. Seniorivapaista on 
sovittu yrityskohtaisilla sopimuksilla tai alakohtaisissa työehtosopimuksissa. Seniorivapaiden tavoitteena on 
tarjota iäkkäille työntekijöille mahdollisuuksia palautua työn rasituksista ja siten parantaa heidän työssä 
jaksamistaan. Perimmäisenä tarkoituksena tällaisilla vapailla on yleensä edesauttaa ikääntynyttä 
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työntekijää jatkamaan työssä pidempään. Vain ikääntyneille tarjottavien vapaiden oikeutus on kuitenkin 
arvioitava edellä todetuin tavoin syrjinnän kieltoja ja tasapuolisen kohtelun velvollisuutta koskevasta 
säännöskokonaisuudesta käsin (tavoitteen hyväksyttävyyden lisäksi myös oikeussuhtaisuuden vaatimuksen 
on täytyttävä). Viime kädessä kysymys on siitä, joutuvatko nuoremmat työntekijät asetetuksi ei-
hyväksyttävällä tavalla eri asemaan, kun eivät ole seniorivapaiden piirissä.  

Vuorotteluvapaa on niin ikään ikääntyneiden työntekijöiden käytössä oleva mahdollisuus irrottautua 
määräajaksi työstä. Vuorotteluvapaan tarkoituksena on edistää työntekijän työssä jaksamista ja tarjota 
samalla työttömälle työnhakijalle mahdollisuus saada määräaikaisen työn avulla työkokemusta. 
Vuorotteluvapaa on sopimukseen perustuva järjestely. Työntekijä voi käyttää vapaan haluamallaan tavalla. 
Vuorotteluvapaan vähimmäiskesto on 90 ja enimmäiskesto 359 kalenteripäivää.  

Ikääntyneiden työajan joustotarpeisiin voidaan vastata myös työaikalain 15 §:ään perustuvalla lyhennetyllä 
työajalla eli osa-aikatyöllä.. Jos työntekijä haluaa muista kuin perhevapaaseen liittyvistä sosiaalisista tai 
terveydellisistä syistä tehdä työtä säännöllistä työaikaa lyhyemmän ajan, työnantajan on mainitun 15 §:n 
mukaan pyrittävä järjestämään työt niin, että osa-aikatyö mahdollistuu. Sopimukseen perustuvasta 
omaisen tai läheisen hoitamiseksi tarkoitetusta vapaasta säädetään puolestaan työsopimuslaissa. Tämäkin 
vapaamuoto tarjoaa ikääntyneille mahdollisuuden sopeuttaa työaika yksityiselämän tarpeisiin.  

TAL 15 §:ssä säädetään lisäksi työnantajan velvollisuudesta pyrkiä järjestämään työt niin, että työntekijä voi 
halutessaan siirtyä osa-aikaeläkkeelle. Näissä tapauksissa työajan lyhentäminen toteutetaan työnantajan ja 
työntekijän sopimalla tavalla ottaen huomioon työntekijän tarpeet sekä tuotanto- ja palvelutoiminta. Osa-
aikaeläkejärjestely mahdollistaa työntekijälle pehmeämmän siirtymisen työelämästä eläkkeelle ja tarjoaa 
siten ikääntyneille mahdollisuuden sopeutua muutokseen.  

Osasairauspäiväraha ja osa-työkyvyttömyyseläke mahdollistavat niin ikään osa-aikatyön ja osittaisen työstä 
poissaolon yhdistämisen. Näissä tapauksissa kysymys on työntekijän alentuneesta terveydentilasta 
johtuvan työkyvyn heikentymisen ja työn asettamisen vaatimusten yhteensovittamisesta. Näiden 
järjestelyiden edellytyksistä säädetään asianomaisissa laeissa.  

Lainsäädäntö ja alakohtaiset työehtosopimukset sallivat työajan joustavan järjestämisen. Päivittäisen, 
viikoittaisen ja vuosittaisen työajan joustavalla käytöllä kyetään vastaamaan niin iäkkäiden kuin 
nuorempienkin tarpeisiin.  Silloin kun ainoastaan iäkkäille tarjotaan edullisempia työaikajärjestelyitä, 
joudutaan kuitenkin aina pohtimaan sitä, onko ikään perustuville järjestelyille yhdenvertaisuussääntelyssä 
tarkoitettu hyväksyttävä syy.  

Yhdenvertaisuuslaissa säädetään palvelussuhteissa sovellettavan erilaisen kohtelun oikeuttamisperusteista. 
Ikään perustuva erilainen kohtelu on sallittu mm. työllisyys- ja työmarkkinapoliittisilla perusteilla. Työurien 
pidentämistavoite ja ikääntyneiden työssä jaksamisen edistäminen ovat kestävyysvajeen hoitamisen ja 
hyvinvointivaltion palvelujenturvaamisen kannalta perusteltuja. Kohtuullisina pidettäviä eli oikein 
mitoitettuja iäkkäille työntekijöille suunnattuja erityisjärjestelyjä voidaan perustella näistä tavoitteista 
käsin. Toisaalta selvää on, että silloin kun erottelut ovat tavoiteltuun päämäärään nähden suhteettomia, 
kysymys voi olla ikään perustuvasta kielletystä eri asemaan asettamisesta eli syrjinnästä. Erityisjärjestelyjen 
hyväksyttävyyttä on arvioitava niin ikään työntekijöiden tasapuolisen kohtelun vaatimuksesta käsin.       
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Yhdenvertaisuuslaki on kokonaisuudistuksen kohteena. Vuoden 2013 lopulla annettavassa 
hallituksen esityksessä on tarkoitus tuoda esille seikkoja, joilla iäkkäille suunnattujen toimien 
hyväksyttävyyttä voidaan arvioida.    

 

3.3 Työolosuhteiden ja työtehtävien mukautukset 
 

Työaikajoustojen ohella ikääntyneiden työssä selviytymiseen vaikuttavat olennaisesti myös työpaikan 
olosuhteet sekä työntekijöiden työtehtävissä tarvittavat mukautukset. Työolosuhteiden sopivuutta 
työntekijöiden henkilökohtaisiin ominaisuuksiin arvioidaan työturvallisuuslainsäädännön mukaan. 

Työsuojelun tarkoituksena on turvata työntekijöiden työkykyä, turvallisuutta ja terveyttä parantamalla 
työympäristöä ja työolosuhteita. Työturvallisuuslain perusajatuksena on pyrkimys työympäristön jatkuvaan 
parantamiseen, jotta työntekijöiden työkyky voidaan turvata ja ylläpitää koko työuran ajan. Lisäksi lain 
tarkoituksena on ennaltaehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja 
työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. 

Työturvallisuuslain 8 §:n mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijöiden turvallisuudesta ja 
terveydestä työssä ottamalla huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön sekä 
työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Työnantajan on suunniteltava, valittava, 
mitoitettava ja toteutettava työolosuhteiden parantamiseksi tarvittavat toimenpiteet sekä jatkuvasti 
tarkkailtava toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta työn turvallisuuteen ja terveellisyyteen. 

Lisäksi työturvallisuuslain mukaan työnantajan on työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen selvitettävä 
ja tunnistettava työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja 
vaaratekijät sekä arvioitava niiden vaikutukset työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle, ellei havaittuja 
vaaroja voida poistaa. Tässä arvioinnissa on otettava huomioon työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito ja 
hänen muut henkilökohtaiset edellytyksensä. Samoin työnantajan on lain 13 §:n mukaan otettava työn 
suunnittelussa huomioon työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset työstä johtuvien haittojen ja 
vaarojen välttämiseksi tai vähentämiseksi.  

Työturvallisuusjohtaminen edellyttää, että yrityksessä on työturvallisuustoimintaa ohjaava suunnitelma 
(toimintapolitiikka) sekä ohjelman toteuttamisen edellyttämät organisaatiot ja toimintamenetelmät. 
Työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn 
ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten työsuojelun toimintaohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen 
kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. 

Ikäntyneen työntekijän henkilökohtaisten ominaisuuksien huomioon ottaminen voi merkitä muutoksia 
työnteon olosuhteiden ohella työntekijän työnkuvassa. Työntekijän työtehtävien muuttamisessa on 
noudatettava työsuhteen ehtojen muuttamisessa noudatettavia menettelytapoja. Työtehtävien ohella 
esim. työaikaehdot voivat edellyttää työsuhteen ehdoissa muutoksia, jotta ikääntyneen lepoajat ovat 
riittäviä työssä selviytymiseksi. Työn ja työajan liiallinen kuormittavuus on otettava huomioon 
työturvallisuusriskinä. 

Silloin kun kysymys on jo eläkeiän saavuttaneen työntekijän työsuhteen jatkamisesta, osa-aikatyö on 
useimmiten varteen otettava vaihtoehto kokoaikaiselle eläkkeelle siirtymiselle. Työn ja työajan oikea 
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mitoitus ovat myös edellytys työn turvalliselle suorittamiselle. Oikealla henkilöstösuunnittelulla myös 
ikääntyneen osa-aikainen työpanos voidaan saada käyttöön. 

 

3.4 Työntekijän terveydentilasta ja työkyvystä huolehtiminen – 
työterveyshuolto 
 

Työterveyshuoltolakia (1383/2001) sovelletaan työhön, jossa työnantaja on velvollinen noudattamaan 
työturvallisuuslakia (738/2002). 

Työterveyshuollolla tarkoitetaan työnantajan omalla kustannuksella järjestettäväksi säädettyä 
työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla työnantajan, työntekijän ja 
työterveyshuollon yhteistoimin edistetään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä, työn ja 
työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta, työyhteisön toimintaa sekä työntekijöiden terveyttä ja työ- 
ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa. 

Työterveyshuolto toimii työnantajan tukena työpaikan terveellisyyttä ja turvallisuutta kehitettäessä. 
Työterveyshuolto tulee järjestää ja toteuttaa siinä laajuudessa kuin työstä, työjärjestelyistä, henkilöstöstä, 
työpaikan olosuhteista ja niiden muutoksista johtuva tarve edellyttää. Tässä huomioidaan työpaikan 
henkilöstön ikäjakauma ja henkilöstön tila. Kirjalliseen toimintasuunnitelmaan, jonka tulee sisältää 
työterveyshuollon yleiset tavoitteet sekä työpaikan olosuhteisiin perustuvat tarpeet, kirjataan 
suunnitelmakaudella toteutettavat toimenpiteet, joita voivat olla esimerkiksi tiettyyn henkilöstöryhmään 
kohdistuvat tarkastukset. Toimintasuunnitelmassa on otettava riittävästi huomioon monitieteinen tieto 
työn ja terveyden välisestä suhteesta ja työn terveysvaikutuksista (eri-ikäisten huomioiminen). 

Työterveyshuoltoon kuuluu työperäisten terveysvaarojen ja -haittojen, työntekijöiden terveydentilan sekä 
työ- ja toimintakyvyn selvittäminen, arviointi ja seuranta mukaan lukien työstä ja työympäristöstä 
aiheutuva erityinen sairastumisen vaara ja edellä mainituista seikoista johtuvat terveystarkastukset ottaen 
huomioon työntekijän yksilölliset ominaisuudet. Työterveyshuollon tulee tehdä toimenpide-ehdotuksia 
työn terveellisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi ja tarvittaessa työn sopeuttamiseksi työntekijän 
edellytyksiin, sekä työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. 

Työnantaja voi edellä mainittujen palvelujen lisäksi järjestää työntekijöille sairaanhoito- ja muita 
terveydenhuoltopalveluja. Nämä palvelut tulee järjestää kaikille työntekijöille yhtäläisesti työsuhteen 
luonteeseen tai kestoon katsomatta. 

Työterveyshuollossa noudatettavasta hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä säädetään valtioneuvoston 
asetuksessa. Asetus (7082013) on juuri uusittu ja se astuu voimaan 1.1.2014. Siinä kiinnitetään erityistä 
huomioita työkyvyn edistämiseen ja ylläpitämiseen työuran eri vaiheissa ja yhteistyöhön työpaikalla 
(työterveysyhteistyö) ja yhteistyöhön muiden terveydenhuollon ja kuntoutuksen toimijoiden kanssa. 

Yrittäjät ja omaa työtään tekevät voivat järjestää itselleen työterveyshuoltopalvelut (ennaltaehkäisevät ja 
sairaanhoitopalvelut) niin halutessaan kuten edellä on kuvattu. 

Työterveyshuollon piiriin kuului 31.12.2010 kaikkiaan 1,89 miljoonaa henkilöä. Työterveyshuollon kattavuus 
oli Työterveyshuolto Suomessa 2010 selvityksen mukaan 78 % työllisestä työvoimasta ja 89 % 
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palkansaajista. Sairaanhoitopalveluja tuotettiin 1,55 miljoonalle eli 82 %:lle palvelujen piiriin kuuluvista 
henkilöasiakkaista. Maatalousyrittäjien ja yrittäjien osalta kattavuus vaihtelee 6-50 % välillä riippuen minkä 
selvityksen / tilaston perusteella arvo on laskettu (TTHS2010, Kela, Työ ja terveys Suomessa). Pienten 
yritysten työterveyshuolto kattavuus on alhainen . 

Työterveyshuollon toimet kohdistuvat sekä työpaikkaan että siellä työskenteleviin. Ennalta ehkäisevät 
terveystoimet sekä työnantajan kustantama sairaanhoito vaikuttavat merkittävällä tavalla palkansaajien 
mahdollisuuksiin selviytyä työssä mahdollisimman pitkään. Työterveyshuollon rinnalla myös yleisellä 
terveydenhuollolla erikoissairaanhoidolla on merkittävä paikkansa työikäisten terveydenhuollossa.   

Ikääntymisen myötä kroonisten sairauksien määrä kasvaa. Kroonisten sairauksien hyvästä 
hoitotasapainosta tulisi huolehtia perusterveydenhuollossa. Erikoissairaanhoitoa vaativien sairauksien ja 
tapaturmien osalta erikoissairaanhoidossa on parhaat mahdollisuudet arvioida sairauden / tapaturman 
vaikutusta yksilön toimintakykyyn (huomioiden sairauden ennuste, hoito ym). Työterveyshuollon tehtävänä 
on arvioida työntekijän työkykyä suhteessa hänen työhönsä, tarvittavia kuntoutustoimenpiteitä ja yhdessä 
työpaikan kanssa selvittää, miten työtä voidaan järjestää työkykyä vastaavaksi (ikääntyneet osatyökykyiset). 
Näin luodaan edellytyksiä erilaisen työkyvyn omaavien mahdollisuudelle osallistua työelämään olemassa 
olevan työkykynsä puitteissa. 

Terveydenhuollon mahdollisuuksia työllisyyden parantamiseen voidaankin nykyisestä parantaa 
selkiyttämällä terveydenhuollon toimijoiden työnjakoa ja hyödyntämällä tehokkaammin jo olemassa olevan 
terveydenhuoltomme tarjoamia mahdollisuuksia. Edellytyksenä on, että tieto tarvittavista toimista kulkee 
terveydenhuoltojärjestelmän sisällä portaalta toiselle ja edelleen tarvittaville muille toimijatahoille viiveettä 
ja saumattomasti. Sähköiset järjestelmät mahdollistavat sen teoriassa, mutta eivät käytännössä tänä 
päivänä. Terveydenhuollon tietosuojasäännökset ovat yksilön oikeusturvan kannalta tarpeellisia, mutta 
voivatko ne kääntyä joissakin tapauksissa yksilön edun vastaisiksi? 

 

Työterveyshuollon saatavuus 

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työterveyshuoltopalveluista henkilöstölleen (TthL 15§). 
Työsuojelun vastuualueiden tarkastajat ovat törmänneet erityiseen ongelmaan tarkastaessaan 
työterveyshuoltosopimusten olemassaoloa. Usein pieniltä yrityksiltä puuttuu lakisääteinen 
työterveyshuoltosopimus. Työnantajan perusteluina on työterveyshuoltopalveluja tarjoavan yrityksen 
kieltäytyminen ottamasta asiakkaakseen pk-sektorin yrityksiä. Tämä on merkittävä este lakisääteisen 
toiminnan toteuttamiseksi.       

Pienyrityksen työturvallisuus - ja työterveysriskien hallinta (PIRA-malli) 

Työhyvinvoinnin edistämisellä ja työmotivaation parantamisella pyritään vaikuttamaan työkykyyn ennen 
kuin tarvitaan korjaavia tai hoitavia toimenpiteitä, jotka kuuluvat perinteisesti työterveyshuoltojen 
tarjoamiin vapaaehtoisiin palveluihin. Pientyöpaikat ja työterveyshuolto voivat yhdessä toteuttaa ja 
tehostaa työpaikan riskien/terveysvaarojen tunnistamista ja hallitsemista. 

Työterveyslaitoksella tehdyn opaspaketin tarkoituksena on auttaa yritystä arvioimaan riskejä 
työturvallisuuslain edellyttämällä tavalla ja tekemään samanaikaisesti työpaikkaselvityksen 
työterveyshuollon kanssa. Työterveyshuoltoyhteistyön avulla, mukaan lukien työpaikan 
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työsuojeluasiantuntijat, päästään parempaan lopputulokseen ja voidaan lisäksi säästää aikaa, voimavaroja 
ja vähentää yrityksille tulevaa hallinnollista taakkaa. Lopputuloksena on työpaikka, jossa terveys- ja 
turvallisuusriskit ovat hallinnassa, työntekijät voivat hyvin ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa on sujuvaa.    

Opaspaketti sisältyy kansioon, jossa on tarvittavat lomakkeet ja muistitikulla olevat lomakkeet. Se on 
käsitelty STM:n työterveyshuollon neuvottelukunnassa 18.10.2011 ja työsuojeluneuvottelukunnassa 
11.10.2011. Oppaan mukaista käytäntöä sovelletaan Kelan työterveyshuollon korvaustoiminnassa, kun 
toiminta on toteutettu osana hyvää työterveyshuoltokäytäntöä. Opas ja siihen liittyvä kansio on tarkoitettu 
ensisijaisesti yrityksille, joilla on alle 20 työntekijää. 

 

3.5 Ikääntyneiden työntekijöiden osaamisesta huolehtiminen 
 

Työsopimuslaissa säädetään työnantajan velvollisuudesta huolehtia työntekijöidensä osaamisesta. 
Työsopimuslain työnantajan yleisvelvoitteen mukaan työnantajan on, silloin kun yrityksen toiminta, siellä 
tehtävä työ ja käytössä olevat työmenetelmät muuttuvat, huolehdittava, että työntekijä voi suoriutua 
työstään. Tämän velvoitteen täyttäminen voi edellyttää normaalin työhön opastuksen ja perehdytyksen 
lisäksi myös varsinaisen koulutuksen tarjoamista esimerkiksi uuden tuotantomenetelmän oppimiseksi.  
Velvollisuuden täyttäminen edellyttää, että työnantaja kiinnittää erityistä huomiota työntekijöiden 
ammatillisen osaamisen tilaan ja havaittuihin kehittämistarpeisiin sekä ryhtyy toimiin työntekijöiden 
osaamisen kehittämiseksi muuttuvien olosuhteiden asettamien vaatimusten täyttämiseksi. Riittävästä 
osaamisesta huolehtiminen edellyttää myös ennakointia tulossa oleviin muutoksiin.  

Lomautus- ja irtisanomistilanteissa työnantajalle on säädetty velvollisuus tarjota työntekijöille koulutusta 
lomauttamisen tai irtisanomisen vaihtoehtona. Lomautus- ja irtisanomisperusteen täyttyminen edellyttää 
siten, että työntekijä ei ole koulutettavissa uuteen tehtävään työnantajan palveluksessa. Työnantajalle on 
niin ikään säädetty velvollisuus tarjota osa-aikatyöntekijälle lisätyötä ja lisätyön vastaanottamisen 
edellyttämää koulutusta. Työnantajalle on siten säädetty velvollisuus huolehtia palveluksessaan olevan 
työntekijän osaamisesta koko työuran ajan. Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisen 
lähtökohtana ovat liiketoiminnan ja julkispalvelujen tarpeet. Toisaalta osaamisen ylläpitämisellä ja 
kehittämisellä tuetaan työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia kyseisen työnantajan palveluksessa. 

Tietyille työntekijäryhmille on myös laissa ja työehtosopimuksissa sovittu velvollisuus pitää osaamisensa 
ajan tasalla. Sosiaali- ja terveyspuolen työntekijöillä velvollisuus on lakisääteistä, kun taas 
opetushenkilöstön osalta velvollisuus perustuu työ- ja virkaehtosopimuksiin. 

Työntekijöiden omaehtoisen opiskelun mahdollistaa opintovapaalainsäädäntö. Opintovapaan aikaisesta 
toimeentulosta on säännöksiä aikuiskoulutustuesta annetussa laissa (1276/2000). Lisäksi joillakin aloilla on 
työ- ja virkaehtosopimuksin sovittu opintovapaan tai sen osan ajalta maksettavasta palkasta.      

Hallitus antoi syysistuntokaudella (HE 99/2013) esityksen laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen 
osaamisen kehittämisestä. Lain tavoitteena on kannustaa työnantajia ylläpitämään ja kehittämään 
työntekijöiden ammatillista osaamista, jotta työntekijöiden ammatillinen osaaminen vastaisi työn ja 
työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita. Kannusteen 
huolehtia työntekijöiden ammatillisen osaamisen ajantasaisuudesta ja kehittymisestä työpaikoilla on 
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tarkoitus koskea kaikenikäisiä työntekijöitä. Toisaalta hallituksen esityksessä korostetaan iäkkäiden 
työntekijöiden samoin kuin työttömyys- ja työkyvyttömyysuhan alaisten työntekijöiden huomioon 
ottamista.   

Taloudellisen kannusteen (joko lisäverovähennysoikeuden tai koulutuskannusteen) saamisen edellytyksenä 
on, että työnantaja laatii suunnitelman henkilöstönsä ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja toisaalta 
toteuttaa suunnitelman mukaisen koulutuksen. Suunnitelman sisällöstä säädetään yhteistoimintalaeissa 
näiden piirissä olevia koskien ja yhteistoimintalakien ulkopuolella olevien osalta taloudellisti tuetusta 
ammatillisen osaamisen kehittämisestä annettavassa laissa. Uuden lainsäädännön on tarkoitus tulla 
voimaan 1.1.2014. 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat henkilöstön osaamisen kehittämisen välineinä 

Taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annettava laki lähtee siitä, että työnantaja 
suunnitelmallisesti ylläpitää ja kehittää henkilöstönsä osaamista. Tähän tarkoitukseen 
yhteistoimintamenettelyssä vuosittain laadittava henkilöstö- ja koulutussuunnitelma tarjoaa oivallisen 
välineen. Eduskunnan käsittelyssä olevat yhteistoimintalakien henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevia 
säännöksiä ehdotetaan muutettaviksi siten, että suunnitelman laatiminen palvelisi työnantajan henkilöstön 
kokonaisvaltaista kehittämistä.9

Eduskunnan käsittelyssä olevan ehdotuksen mukaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi 
yrityksen koko huomioon ottaen ainakin: 

 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon 
ennakoitavat, yrityksen toiminnassa tapahtuvat muutokset, joilla ilmeisesti on henkilöstön rakennetta, 
määrää tai ammatillista osaamista koskevaa merkitystä. 

1) yrityksen henkilöstön rakenne ja määrä mukaan lukien toteutuneiden määräaikaisten työsopimusten 
määrä sekä arvio näiden kehittymisestä; 

2) periaatteet erilaisten työsuhdemuotojen käytöstä;10

3) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden 
työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta;  

 

Suunnitelmasta tulisi käydä ilmi, millä tavalla kohdassa mainittujen ryhmien erityistarpeet on 
yleisellä tasolla otettu huomioon. Suunnitelmaan voitaisiin esimerkiksi kirjata periaatteet, 
joiden mukaisesti työympäristön suunnittelussa, koulutuksen ja työhyvinvointitoiminnan 
kohdentamisessa sekä sisältöjen suunnittelussa tullaan huomioimaan työttömyysuhan 
alaisten työntekijöiden tulevaisuuden työllistymisedellytyksiä ja ikääntyvien ja 
työkyvyttömyysuhan alaisten työntekijöiden työkyvyn ylläpitoon liittyviä kysymyksiä.  

Kohdassa tarkoitetuista yleisistä periaatteista olisi neuvoteltava yhteistoimintalain 4 luvussa 
säädetyn mukaisesti. Periaatteiden sisällön laajuus ja käsittelytapa voisivat vaihdella sen 
mukaan, missä määrin yrityksessä on ikääntyneitä työntekijöitä tai työkyvyttömyys- tai 

                                                           
9 Yhteistoiminnasta yrityksistä annetun lain (334/2007, jäljempänä yhteistoimintalaki) tarkoituksena on edistää 
yrityksen ja sen henkilöstön välisiä vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä. Yhteistoimintamenettelyjen tulee 
perustua henkilöstölle oikea-aikaisesti annettuihin riittäviin tietoihin yrityksen tilasta ja sen suunnitelmista. 
10 Koskee myös osa-aikatyön käyttöä. 
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työttömyysuhan alaisia työntekijöitä ja kuinka suurella todennäköisyydellä ja missä määrin 
näitä tulisi olemaan lähitulevaisuudessa. 

4) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa 
tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva vuosittainen suunnitelma 
henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä; sekä 

5) 1—4 kohdassa tarkoitettujen suunnitelmien toteuttaminen ja seurantamenettelyt.  

 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tulee lisäksi kiinnittää huomiota: 

1) ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeisiin; 

2) keinoihin ja mahdollisuuksiin, joilla työntekijät voisivat tasapainottaa työtä ja perhe-elämää; 

3) osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin 

Säännös koskisi niiden periaatteiden käsittelyä, miten yrityksessä työskentelevien 
osatyökykyisten työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia ja työpanosta voitaisiin parantaa. 
Osatyökykyisten työllistämisperiaatteet olisi otettava osaksi henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelmaa silloin, kun yrityksessä on useampia osatyökykyisiä työntekijöitä. 
Tällöin osatyökykyisten työllistämisperiaatteiden käsittely olisi tarpeellista muun muassa 
työntekijöiden yhdenvertaisen ja tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi. Lisäksi 
osatyökykyisten työllistämisperiaatteista voitaisiin keskustella työnantajan tai henkilöstön 
edustajan aloitteesta silloin, kun olisi ennakoitavissa, että yrityksessä tulee jatkossa 
työskentelemään osatyökykyisiä työntekijöitä. Neuvotteluissa voitaisiin käsitellä, yritys ja 
osatyökykyiset työntekijät huomioiden, esimerkiksi työhön paluun ja työskentely-
mahdollisuuksien edistämistä ja mahdollisuuksia sekä osatyökyvyttömyyseläkkeen 
järjestämisperiaatteita. 

4) joustaviin työaikajärjestelyihin. 

 

Saadakseen taloudellisen kannusteen alle 20 työntekijää työllistävän yrityksen laatiman suunnitelman tulee 
sisältää arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä ammatillisen osaamisen vaatimuksissa 
tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä sekä tähän arvioon perustuva suunnitelma henkilöstöryhmittäin 
tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä. Suunnitelmassa on lisäksi käsiteltävä yleiset 
periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden 
työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta. Tässä tarkoituksessa 
ikääntyneille ja työkyvyttömyysuhan alaisille voidaan räätälöidä heille soveltuvaa koulutusta, joka helpottaa 
tällaisen työntekijän siirtymistä toisiin tehtäviin.  Lisäksi suunnitelmaan tulee kirjata, miten sitä on tarkoitus 
toteuttaa ja seurata. 

Työnhakijoiden osaamisen kehittäminen 
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Työ- ja elinkeinohallinnon hankkima työvoimakoulutus on tarkoitettu ensi sijassa työttömille työnhakijoille 
ja työttömyyden uhkaamille 20 vuotta täyttäneille henkilöille. Tietyin edellytyksin myös työssä olevat ja 
työvoiman ulkopuolella olevat voivat osallistua koulutukseen. Työvoimakoulutuksen tavoitteena on tukea 
työhön sijoittumista. Koulutus on usein ammattitutkintoon tai sen osaan tähtäävää.  
 
Työvoimakoulutus voidaan toteuttaa yhdessä työnantajan kanssa siten, että työnantaja osallistuu 
koulutuksen rahoittamiseen (koulutuksen yhteishankinta). Koulutus järjestetään työnantajan palvelukseen 
tuleville tai palveluksessa oleville työntekijöille. Yhteishankintakoulutusta voidaan käyttää henkilöstön 
rekrytointi-  ja lomautustilanteissa sekä yrityksen murrostilanteissa. Yhteishankintakoulutuksella turvataan 
työvoiman saatavuutta, edistetään työnantajan toimintaedellytyksiä, pidennetään työuria, säilytetään 
työpaikkoja ja ennaltaehkäistään työttömyyttä.  

Työssä olevien opintojen aikainen toimeentulo järjestyy aikuiskoulutustuen mukaan. Työttömien 
työnhakijoiden osalta omaehtoisen opiskelun aikainen toimeentulo voidaan turvata työttömyysetuudella. 
Tämä on   mahdollista 25 vuotta täyttäneille työttömille työnhakijoille. Työttömyysetuuden saamiseksi TE-
toimiston on todettava koulutustarve ja arvioitava, että kyseinen koulutus parantaa opiskelijan 
ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla. Opintojen tulee johtaa ammatilliseen perustutkintoon, 
ammattitutkintoon, erikoisammattitutkintoon, yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettavaan alempaan tai 
ylempään korkeakoulututkintoon tai mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen. Opinnot voivat olla 
myös ammatillisesta koulutuksesta tai ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista lisä- ja 
täydennyskoulutusta tai avointa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopetusta. Omaehtoisessa koulutuksessa 
työttömyysetuudellaan oli syyskuun lopussa noin 20 300 henkilöä. 

Työvoimakoulutukseen osallistuminen painottuu nuoriin ja keski-ikäisten ikäryhmiin. syyskuun lopussa 
työvoimakoulutuksessa oli 27 200 henkilöä, joista yli 55-vuotiaita oli vain vajaa 1 700 henkilöä.  

 

3.6 Kokonaisvaltainen henkilöstöpolitiikka, henkilöstö- ja muut 
suunnitelmat välineenä 
 

Hyvä henkilöstöpolitiikka perustuu hyvää johtamiseen ja esimiestyöhön sekä yleiseen tavoitteeseen edistää 
henkilöstön työhyvinvointia. Työyhteisön hyvään toimintaan kuuluvia tekijöitä ovat mm. esimiehen 
oikeudenmukainen käytös, tasapuolinen kohtelu työpaikalla, työntekijöiden elämäntilanteen huomiointi, 
työpaikan johdon kiinnostus työntekijöiden terveydestä ja hyvinvoinnista sekä uusia ideoita esille tuomaan 
kannustava työilmapiiri(ks.työkaarimalli). 

Edellä on avattu yhteistoimintalakien henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien sisältöä. Vuosittain laadittavassa 
yhteistoimintamenettelyssä käsiteltävässä suunnitelmassa voidaan käydä läpi hyvin monenlaisia 
henkilöstöpolitiikkaan liittyviä kysymyksiä. Ikääntyneiden työntekijöiden aseman kannalta merkityksellisin 
lienee niiden periaatteiden läpikäynti, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja 
ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden 
työmarkkinakelpoisuutta. Mm ikääntyneisiin liittyvät periaatteet liittyvät työntekijän työkykyyn ja 
ammatilliseen osaamiseen sekä ylipäänsä työstä selviytymisen edellytysten selvittämiseen. Esimerkiksi 
työaikajoustot ja osa-aikatyön käytön periaatteet voivat tulla käsitellyiksi henkilöstö- ja 
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koulutussuunnitelmassa. Olennaista on lisäksi se, että henkilöstö- ja koulutussuunnitelman toteutumista 
tulee seurata. Kysymys on siis jatkuvasta prosessista, jossa arvioidaan tila, suunnitelmaan toimia, seurataan 
toimien toteutumista ja niiden vaikutuksia. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma tarjoaa siten oivan välineen 
henkilöstön kehittämiselle ja hyvän henkilöstöpolitiikan noudattamiselle – henkilöstön ikärakenteesta 
riippumatta.   

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman lisäksi työnantajien on laadittava myös muita suunnitelmia. Tällaisia 
ovat työsuojelun toimintaohjelma sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Sukupuolten välisen tasa-
arvon toteuttamiseksi vähintään 30 työntekijää työllistävässä yrityksessä on laadittava tasa-
arvosuunnitelma. Kokonaisuudistuksen kohteena olevaan yhdenvertaisuuslakiin on tulossa 
yhdenvertaisuussuunnitelma vähintään 30 työntekijää työllistäville yrityksille.  

Kaikki edellä mainitut suunnitelmat voivat toimia välineinä ennakoivalle henkilöstöpolitiikan 
noudattamiselle. Näissä suunnitelmissa käsiteltäviksi tulevat käytössä olevat työsuhdemuodot ja eri 
henkilöstöryhmiin liittyvät kysymykset. Huolellisella suunnittelulla voidaan ennalta nähdä osaamiskapeikot 
ja vastata mm. ikärakenteen aiheuttamiin muutoksiin.    

Vaikka eri suunnitelmista säädetään eri laeissa, mahdollista on toteuttaa yksi suunnitteluprosessi, jossa 
otetaan huomioon eri suunnitelmille asetetut vaatimukset. Kokonaisvaltaisen suunnittelun etu on useiden 
prosessien välttäminen ja mahdollisuus johdonmukaisella tavalla ottaa huomioon koko henkilöstön tarpeet. 
Tällä tavalla on myös mahdollista vähentää sitä hallinnollista taakkaa, jota usean peräkkäisen, eri sisältöisen 
suunnitelman laatiminen ja seuranta saattavat aiheuttaa. 

    

3.7 Ikääntyneet ja työsuhdeturva 
 

Työsuhdeturvasta säädetään perusteiden, irtisanomisaikojen, menettelytapojen ja laittomien päättämisten 
seurausten osalta työsopimuslaissa. Lisäksi yhteistoimintalaissa on säännöksiä yhteistoimintamenettelystä 
työvoimaa vähennettäessä. 

Työsopimuslain mukaan työsopimuksen irtisanominen edellyttää asiallista ja painavaa perustetta. 
Asiallisuuden ja painavuuden vaatimus koskee sekä individuaali- että kollektiiviperustetta. Lisäksi laissa 
säädetään kielletyistä irtisanomisperusteista. Tällainen on mm. työntekijän sairaudesta johtuva työkyvyn 
aleneminen. Ollakseen riittävä irtisanomisperuste sairaudesta aiheutuvan työkyvyn alentumisen pitää olla 
olennainen ja niin pitkäaikainen, että työnantajalta ei kohtuudella voida edellyttää sopimussuhteen 
jatkamista. Irtisanominen syrjivin perustein ei myöskään ole sallittua.  

Irtisanoessaan tai lomauttaessaan taloudellisin tai tuotannollisin perustein vain joitakin samaa tai 
samankaltaista työtä tekevistä työntekijöistään työnantajan on valittava lomautettavat tai irtisanottavat 
työntekijät. Vähentämisen kohteena olevien valinta ei saa tapahtua syrjivin perustein. Siten esimerkiksi ikä 
ei voi olla vähentämisen yksinomaisena perusteena. 

Työlainsäädännössä ei ole – syrjinnän kieltojen lisäksi - työvoiman vähentämisjärjestystä koskevaa 
säännöstä. Joidenkin alojen työehtosopimuksissa on sen sijaan sovittu työvoiman vähentämisjärjestyksestä. 
Vähentämisjärjestyksellä ei oteta kantaa irtisanomisperusteen sisältöön. Vähentämisjärjestystä koskeva 
määräys tulee sovellettavaksi vain silloin, kun työnantajalla on ollut (riittävät) tuotannolliset ja taloudelliset 
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perusteet työvoiman vähentämiselle. Vähentämisjärjestyksen rikkomisesta tuomitaan hyvityssakko – eikä 
siis (vahingon)korvausta.  

Rakennepoliittisen ohjelman kohdassa 1.2 asetettiin tehtäväksi selvittää, tulisiko työlainsäädännössä säätää 
työvoiman vähentämisjärjestyksestä Ruotsin tapaan. Asia käsiteltiin Työelämän sääntelyryhmässä 
syyskuussa 2013. Työryhmä tuli siihen lopputulokseen, että perusteita tällaisen säännöksen ottamiselle 
lakiin ei ole, sillä sääntelyn negatiiviset vaikutukset näyttäisivät olevan saavutettavia hyötyjä suuremmat. 
Negatiivisia vaikutuksia voisivat olla mm. jäykemmät työmarkkinat liikkuvuuden vähentymisen vuoksi 
(koskisi erityisesti pitkään saman työnantajan palveluksessa olleita) ja nuorten työntekijöiden aseman 
heikentyminen. Vähentämisjärjestyksestä säätämiseen liittyisi lukuisia oikeudellisia kysymyksiä, kuten 
suhde yhdenvertaisuussääntelyyn, suhde lomautus- ja irtisanomisperusteisiin, vähentämisjärjestyksen 
muodostamiseen liittyvät kysymykset sekä järjestyksen rikkomisen seuraamukset. 

Työelämän sääntelyryhmä katsoi, että alakohtaiset tarpeet saadaan paremmin huomioon otetuiksi 
vähentämisjärjestystä koskevilla työehtosopimusmääräyksillä.  

Vähentämisjärjestyksestä säätämisen sijaan tulisi työvoiman vähentämistilanteissa kiinnittää huomiota 
mm. eri-ikäisten työntekijöiden asemaan yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi. 

Ikääntyneiden työntekijöiden asemaan vähennettäviä työntekijöitä valittaessa pyritään vaikuttamaan 
työttömyysturvalain muutoksella, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2014. Eduskunnan käsiteltävänä on 
lainmuutos, jolla työnantajan omavastuumaksun enimmäismäärää korotetaan 80 prosentista 90 prosenttiin 
maksun perusteena olevasta etuusmenosta. Täysi omavastuumaksu peritään yrityksiltä, joiden 
palkkasumma ylittää 32 miljoona euroa. Palkkasumman laskiessa maksu alenee, ja yritykset, joiden 
palkkasumma on alle 2 miljoonaa euroa, eivät maksa omavastuumaksua. Työnantajan omavastuumaksulla 
pyritään estämään, etteivät irtisanomiset kohdistuisi iäkkäimpiin työntekijöihin. Työnantajan 
omavastuumaksu koskee lähinnä tilanteita, joissa työnantaja on irtisanonut 56 vuotta täyttäneen 
työntekijän eikä tämä ole työllistynyt uudelleen. Omavastuumaksun korotuksesta sovittiin 
työmarkkinajärjestöjen sopimassa Työurasopimuksessa.  

Yksi ikääntyneiden työntekijöiden asemaan vaikuttava säännös koskee eroamisikää. Sen mukaan 
työntekijän työsuhde päättyy ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, 
jonka aikana työntekijä täyttää 68 vuotta, jolleivät työnantaja ja työntekijä sovi työsuhteen jatkamisesta. 
Ennen 68 ikävuoden täyttymistä työsopimuksen päättäminen edellyttää irtisanomis- tai purkuperusteen 
täyttymistä taikka osapuolten sopimusta työsuhteen lakkaamisesta. Eroamisikää koskeva säännös on 
kytketty eläkeikäsäännökseen ja turvaa ikääntyneiden oikeutta jatkaa työsuhteessa. Vielä eroamisiän 
täyttymisen jälkeen työsuhde voi jatkua, jos siitä sovitaan. Tällöin sopimus voidaan tehdä toistaiseksi 
voimassa olevana, määräaikaisena (ilman määräaikaisen sopimuksen perusteelle asetettua perusteltua 
syytä) tai osa-aikaisena. 

Ikääntyneiden työsuhdeturva säännöstasolla täyttää pitkälti sille asetettavat vaatimukset. Aikoessaan 
päättää ikääntyneen työntekijän työsopimuksen työnantajan on arvioitava perusteen riittävyyttä ylipäänsä 
ja lisäksi sen hyväksyttävyyttä syrjinnän kieltojen ja tasapuolisen kohtelun vaatimuksesta käsin. Ikä - ennen 
68 vuoden täyttymistä - ei milloinkaan voi olla yksinomainen peruste työsopimuksen irtisanomiselle. 
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4 Ikääntyneen uudelleen työllistymisen edistäminen 
 

Tavoite pidemmistä työurista ja toisaalta eläkkeelle siirtymisen myöhentämisestä ei toteudu ainoastaan 
palvelussuhteessa olevien uria pidentämällä. Olennainen kysymys on, miten irtisanotuksi tulleet tai 
muutoin työsuhteiden ulkopuolella olevat ikääntyneet työllistyvät uudelleen.  

Ikääntyneiden rekrytointiasteet eivät ole juurikaan nousseet, vaikka ikääntyneiden osuus työvoimasta on 
noussut ikärakennemuutoksen myötä. Työllistymiskynnykseen vaikuttavat monet tekijät. Yksi tällainen 
tekijä on työmarkkinatilanne (suhdanteet), onhan työntekijöiden rekrytointi markkinaehtoista.  

Suomen työmarkkinat ovat jossain määrin segregoituneet paitsi sukupuolen myös mm. iän perusteella. 
Segregoituneet markkinat ovat ongelma mm. silloin, kun työpaikkoja häviää massaluonteisesti sektoreilta, 
joissa on ollut runsaasti iäkkäitä työntekijöitä: irtisanomisten jälkeen ikääntyneiden mahdollisuudet saada 
koulutustaan ja työkokemustaan vastaavaa työtä ovat rajalliset. Toinen ikääntyneiden asemaa 
hankaloittava tekijä on ollut varhaiseläkereittien sulkeminen. Tämä on aiheuttanut ikääntyneiden 
työttömyysasteen nousemisen. 

Ikääntyneen henkilön työllistymisen vaikeuksista on käyty viime aikoina keskustelua (mm. Ilmakunnas, 
Pekkarisen raportissa esitetyt selvitykset). Ikääntyneiden työmarkkinakelpoisuutta ja työllistettävyyttä on 
arvioitu toisaalta markkinaehtoisiin taustatekijöihin vaikuttamisen ja toisaalta eläke- ja 
sosiaaliturvalainsäädännön keinojen avulla. Niin ikään työlainsäädännöllä voi olla oma vaikutuksensa 
yritysten palkkauspäätöksiin.  

Ikääntyneiden alhaisempaa osuutta rekrytoinneissa on selitetty ikääntyneiden alemmalla koulutustasolla. 
Mitä enemmän tehtävä vaatii erityistä osaamista, sitä merkittävämpi on odotettavissa olevan työsuhteen 
pituuden vaikutus. Työnantajan kouluttamisinvestointien suuruus laskee halukkuutta palkata lähellä 
eläkeikää olevia. Työnhakijan koulutustaso ja ammatillisen osaamisen ajantasaisuus sekä toisaalta 
työnhakijan terveydentila ja fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen työkyky vaikuttavat rekrytointipäätöksiin.  

Toisaalta ikääntyneiden koulutustason nopea parantuminen helpottanee ikääntyneiden työllistymistä. Yli 
55-vuotiaiden keskuudessa vain perusasteen suorittaneiden osuus on puoliintunut 53 %:sta 24 %:iin ja 
korkean asteen koulutuksen suorittaneiden osuus on kasvanut 24 %:sta 38 %:iin. Korkeasti 
kouluttautuneiden työurat ovat pidemmät ja heidän työttömyysasteensa on alhaisempi kuin vähemmän 
koulutusta saaneilla (Pekkarisen raportti, s. 200) 

Niin ikään väestön terveydentilan kohentumisella tulee olemaan vaikutusta ikääntyneiden 
työllistymisasteen nousemiseen. 

Edellä sanotusta huolimatta koettu ikään perustuva syrjintä on yleisintä rekrytoinnissa. 

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi vuonna 2012 laajan selvityksen syrjinnästä työelämässä. 
Selvityksessä esiteltyjen tutkimusten mukaan korkeaan ikään liittyvää syrjintää esiintyy 
työhönottotilanteissa yleisemmin kuin työssä ollessa ja irtisanomisten kohdalla. Rekrytointiin 
liittyvän syrjinnän laajuudesta on kuitenkin vaikea antaa tarkkoja arvioita, sillä useat 
tutkimukset kohdistuvat tarkkaan rajattuun joukkoon. Toisaalta työuran päättämiseenkään 
liittyvästä syrjinnästä ei ole yksiselitteistä kuvaa. Selvityksessä arvioidaan, että ikääntyneiden 
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syrjintä on usein kietoutunut yhteiskunnan rakenteisiin, lakiin ja säädöksiin, kielenkäyttöön 
sekä mediaan, jolloin syrjinnän todentaminen on vaikeaa. (Larja et. al., 2012, 39−50.)  

Työsyrjinnän seurannan edistämiseksi on parhaillaan käynnissä hanke, jossa muodostetaan 
työsyrjinnän seurantamalli. Siinä otetaan huomioon kaikki lakiin kirjatut syrjinnän perusteet 
työhönotossa, työsuhteen aikana ja työsuhteen päättyessä. Seurantamalli valmistuu syksyllä 
2014.  

 

Toisaalta ikääntyneen työllistämiskynnystä on arvioitu mm. palkkaukseen liittyvien (taloudellisten) riskien 
näkökulmasta. Ikääntyneen palkkaamiseen liittyviä työnantajamaksuja selvitetään edempänä.  

Selvityksiä on tehty niin ikään siitä, onko yleinen asenneilmapiiri ja erityisesti työnantajien asenteet 
kielteisiä yli 55-vuotiaiden palkkaamiseen.(Pekkarinen)  

Kauppakamarin selvityksen mukaan tutkimukseen osallistuneista yrityksistä 95 % arvioi, että +50-ikäisten 
lisäosaaminen ja kokemus kannustavat palkkaamiseen. Merkittävimpänä +50-ikäisten palkkaamista 
kannustavina keinoina yritykset kokivat erilaiset taloudelliset kannustimet yritykselle sekä työntekijälle: 
esimerkiksi yritysten TyEL-maksun alentaminen, palkka-, koulutus- ja työllistämistuki. Vajaa puolet 
vastanneista on sitä mieltä, että eläkeikäisten palkkaamisesta ei ole saatavissa riittävästi tietoa. Kuitenkin 
Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta käy ilmi, että jos kyse on yli 63-vuotiaiden työllistämisestä, ainoastaan 
13 % vastanneista olisi valmis työllistämään. Saman tutkimuksen työnantajista 58 % on sitä mieltä, että 
”useimmissa tehtävissä toimipaikallamme voi hyvin jatkaa 65-vuotiaaksi”. 

Ikääntyneiden palkkaamisen kynnyksiin on kiinnitetty huomiota myös sekä komission että OECD:n 
maakohtaisissa suosituksissa. Huomiot kohdistuvat erityisesti pitkäaikaistyöttömiin, joiden työmarkkina-
aseman parantamiseen on pyydetty kiinnittämään huomiota. Näitä toimia selvitetään jaksossa 4.3. 

    

4.1 Ikääntyneen palkkaaminen   
 

Työntekijöiden palkkaamista koskevat säännökset 

Työnantajalla on lähtökohtaisesti oikeus valita työntekijäksi parhaaksi katsomansa henkilö, joka täyttää 
työtehtävään asetetut vaatimukset. Palkkauspäätöksiä tehdessään työnantajan on kuitenkin otettava 
työntekijän valinnassa huomioon yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa koskevat säännökset.  

Työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri asemaan iän vuoksi. Työnantajan 
on noudatettava tätä syrjintäkieltoa myös palkatessaan työntekijöitä.  Kiellon rikkominen voi ilmetä 
palkkauspäätöksen lisäksi avoimesta työpaikasta ilmoitettaessa (etsitään nuorta tai tietyn ikäistä), 
valittaessa haastateltavia hakijoita tai esitettäessä työnhakijoille perusteettomia ikäsidonnaisia kysymyksiä. 
Tietyn koulutustaustan vaatimus ei sen sijaan ole edes välillisesti syrjivä, vaikka nuorten koulutustaso ja 
tutkinnon ajantasaisuus saattaa karsia ikääntyneitä jo tällä perusteella. Tietyn ikäisen henkilön hakeminen 
voi tulla kyseeseen vain poikkeuksellisessa tapauksessa. 
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Työsopimuslaissa säädetään määräaikaisen työsopimuksen käytön edellytyksistä. Työntekijän aloitteesta 
työsopimus voidaan kuitenkin aina tehdä määräaikaisena. 

Ikääntyneiden palkkaamiseen liittyvät mahdolliset taloudelliset rasitukset 

Työntekijän maksama työeläkevakuutusmaksu riippuu henkilön iästä. Vuonna 2013 alle 53-vuotiaiden 
työeläkevakuutusmaksu on 5,15 % palkasta ja 53 vuotta täyttäneiden 6,50 % palkasta. Vastaavasti 
työnantajan maksama osuus työeläkevakuutusmaksusta jää pienemmäksi 53 vuotta täyttäneiden osalta, 
mikä periaatteessa kannustaa ikääntyneiden työntekijöiden palkkaamiseen.  

Suurilla ja keskisuurilla työnantajilla työkyvyttömyyseläkkeet vaikuttavat työnantajan 
työeläkevakuutusmaksuun ns. maksuluokkamallin kautta. Mitä enemmän työkyvyttömyyseläkkeitä on 
myönnetty, sen korkeampaan maksuluokkaan työnantaja joutuu, mikä merkitsee suurempaa 
työeläkevakuutusmaksua. Maksuluokkaa määrättäessä toteutunut työkyvyttömyysmeno suhteutetaan 
teoreettiseen työkyvyttömyysmenoon, jossa huomioidaan työntekijöiden ikärakenne. Täten ikääntyneiden 
suurempi työkyvyttömyyden riski ei automaattisesti johda korkeampaan maksuluokkaan ja suurempiin 
työnantajan kustannuksiin, joten maksuluokkamallin ei tulisi muodostaa estettä ikääntyneiden 
työntekijöiden palkkaamiselle. Tästä huolimatta yleisesti ilmenee käsityksiä, että ikääntyneiden 
työntekijöiden palkkaaminen on kalliimpaa ja siihen liittyy suurempia riskejä kuin nuorempien 
työntekijöiden palkkaamiseen. 

Tuet työntekijöiden palkkaamiseksi 

TE-toimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän henkilön palkkauskustannuksiin, jos 
työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille tai jos hän ei sijoitu koulutukseen. Palkkatuen myöntäminen 
edellyttää, että tuella palkattavan tuottavuuden arvioidaan olevan tarjolla olevassa työtehtävässä 
alentunut osaamisessa ja ammattitaidossa olevien puutteiden, työttömyyden keston, vamman tai 
sairauden taikka muun syyn johdosta. Palkkatuetun työn tulee parantaa työttömän työnhakijan 
ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille 
työmarkkinoille.  Syyskuun lopussa palkkatuella oli työllistettynä 34 700 henkilöä, joista yli 55-vuotiaita oli 
noin 4 500. 

 

4.2 Ikääntyneet ja äkilliset rakennemuutokset 
 

Kuten edellä todettiin, rakennemuutoksilla on vaikutusta myös ikääntyneiden työntekijöiden asemaan. 
Aloilla, joilla on työskennellyt runsaasti ikääntyneitä, saneeraukset aiheuttavat ongelmia ikääntyneiden 
uudelleen työllistymisessä. 

Rakennemuutokset voidaan jakaa äkillisiin ja hitaasti eteneviin rakennemuutoksiin. Sopeutumisen kannalta 
ensin mainitut ovat haastavampia. 

Rakennemuutos on jatkuva prosessi, joka liittyy olennaisesti elinkeinotoiminnan ja alueiden kehityskuvaan. 
Usein se nähdään negatiivisena ilmiönä, koska alueelta katoaa yritystoimintaa tai alue menettää 
työvoimaansa jatkuvan muuttotappion myötä. Toisaalta rakennemuutos luo mahdollisuuden uudistaa 
alueen elinkeino- ja yritystoimintaa, jos toimenpiteet rakennemuutoksen hoitamiseksi ovat riittävän 
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tehokkaita. Ongelmallisimpia ovat alueet, joiden elinkeinorakenne on yksipuolinen ja jotka ovat siten 
riippuvaisia 1-2 suuren yrityksen toiminnasta ja usein myös julkisen sektorin toiminnasta. Yritysten 
lopettaessa toimintansa tuotantorakenteeltaan heikkeneviä alueita on nimetty äkillisen rakennemuutoksen 
alueiksi. 

Muutosturvan toimintamalli on luotu edistämään mahdollisimman joustavaa työstä työhön siirtymistä 
tuotannollisista ja taloudellisista syistä tapahtuvissa irtisanomisten yhteydessä. Irtisanomistilanteiden 
muutosturvan tavoitteena on siten nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun pääsyä uuteen työhön.  

Toimintamalli sisältää irtisanotun palkallisen vapaan uuden työn etsimistä varten, työnantajan tehostunutta 
tiedotusta, henkilöstön kanssa tehtävän työllistymistä edistävän toimintasuunnitelman ja työ- ja 
elinkeinotoimistossa laadittavan työllistymissuunnitelman. Muita työ- ja elinkeinohallinnon palveluita 
muutosturvatilanteissa ovat mm. inforyhmät uusille työnhakijoille, työnhakupalvelut verkkopalveluna, 
henkilökohtainen hakupalvelu, työvoimakoulutus tai erillisprojektin käynnistäminen suuressa 
irtisanomistilanteessa.  

Muutosturvan piiriin tulleista henkilöistä 35 prosenttia on työllistynyt noin kolmen kuukauden sisällä 
muutosturvan alkamisesta. Työllistyminen ei kohennu tästä merkittävästi lyhyellä aikavälillä, sillä tultaessa 
kuuden kuukauden tilanteeseen noin 38 prosenttia on työllistynyt. Suurempi harppaus työllistymisessä 
tapahtuu siirryttäessä puolesta vuodesta vuoteen, jolloin jo noin 53 prosenttia muutosturvalaisista on 
työllistynyt. Tästä eteenpäin työllistyneiden osuuden kasvu muutosturvan piiriin tulleiden joukossa näyttää 
myös hidastuvan, joten noin vuoden kohdalla näytetään saavutettavan työllistymisen suhteen eräänlainen 
”päätetaso” tutkimuksen tarkastelujaksolla. 

Iällä on vaikutusta muutosturvan piiriin kuuluvien työllistymisasteeseen. Työllisten osuus on suurimmillaan 
nuoremmissa ikäluokissa. Eniten työllistyneitä on 25–29-vuotiaiden sekä 30–34-vuotiaiden joukossa. Sen 
sijaan, mitä vanhempiin muutosturvalaisiin tullaan, sitä harvemmat työllistyvät verrattuna nuorempiin 
ikäluokkiin. Selvä ero on nähtävissä työttömien määrässä erityisesti 60-vuotiaiden molemmin puolin. 35–
39-vuotiaiden joukosta muutosturvalaiset siirtyvät puolestaan eniten opiskelijoiksi. 

Kuvio 23 Muutosturvan piiriin vuoden 2010 aikana tulleiden henkilöiden päätoimisuus vuoden 2010 lopussa 
ikäluokittain 
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 (n=29 841). 

Muutosturvan toimintamallia koskevan tutkimuksen mukaan muutosturvan toimintamalli on perustaltaan 
hyvä ja toimiva. Muutosturvan toimintamallin hyvänä ominaispiirteenä näyttää olevan sen kyky sitoa 
muutosturvan piiriin kuuluvat henkilöt hyvin erilaisiin toimenpiteisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että työvoiman 
ulkopuolelle jäävien osuus on marginaalinen. Toimintamallia voidaan ja tulee kuitenkin edelleen kehittää. 
Sijoittumiseen liittyy tutkimushavainto siitä, että melko iso osa muutosturvan piiriin tulleista on edelleen 
tutkimuksen tarkasteluajanjakson päättyessä työttömänä. Muutosturva ei pure siten kaikkiin kohderyhmiin. 
Erityisesti seuraavien ryhmien paremman työllistymisen edistämiseksi erityishuomio olisi tarpeen: 
ikääntyneille pidemmän työkokemuksen omaaville, alemman perusasteen yleissivistävän koulutuksen 
omaaville, valmistuksen kautta teollisuuden aloilta irtisanotuille (erityisesti paperi- ja kartonkituotteiden 
valmistuksen sekä painamisen ja tallenteiden jäljentämisen toimialoilta tulevat henkilöt).  

 

4.3 Pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten aseman parantaminen 
 

OECD:n tutkimuksen mukaan11

Myönteistä on, että OECD:n mukaan myös irtisanottujen uudelleen työllistyminen on Suomessa yleistä, sillä 
2000-luvulla yli 80 % irtisanotuista on työllistynyt uudelleen kahden vuoden kuluessa irtisanomisesta. Luku 

 suurin irtisanomisriski Suomessa on 20-24-vuotiailla ja 55-64-vuotiailla. 
Talouskriisin seurauksena kyseisten ikäryhmien erot parhaassa työiässä oleviin verrattuna kasvoivat 
entisestään.  

                                                           
11 OECD Employment Outlook 2013. 
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on kansainvälisessä vertailussa korkea. 55-64-vuotiaiden uudelleen työllistyminen on kuitenkin selvästi 
epätodennäköisempää kuin parhaassa työiässä olevien. 

Ikääntyneiden henkilöiden työttömyysjaksojen kesto on myös selvästi muita ikäryhmiä pidempi. 
Pitkäaikaistyöttömistä yli puolet (51 %) onkin yli 55-vuotiaita. Hallitusohjelman ja rakennepoliittisen 
ohjelman perusteella on käynnistetty useita työvoimapalvelujen kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on 
tukea pitkään työttömänä olleiden työllistymistä. Ikääntyneiden pitkäaikaistyöttömien suuren määrän takia 
hankkeilla on vaikutuksia ikääntyneiden uudelleen työllistymiseen. Hallituksen rakennepoliittisessa 
ohjelmassa on päätetty valmistella pitkäkestoinen palkkatuki ikääntyneille. Selvitys tuen ehdoista 
valmistellaan 15.12. mennessä. Selvitettäviä asioita ovat mm. ikärajan määrittely, tukea edeltävän 
työttömyyden kesto ja myönnettävän palkkatuen kesto. Hallituksen esitys mahdollisista säädösmuutoksista 
annetaan eduskunnalle vuonna 2014. Valtiotalouden kehyksessä ei ole varattuna lisämäärärahaa 
ikääntyneiden pitkäkestoiseen palkkatukeen.  

Työvoiman palvelukeskustoiminta laajennetaan koko maahan, ja palvelukeskusten toiminta vakiinnutetaan 
lainsäädännöllä. Työvoiman palvelukeskusverkoston vakinaistamisella parannetaan kuntien ja valtion 
yhteistyötä heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistämisen edistämisessä.  

Kuntien rooli ja vastuu pitkäaikaistyöttömyyden aktiivisessa hoidossa korostuu. Työmarkkinatuen 
rahoitusuudistuksella lisätään kuntien vastuuta pitkään työttömänä olleiden palveluissa. Osa yli 300 päivää 
työmarkkinatuella olleiden pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen rahoitusvastuusta siirretään kunnille 
vuoden 2015 alusta lukien. Työmarkkinatuen rahoitusuudistuksella luodaan mahdollisuuksia 
työmarkkinatuella olleiden pääsyyn aktivointitoimenpiteiden piiriin.  

Ikääntyneiden henkilöiden työssä pysymiseen vaikutetaan myös työttömyysturvan lisäpäiväoikeuteen 
työurasopimuksessa sovituilla muutoksilla. Eduskunnalle annetussa hallituksen esityksessä (HE 90/2013 vp) 
esitetään työttömyysturvalakiin muutosta, jossa 1957 ja sen jälkeen syntyneillä lisäpäivärahaoikeuden 
alkamista ehdotetaan korotettavaksi vuodella. TE-toimisto olisi velvollinen järjestämään 60 vuotta 
täyttäneelle työttömälle työnhakijalle mahdollisuuden osallistua työllistymistä edistävään palveluun tai 
päästä palkkatuettuun työhön ennen työttömyyspäivärahan enimmäisajan täyttymistä.  Lakimuutos 
voimaan vuoden 2014 alussa, mutta sen soveltaminen alkaisi vuonna 2017. Muutosesitys mahdollistaisi 
työssäoloehdon kertymisen myös työllistymistä edistävän palveluun osallistumisen perusteella. 

Osatyökykyisten työllisyyden edistäminen 

Sosiaali- ja terveysministeriössä on meneillään osatyökykyisten työllistymisen edistämisen 
toimintaohjelman valmistelu sekä sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja 
palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioiva työryhmä. Edellisen toimikausi päättyy 31.10.2013 ja 
jälkimmäisen 31.12.2013.  

Tässä ”Osatyökykyiset työssä” -ohjelmassa pilotoitava toimintakonsepti, ja sen osana 
työkykykoordinaattoritoiminta, edistävät ikääntyneiden työssä jatkamista ja työllistymistä tilanteissa, joissa 
työkyky on alentunut. Työpaikoilla, työterveyshuollossa tai TE-toimistoissa työskentelevät 
työkykykoordinaattorit suunnittelevat yhdessä osatyökykyisen kanssa tarkoituksenmukaisen 
palvelukokonaisuuden työssä jatkamisen tai työllistymisen tueksi ja huolehtivat suunnitelman 
etenemisestä. Työkykykoordinaattorien työn tueksi rakennetaan eri keinot ja palvelut yhteen kokoava 



44 
 

verkkopalvelu. Toimintakonsepti helpottaa eri keinojen (työpaikan keinot, terveys- ja sosiaalipalvelut, 
kuntoutus, koulutus, työvoimapalvelut, sosiaaliturva) oikea-aikaista ja saumatonta hyödyntämistä. 

Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta arvioiva työryhmä käsittelee seuraavia sosiaalihuollon palveluita: 
sosiaalihuoltolain mukainen vammaisten työllistymistä tukeva toiminta, sosiaalihuoltolain mukainen 
vammaisten työtoiminta, kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukainen työtoiminta ja 
työhönvalmennus sekä kuntouttavan työtoiminnan lain mukainen aktivointisuunnitelma ja työtoiminta.  

Osatyökykyisten työllistymisen esteitä selvittävä työryhmä on aiemmin ehdottamiensa ja jo 
toteutusvaiheessa olevien lainmuutosten lisäksi ehdottamassa lainsäädäntöön muutoksia, jotka 
edesauttavat osatyökykyisiä pysymään työssä taikka palamaan työhön tai pääsemään työuran alkuun. 
 Työryhmän työ sisältää myös  ehdotuksia, jotka koskevat työvoima- ja yrityspalvelujen tarjoamista 
osatyökykyisille sekä yhteistyön kehittämistä työ- ja elinkeinohallinnon ja kunnan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen, Kelan ja työeläkelaitosten kanssa.” 

 

Kuntouttava työtoiminta ja työllistymisen tukeminen 

Sosiaalihuollon tehtäväkenttä työllistymisen tukemisessa on kasvanut merkittävästi 2000-luvulla. 
Selkeimmin tämä näkyy laissa kuntouttavassa työtoiminnassa (189/2001), jossa työ- ja elinkeinohallinto, 
kunta ja pitkään työttömänä ollut työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saava asiakas velvoitettiin 
tekemään yhdessä aktivointisuunnitelma. Lisäksi kunta velvoitettiin järjestämään asiakkaalle kuntouttavaa 
työtoimintaa tai muita sosiaali- ja terveyspalveluita silloin, kun työ- ja elinkeinohallinnolla ei ole osoittaa 
asiakkaalle omia, ensisijaisia palveluitaan kolmen kuukauden sisällä. Lisäksi vuonna 2006 kunnalle tuli 
velvollisuus maksaa puolet niiden asiakkaiden työmarkkinatukimenoista, jotka eivät ole 
aktiivitoimenpiteissä. Tätä velvoitetta ollaan laajentamassa vuoden 2015 alusta alkaen. Työmarkkinatuen 
maksuvelvoite on lisännyt kuntouttavan työtoiminnan, joka luetaan aktiivitoimenpiteeksi, käyttöä kunnissa.  

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain (710/1982) mukainen sosiaalipalvelu, jonka tarkoitus on 
parantaa asiakkaan elämänhallintaa sekä luoda edellytyksiä työllistymiselle, ja jossa ei synny virkasuhdetta 
eikä työsuhdetta henkilön ja toimintaa järjestävän ja toteuttavan tahon välille (laki kuntouttavasta 
työtoiminnasta 189/2001). Kuntouttavassa työtoiminnassa on vuosittain arviolta 15 000 asiakasta. Tehtyjen 
selvitysten (sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:23) ja tutkimusten (esim. THL 2010 
ja 2011) mukaan kuntouttavan työtoiminnan asiakkailla on usein työ- ja toimintakykyyn liittyviä ongelmia, 
jotka heikentävät heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Yleisimpiä ovat sosiaaliset ongelmat, 
päihdeongelmat ja mielenterveysongelmat. Yli 55-vuotiaiden suuri osuus pitkäaikaistyöttömistä (51 %) 
tarkoittaa sitä, että heitä on runsaasti myös kuntouttavassa työtoiminnassa. Heillä esiin nousevat myös 
ikääntymiseen liittyvät kuntoutustarpeet. Pelkkä työtoiminta ei monissa tapauksissa riitä tukemaan 
asiakkaita heidän usein monisyisissä terveyteen, toimintakykyyn ja syrjäytymiseen liittyvissä ongelmissaan.  

Työ- ja elinkeinohallinnon ja kunnan terveydenhuollon yhteistoimintamallista on haettu ratkaisua 
työttömien terveysongelmien varhaisempaan tunnistamiseen. Toimintaa on kehitetty työttömien 
terveystarkastuksiin ohjaamista ja työkyvyn arviointien järjestämisvastuuta käsitelleen työ- ja 
elinkeinoministeriön työryhmän (maaliskuu 2011) ehdotusten pohjalta. Avainasemassa ovat työ- ja 
elinkeinohallinnon virkailijoiden asiantuntemus tunnistamisessa ja ohjauksessa sekä kuntien kyky toteuttaa 
työttömien terveystarkastuksia sekä terveydenhuoltoa laajemminkin. STM on lähettänyt kunnille elokuussa 
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2013 kirjeen työttömien terveydenhuollon järjestämisestä. Työttömien työkykyyn liittyvien ongelmien 
toteamista hankaloittaa se, että työttömät eivät yleensä hae sairauslomaa eivätkä lääkärit sitä välttämättä 
heille kirjoita. Tämä heikentää työttömien mahdollisuuksia päästä sekä kuntoutukseen että 
työkyvyttömyyseläkkeelle. Työttömät käyttävätkin kuntoutuspalveluita huomattavasti vähemmän kuin 
työssä olevat, vaikka heidän terveytensä ja työkykynsä on selvästi työssä olevia heikompi. Pitkäkestoisen 
työttömyyden vähentäminen ja sitä kautta työurien pidentäminen edellyttäisikin työttömien terveyden 
edistämistä ja terveysongelmien ehkäisyä entistä voimakkaammin. Työttömien terveydenhuollon ja 
kuntoutukseen ohjauksen kehittäminen esimerkiksi osana lakisääteistettävien työvoiman palvelukeskusten 
toimintaa on yksi tapa edetä asiassa. Toinen ja tärkeämpi on turvata riittävät ja laadukkaat 
terveydenhuollon palvelut myös työterveyshuollon ulkopuolella oleville henkilöille. 

Edellä mainitun sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman selvityksen mukaan sosiaalihuollon 
työelämäosallisuutta tukevilla palveluilla tavoitellaan useimmiten toimintakyvyn ylläpitoa ja mielekkään 
päiväaikaisen toiminnan tarjoamista asiakkaille. Parhaiten palvelut edistävät asiakkaiden hyvinvointia ja 
torjuvat syrjäytymistä. Siirtymät työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin tai töihin toteutuvat jossain määrin, 
mutta yleisintä näyttää olevan se, että siirtymiä kohti avoimia työmarkkinoita ei tapahdu. Kuntien 
sosiaalihuollon mukaan syynä ovat työmarkkinoiden haluttomuus työllistää tätä asiakasryhmää ja heille 
sopivien työpaikkojen puute, palveluissa olevien heikko työ- ja toimintakyky sekä resurssien puute 
parempilaatuisen ja sitä kautta vaikuttavamman palvelun järjestämiseksi. 

Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita 
arvioiva työryhmä on ollut tähänastisessa työskentelyssään (29.10.2013) yksimielinen siitä, että työ- ja 
elinkeinohallinnolla on päävastuu työllistämispalveluiden järjestämisessä ja että sosiaalihuollon roolia 
asiakkaiden työllistymisedellytysten tukemisessa tulee selkiyttää. Myös sosiaalihuollossa päätavoitteena 
tulee olla asiakkaiden tukeminen työllistymään avoimille työmarkkinoille työsuhteiseen työhön. Tästä 
näkökulmasta nykymuotoinen työtoiminta nykyisessä laajuudessaan voi olla ongelmallista. Työryhmä on 
myös katsonut, että asiakkaiden jaottelu eri palveluihin - joiden sisältö kuitenkin on melko samanlainen - 
vamman laadun tai työttömyyden keston perusteella ei ole tarkoituksenmukaista, vaan palvelut pitäisi 
tarjota asiakkaan palvelutarpeen perusteella. Myös palveluiden sisältöä tulee kehittää siten, että ne 
paremmin vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Työryhmässä on todettu, että työvoiman palvelukeskuksilla, 
joiden toimintaa ollaan lakisääteistämässä, on merkittävä rooli moniammatillista tukea tarvitsevien 
asiakkaiden työllistymisen tukemisessa. Työryhmän toimikausi päättyy 31.12.2013, jolloin valmistuvat 
työryhmän varsinaiset esitykset lainsäädännön ja palvelujärjestelmän muutoksiksi. 

 

5 Työelämähankkeet ja ikääntyvien aseman parantaminen 
 

Työelämän kehittämisellä on Suomessa pitkät perinteet. 1990-luvun alkupuolelta lähtien on tehty useita 
julkisesti rahoitettuja yhteistyöhankkeita, joissa on ollut mukana laaja joukko toimijoita. Työpaikkojen 
vuotuiset panokset ”strategisen hyvinvoinnin” edistämiseksi ovat olleet selvästi julkista rahoitusta 
suurempia. Volyymiltaan suurimpia kehittämisalueita ovat yrityksissä olleet koulutus, työterveys, 
työpaikkaliikunta ja yleistä työkykyä tai työhyvinvointia kehittävä toiminta (TYKY- tai TYHY-toiminta). 
(Alasoini, 2012.) Vuonna 2012 valmistunut Työelämän kehittämisstrategia ja sen pohjalta käynnistetty 
Työelämä 2020 -hanke toimii sateenvarjona monille nyt käynnissä oleville hankkeille.  
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5.1 Työelämä 2020 -hanke  
 

Työn tuottavuus perustuu entistä enemmän ihmisten osaamiseen, keskinäiseen luottamukseen sekä 
verkostoitumiseen ja uudistumiskykyyn. Tulokselliset työpaikat ovat riippuvaisia osaavista ja 
motivoituneista työntekijöistä. Heidän työllään luodaan uusia tuotteita, palveluja ja tapoja toimia. 

Hankkeen lähtökohtana on kehittää työelämää niin, että työhön on imua ja työssä halutaan pysyä nykyistä 
pidempään. Muutos edellyttää johtamisen kehittämistä, mutta myös uusia näkökulmia innovoinnin, 
työhyvinvoinnin, yhteistyön ja osaamisen kehittämiselle. Kehittämistyön ytimessä on työpaikat omine 
lähtökohtineen.  

Työelämä 2020 -hanke kokoaa yhteen eri työelämätoimijat (ydinryhmänä työmarkkinakeskusjärjestöt, 
Suomen Yrittäjät, Työturvallisuuskeskus, Työterveyslaitos, Työsuojelurahasto, Vates-säätiö , ministeriöistä 
TEM, STM, VM), kolmannen sektorin järjestöjä ja muita toimijoita tuottamaan palveluja ja työkaluja. 
Hankkeessa eri toimijat keräävät hyviä esimerkkejä työorganisaatioille ja työpaikoille niiden omien 
toimintatapojen kehittämiseksi. Tavoitteena on, että Suomen työelämä on Euroopan paras vuonna 2020. 
Hyvän työelämän laadun oletetaan lisäävän työn houkuttavuutta läpi työuran ja mahdollistavan jatkamaan 
entistä kauemmin työelämässä. Hankkeen perusajatus on näin ollen koko työkaaren kestävät työpaikkojen 
hyvät toimintatavat ihmisten työssä pysymiseksi ja voimaannuttamiseksi. 

Työelämä 2020 -hankkeen perusta on hallituksen hyväksymä työelämän kehittämisstrategia, jossa 
korostetaan neljää kehitettävää toiminnan painopistealuetta: innovointi ja tuottavuus, luottamus ja 
yhteistyö, terveys ja hyvinvointi ja osaava työvoima. Näillä kaikilla alueilla on työpaikoilla edistyttävä, mutta 
jokainen työpaikka omista lähtökohdistaan, jotta Suomen työelämä on Euroopan paras vuonna 2020. 
Hankkeen toiminta ei kohdistu ikäluokittain, mutta kokonaistoiminnan tuloksia arvioidaan ikäluokittain 
työllisyysasteindikaattorein.  

Hankkeen toimijoista mm.  

- Työterveyslaitos tuottaa tietoa  

(ks. mm.  www.ttl.fi/fi/tyoura/tyouran_uurtaja/Documents/VP%20Ty%C3%B6urat.pdf  ), palveluita 
ja työkaluja ikäjohtamisesta (ikäjohtaminen tarkoittaa iän huomioimista johtamisessa, ei vain 
ikääntyneiden johtamista),  

- Työturvallisuuskeskus toteuttaa työmarkkinoiden kehittämään työkaarimalliin perustuvan työkalun 

työpaikkojen käyttöön,  

-  FiBs levittää monimuotoisuussopimus –ajattelua (jossa erilaisuuden huomioonottavia tapoja tehdä 

hyvä ja voimaannuttava työyhteisö),  

- työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys- ja yrittäjyysosastolla kehitetään (lähdetään kehittämään?) 

ennakoivaa muutosturvamallia (jossa ennakoitaisiin ja varmistettaisiin entistä paremmin, etteivät 

ihmiset putoaisi päiväksikään työttömyyteen, vaan he voisivat siirtyä joustavasti työstä työhön)  

http://www.ttl.fi/fi/tyoura/tyouran_uurtaja/Documents/VP%20Ty%C3%B6urat.pdf�
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- sosiaali- ja terveysministeriö mm. jakaa tietoa Työhyvinvointifoorumin ja johtamisen 

kehittämisverkoston ohjaajana 

 

Työelämätoimijat sitoutuvat hankkeeseen yhteistyölupauksilla. Lupauksessa kuvataan toimijan 
avaintavoitteet ja niihin sisältyvät toimenpiteet, joilla edistetään Työelämä 2020 -hankkeen päämäärien 
toteutumista. Lupauksia seurataan ja päivitetään säännöllisin väliajoin.   

 

5.2 Työhyvinvointifoorumi 
 

Työhyvinvointifoorumin yleisenä tavoitteena on hyvä yhteistyö yritysten, organisaatioiden ja työpaikkojen 
sisällä, eri työhyvinvointia kehittävien verkostojen välillä sekä työpaikkojen ja verkostojen välillä. Yhteistyön 
tavoitteena on aikaansaada työhyvinvointikäytäntöjen tasomuutoksia työpaikoilla. Valtakunnallisella, 
alueellisella ja paikallisella yhteistyöllä halutaan saavuttaa työhyvinvointitoimintojen erinomainen taso 
mahdollisimman monella työpaikalla vuoteen 2020 mennessä. Työhyvinvointifoorumin toimintaa 
toteutetaan hallitusohjelman tahdon mukaisesti. Sen mukaan Työhyvinvointifoorumin aikaisempi (2008-
2011) toiminta on tarkoitus vakiinnuttaa pysyväksi toiminnaksi. Vakiinnuttaminen käynnistyi vuonna 2012 
STM:n rahoittamana, käynnistämänä ja STM:n työsuojeluosaston yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa 
valmistelemana projektina.12

Työhyvinvointifoorumin toiminta on kohdennettu kaikkiin ikäryhmiin (erityisesti työikäiset) ja erillistä 
ohjelmaa tai hanketta ei ikääntyneiden työurien pidentämiseen ole tähän mennessä perustettu. 
Työhyvinvointifoorumissa on meneillään noin 20 erilaista toimenpidettä, joissa ikääntyneiden työurien 
pidentämistä voidaan jatkossa korostaa. 

 

 

5.3 Johtamisen kehittämisverkosto  
 

Työterveyslaitoksen koordinoima johtamisen kehittämisverkosto kokoaa ja levittää hyvän johtamisen 
käytäntöjä työpaikoille. Verkosto on mukana kehittämässä johtamiskoulutusta Suomessa. Vuosina 
2012−2013 verkostossa on luotu laatukriteerit hyvälle johtamiselle julkisella sektorilla. Erityisesti ikääntyviin 
työntekijöihin liittyen verkoston tavoitteena on edistää ikäjohtamisen mallin toteutumista työpaikkojen 
arjessa. Siinä töitä organisoidaan ja ihmisiä johdetaan yksilöiden elämänkulun ja voimavarojen mukaan, 
jolloin työntekijöiden jaksavat työssä paremmin ja heidän työkykynsä säilyy ja työnantaja pystyy 
hyödyntämään henkilöstövoimavarojaan parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

5.4 Työkaarimalli 
 

                                                           
12 Lisätietoa: www.tyohyvinvointifoorumi.fi 
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Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat tehneet työpaikkojen käyttöön ikäohjelmamallin ja käynnistäneet 
mallin jalkauttamisen työpaikoille yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Mallia kutsutaan 
työkaarimalliksi, koska tuloksellisessa ikäohjelmassa otetaan huomioon kaikki työntekijät ja heidän 
työkaarensa eri vaiheisiin liittyvät tarpeet. 

Mallin mukaan työpaikkojen, jotka haluavat huolehtia tuottavuudestaan ja edistää työhyvinvointia, 
kannattaa ottaa kehittämistoimissaan ja toimintatavoissaan huomioon työntekijöiden ikään ja 
elämänvaiheisiin liittyvät tarpeet ja nähdä henkilöstön ikärakenne työpaikan voimavarana. 
Ikänäkökulmasta on hyötyä myös työntekijöille, kun mahdollisuudet vaikuttaa hyvinvointiin työkaaren eri 
vaiheissa paranevat. 

 Ikänäkökulma voidaan työkaarimallin mukaan sisällyttää joko työpaikan olemassa oleviin ohjelmiin tai 
koota omaksi ohjelmaksi.  

Työpaikan ikäohjelmamalli ei ole tarkoitettu missään organisaatiossa sellaisenaan sovellettavaksi. Se 
tarjoaa tietopohjan, johon on koottu ikäohjelman elementtejä, joiden käyttökelpoisuutta ja soveltuvuutta 
työpaikan tarpeisiin työurien pidentämisen ja muiden tavoitteiden näkökulmasta on kullakin työpaikalla 
aina erikseen arvioitava. Samassa yhteydessä on huomioitava myös lainsäädäntö sekä alalla sovellettavat 
sopimukset. 

Työpaikan ikäohjelmamallissa lähdetään siitä, että ikäohjelman tulee perustua riittävään tietoon työpaikan 
ikärakenteesta ja siihen liittyvistä voimavaroista ja mahdollisuuksista sekä heikkouksista ja uhkista. Tiedon 
pohjalta on mahdollista asettaa tavoitteita ikäohjelmalle ja arvioida myöhemmin ohjelman onnistumista ja 
kehittää toimintatapoja edelleen. 

Ikäohjelmaan voidaan sisällyttää kehittämistoimia, joilla vahvistetaan ikänäkökulmaa johtamisessa, 
kehitetään esimiesten ikäjohtamista ja työntekijöiden työyhteisötaitoja ikänäkökulmasta. Tärkeää on ottaa 
käyttöön ja kehittää rakenteita, jotka mahdollistavat esimiehen ja työntekijän välisen vuorovaikutuksen 
työpaikan ja eri-ikäisten työntekijöiden tarpeisiin liittyvissä kysymyksissä. Eräs tällainen rakenne on 
kehityskeskustelut, joita tulisi käydä työuran eri vaiheissa. Niiden sisältöön voivat kuulua mm. osaamis- ja 
kehittymistarpeet, työura sekä työhyvinvointi. Urasuunnitteluun suuntautuneet kehityskeskustelut työuran 
alkuvaiheessa kannattaa toteuttaa erityisesti ammateissa, joissa on suuri työkyvyttömyysriski. Työuran 
loppuvaiheessa käytävissä kehityskeskusteluissa käynnistetään viimeisien työvuosien suunnittelu, 
valmistaudutaan eläkkeelle siirtymiseen ja suunnitellaan tiedon sekä osaamisen siirtäminen.  

Työpaikan ikäohjelmamallissa esitellään myös keinoja sovittaa yhteen työpaikan ja työntekijöiden tarpeita 
työn hallinnan, työaikajärjestelyjen, työn muokkaamisen ja terveystarkastusohjelmien avulla sekä 
terveellisten elämäntapojen ja elämänhallinnan edistämisen keinoin.13

Lisäksi ikäohjelmamallissa on useita esimerkkejä eri organisaatioiden ikäohjelmista. Esimerkit ovat suurista 
organisaatioista ja ne ovat lähteneet työpaikkojen omista tarpeista. Ne eivät sellaisenaan sovellu 
käytettäviksi kaikissa organisaatioissa, mutta ne antavat kuvan siitä, millaisia ikäohjelmia tällä hetkellä on 
otettu käyttöön. Ohjelmat painottuvat työpaikan ikähaitarin yläpäähän kohdistuviin toimiin, koska näistä 
toimista on työpaikoilla ollut luontevinta lähteä liikkeelle. 

 

                                                           
13 http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/2013/Tiedostot%201762013/opas-ikaohjelman-
laatimiseen.pdf 
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Työturvallisuuskeskus tekee sähköistä työkalua, joka helpottaa työkaarimallin käyttöönottoa työpaikoilla.  

 

5.5 Keskusjärjestöjen henkilöstösuunnitelmamalli 
 

Raamisopimuksen kirjauksessa 2.3 todetaan muun muassa, että tehdään henkilöstösuunnitelmasta 
keskeinen työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan työkalu. Henkilöstösuunnitelman laatimisen 
yhteydessä käydään yhdessä läpi mm. työvoiman käyttöön ja osaamiseen sekä työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamiseen liittyviä kysymyksiä. 

Henkilöstösuunnitelmassa otetaan huomioon sekä työntekijöiden että tuotantoja palvelutoiminnan 
tarpeet. Tässä tarkoituksessa laaditaan keskusjärjestöjen yhteinen malli henkilöstösuunnitelmasta. Mallin 
valmistelu jatkuu.  

 

5.6 ESR:n kehittämistoiminta 2014-2020 
 

Rakennemuutokset eri aloilla ja alueilla haastavat etsimään jatkuvaa kestävää uudistamista ja 
sopeutumiskykyä sekä kykyä ennakoivasti varautua muutoksiin. Suomessa on todettu, että työelämän 
laadulla ja työpaikan taloudellisella menestyksellä on selvä yhteys: mitä korkeampi laatuarvosana, sitä 
parempi taloudellinen menestys. Ainoastaan laadullisesti hyvin ja tuottavasti vai kannattavasti toimivat 
yritykset ja työpaikat säilyttävät ja luovat uutta työtä. Työ- ja elinkeinoelämän kehittämisen tavoitteena on 
lisätä työn tuottavuutta ja tätä kautta yritysten ja muiden työorganisaatioiden kilpailukykyä ja yleistä 
hyvinvointia. Työ- ja elinkeinoelämän kehittämistä tarvitaan lisäämään työmotivaatiota ja työhön 
sitoutumista ja ennen kaikkea vähentämään työstä poistumista. 

Uudella rakennerahastokaudella 2014-2020 Euroopan sosiaalirahaston toiminnan yhtenä tavoitteena ja 
valittuna investointiprioriteettina on työntekijöiden, yritysten ja yrittäjien parempi ja ennakoivampi 
mukautuminen muutoksiin. Kehittämiskokonaisuus koostuu erityisesti kansallista työelämän 
kehittämisstrategiaa ja työmarkkinoiden toimivuutta ja työvoiman tarjonnan turvaamista koskevaa 
periaatepäätöstä tukevista toimista: työelämän verkostojen kehittäminen, monimuotoisuuden johtamiseen 
liittyvien toimintatapojen kehittäminen sekä ”Sillat työstä työhön” – mallit rekrytoivan ja irtisanovan 
yrityksen välisen yhteistyön tiivistämiseksi.  

Rakennerahasto-ohjelman erityistavoitteen ”Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen” 
hanketoimenpiteillä parannetaan työn tuottavuutta ja tuloksellisuutta työelämän kehittämisstrategian 
toteuttamista tukevin toimenpitein, joihin sisältyvät mm. johtamiseen, työn organisointiin, 
työhyvinvointiin, työkykyyn, työyhteisöön, työympäristöön sekä haasteiden ennakointiin ja hallintaan 
liittyviä näkökulmia. Toimenpiteillä edistetään myös työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Toimilla 
edesautetaan työntekijöiden ja yritysten sopeutumiskykyä sekä työurien pidentämistä niiden alusta, 
keskeltä ja lopusta. Erityishuomiota kiinnitetään osatyökykyisten työssä pysymiseen ja ennenaikaisten 
eläköitymisten ehkäisyyn. Erityistavoitteen ”Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen” 
hankerahoituksessa tulee kehittää ja vahvistaa työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistäviä 
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toimintamalleja ja palveluja. Tällä tavalla voidaan erityisesti ikääntyneiden ja ikääntymässä olevien 
työvoimaresurssia. osaamista ja kokemusta hyödyntää pitempään. Edellytyksenä on, että samalla tarjotaan 
ja kehitetään tuottavuutta ja työhyvinvointia parantavia koulutus-, ohjaus-, neuvonta-, ja 
asiantuntijapalveluita sekä vahvistetaan tähän erityistavoitteeseen liittyvää vertaisoppimista ja 
verkostoitumista.   

 

6 Johtopäätökset 
 

Ikääntyneiden työmarkkina-aseman parantamista ja työurien pidentämistavoitetta on arvioitava toisaalta 
niiden ikääntyneiden näkökulmasta, joiden palvelussuhde on edelleen olemassa ja toisaalta niiden 
näkökulmasta, joiden palvelussuhteet ovat päättyneet ja jotka ovat hakeutumassa uuden työnantajan 
palvelukseen. Keinot, joilla tavoitteeseen päästään, ovat erilaisia työssä olevilla ja työtä hakevilla. 

Toisaalta ikääntyvien työntekijöiden asemaa ei voida parantaa ainoastaan kohdistamalla käytettävissä 
olevat toimet yli 55-vuotiaisiin. Toivottuihin tuloksiin päästään ainoastaan, jos työssä jaksamiseen 
kiinnitetään huomiota koko työuran ajan. Tämä koskee yhtä lailla työntekijöiden ammatillisen osaamisen 
ylläpitämistä ja kehittämistä kuin työntekijän työkyvystä huolehtimista. Tähän tavoitteeseen tähtää myös 
työkaarimalli, jota työelämän osapuolet ovat olleet yhteistyössä laatimassa.  

Tutkimusten mukaan ikääntyneiden työssä pysymiseen vaikuttavat mm. mielekkäät ja tarpeen mukaan 
mukautetut työtehtävät ja yksilöllisiä tarpeita vastaavat työajat, työpaikan ilmapiiri ja sosiaaliset suhteet, 
työntekijöiden tasapuolinen kohtelu sekä toimet, joilla parannetaan työntekijöiden työhyvinvointia. Nämä 
työelämän laatutekijät ovat työntekijöille keskeisiä työssä jatkamispäätöstä tehtäessä.  

Ero eri-ikäisten työntekijöiden välillä korostuu tilanteissa, joissa työntekijä joutuu työttömäksi. Tällöin 
ikääntyneen on huomattavasti nuorempia kollegoita vaikeampi työllistyä. Taloudellinen tilanne, 
työnantajan ”työnantokyky”, työvoiman tarjonnan määrä ja laatu vaikuttavat merkittävästi 
rekrytointimahdollisuuksiin ja niiden kohdentumiseen. Ikääntyneiden uudelleentyöllistymistä vaikeuttaa 
myös negatiivisväritteinen asenneilmapiiri. Jossakin määrin tämä vaikeuttaa myös ikääntyneiden työssä 
jatkamista.  Ikääntyneet ovat kuitenkin hyvin heterogeeninen ryhmä, eikä heitä voi pitää yhtenä ryhmänä 
ikänsä vuoksi.  

Ikääntyneet tulee huomioida myös yrittäjyyden näkökulmasta. Ikääntyvien yrittäjien määrä on kasvanut 
2000-luvulla ja myös eläkkeellä toimivien yrittäjien määrä on kasvanut. Ikääntyneitä yrittäjiä tulisi rohkaista 
mentoroimaan nuorempia yrittäjiä ja siirtämään näille tällä tavoin omaa osaamistaan. 

 

Lainsäädännön ajantasaisuus 

Palvelussuhde- ja sosiaaliturvalainsäädännöllä voidaan vaikuttaa palvelussuhteessa olevien asemaan. Tätä 
lainsäädäntöä on selvitetty edellä.  

Voimassa oleva palvelussuhdelainsäädäntö tarjoaa ajantasaiset puitteet työpaikoilla ja työsuhteissa 
tehtäville ratkaisuille. Työlainsäädännössä on lisäksi säännöksiä, joista työmarkkinajärjestöt voivat poiketa 
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alakohtaiset tarpeet huomioon ottavalla tavalla. Erityisesti työaikalaki ja sen nojalla solmitut 
työehtosopimukset tarjoavat keinoja myös ikääntyneiden työntekijöiden tarpeiden huomioon ottamiseksi. 
Tällaisten ikäsidonnaisten ratkaisujen pätevyys tulee ratkaistavaksi viime kädessä syrjinnän kieltoja 
koskevien säännösten valossa.  

Palvelussuhdelainsäädännössä ei näytä olevan sellaisia muutostarpeita, jotka olisi 
tarpeellista toteuttaa ennen eläkeratkaisuja. Kun työmarkkinaosapuolilla on lisäksi 
lainsäädännön sallimissa rajoissa mahdollisuus sopia erityisjärjestelyistä ikääntyneille 
työntekijöille, välineitä ikääntyneiden työssä jaksamisen ja jatkamisen edistämiseksi on 
olemassa. 

Olennaista onkin, että lainsäädännön mahdollistamia keinoja ja kannustimia ikääntyneiden 
työssä jatkamiseksi käytetään. Tällaiset työntekijöiden tarpeet huomioon ottavat järjestelyt 
voivat liittyä mm. joustaviin työaikoihin ja seniorivapaisiin taikka työkyvyn vähentymisestä 
johtuviin työtehtävien muutoksiin.  

Pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten ja muiden työmarkkinoilla vaikeimmassa asemassa 
olevien henkilöiden uudelleen työllistymiseksi on hallituskaudella toteutettu tai käynnistetty 
useita työvoimapalveluihin ja työttömyysetuuksien ehtoihin liittyviä uudistuksia. Uudistukset 
tukevat myös ikääntyneiden uudelleen työllistymistä, koska pitkäaikaistyöttömistä noin 
puolet on yli 55-vuotiaita. 

 

Pitkäjänteinen henkilöstöpolitiikka keinona pidentää työuria  

Hyvä henkilöstöpolitiikka perustuu hyvää johtamiseen ja esimiestyöhön sekä yleiseen tavoitteeseen edistää 
henkilöstön työhyvinvointia. Pitkäjänteinen, henkilöstöstrategiaan tai vastaavaan suunnitelmaan perustuva 
henkilöstöpolitiikka helpottaa työnantajaa valmistautumaan niihin muutoksiin, joita toimintaympäristössä 
ja toiminnassa ennakoidaan tapahtuvan lähitulevaisuudessa taikka pidemmälläkin aikavälillä. Tällaisessa 
suunnitelmassa kyetään ottamaan huomioon esimerkiksi henkilöstön ikärakenteessa tapahtuvat muutokset 
ja niiden vaikutukset yrityksen tai muun työnantajayhteisön toimintaan. Esimerkiksi koulutustarpeiden 
kartoitus tai hiljaisen tiedon siirtämisen tavat voidaan suunnitella riittävän ajoissa vastaamaan edessä 
olevia haasteita.  

Työnantajan noudattamalla henkilöstöpolitiikalla on merkittävä rooli myös työntekijöiden työssä 
jaksamiseen ja jatkamiseen. Silloin kun vuosittain yhteistoimintamenettelyssä laadittavat henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelmat tehdään työnantajan ja henkilöstön tarpeet huomioon ottavalla tavalla, edellytykset 
johdonmukaiselle ja työntekijöiden tasapuoliselle kohtelulle ovat olemassa. Myös ennakoitavuus 
henkilöstön asemaan vaikuttavista muutoksista paranee.  

Parhaimmillaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat tarjoavat välineen sellaiselle työnantajan ja 
henkilöstön väliselle vuoropuhelulle, jolla on myönteistä vaikutusta työurien pidentymiselle ja 
ikääntyneiden työssä pysymiseen. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatiminen ei luonnollisestikaan vie 
asiaa eteenpäin ilman, että suunnitelmat toimeenpannaan ja niissä asetettujen tavoitteiden toteutumista 
seurataan yhteistoimintalaissa säädetyllä tavalla.  
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Työnantajalla on – sen henkilöstömäärästä riippuen - velvollisuus laatia henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelman lisäksi myös muita suunnitelmia. Työsuojelun toimintaohjelman, työterveyshuollon 
toimintasuunnitelman, sukupuolten tasa-arvon sekä muihin syrjintäperusteisiin liittyvän 
yhdenvertaisuussuunnitelman (tulossa yhdenvertaisuuslain uudistuksen yhteydessä) valmistelu yhdessä 
prosessissa mahdollistaa yrityksen ja sen koko henkilöstön tarpeiden yhtäaikaisen katsomisen. Tässä 
prosessissa voidaan asioita tarkastella kokonaisvaltaisesti. Eri lakeihin perustuvat suunnitelmat voidaan siis 
koota yhdeksi suunnitelmaksi, jossa eri ”palaset” palvelevat koko henkilöstöä tasapuolisella tavalla ja 
samalla työnantajan mahdollisuudet ja tarpeet huomioon ottaen. Yhden suunnitteluprosessin etu voi olla 
sekin, että seurantaprosessit kulkevat yhtä jalkaa. Tarkoituksenmukaisella tavalla laadittu suunnitelma voi 
toimia työnantajan henkilöstöpolitiikan yleis- ja täsmätyökaluna. 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma yhdessä muiden henkilöstöä koskevien suunnitelmien 
kanssa voivat parhaimmassa tapauksessa olla oiva työkalu onnistuneen henkilöstöpolitiikan 
luomisessa. Tällaisessa suunnitelmissa myös ikääntyneiden ja työttömyys- ja 
työkyvyttömyysuhan alaisten työntekijöiden asema tulee huomioiduksi asianmukaisella 
tavalla. 

Ikäohjelmat lähtevät yleensä organisaation omista tarpeista, eivätkä ne ole aina suoraan malleista 
kopioitavissa muihin organisaatioihin. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että ikäohjelmia valmistellaan ja 
käsitellään yhdessä henkilöstön kanssa. Silloin kun erilaisia ikäohjelmia on otettu käyttöön, ovat niiden 
vaikutukset olleet yleensä positiivisia.14

Työmarkkinakeskusjärjestöjen valmistelema työkaarimalli tarjoaa hyvän välineen eri 
ikäryhmien erilaisten tarpeiden huomioon ottamiselle kussakin yrityksessä ja 
organisaatiossa. Järjestöt ovat käynnistäneet mallin jalkautuksen työpaikoille yhteistyössä 
Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Mallin käytäntöön viemisestä huolehditaan. 

 

 

Työelämän parempi laatu konkreettiseksi tavoitteeksi 

Työelämän kehittämishankkeissa on kiinnitetty huomiota työelämän laadullisten tekijöiden merkitykseen. 
Taustalla on ajatus siitä, että pitkällä aikavälillä työpaikan menestys ja työntekijöiden hyvinvointi tukevat 
toisiaan. Laadukkaan työelämän merkitys korostuu, kun tuottavuuden kasvu kiinnittyy vahvasti 
työntekijöiden osaamiseen, uusiin ideoihin, innostukseen ja motivaatioon. Työelämä 2020 –hankkeen  ja 
tiiviissä yhteistyössä sen kanssa toimivien alahankkeiden, esimerkiksi Tekesin Liideri-hanke ja 
Työterveyslaitoksen johtamisenkehittämisverkosto ja työhyvinvointifoorumi, kunnianhimoisena tavoitteena 
on luoda suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta. Hankkeessa tehty työelämän kehittämistyö lähtee 
työpaikan omista tarpeista käsin hankkeen painopistealueilla (innovointi ja tuottavuus, luottamus ja 
yhteistyö, työhyvinvointi ja terveys, osaavat työntekijät). Lisäksi hankkeella on vahva viestinnällinen rooli. 

                                                           
14 Esimerkiksi Helsingin kaupungin Ikäohjelma perustuu strategiaohjelmaan vuosille 2009 - 2012, jonka tavoitteena on 
olla ikäjohtamisen mallikaupunki. Helsingin kaupungin palveluksessa on yli 40 000 työntekijää. Vuoden 2012 lopussa 
henkilöstön sairauspoissaolot olivat vähentyneet noin 30 000 työpäivällä, joka tarkoittaa yli 4 miljoonan euron 
kustannussäästöjä. Lisäksi samana vuonna liki 800 työntekijää jatkoi työskentelyä yli henkilökohtaisen eläkeiän. Neljän 
vuoden aikana kaupungilta eläkkeelle jääneiden keski-ikä nousi kahdella vuodella. 
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Työ monimuotoisuuden edistämiseksi palvelee myös ikääntyneiden asemaa, sillä siinä on tavoitteena saada 
henkilöstön erilainen osaamisen ja kokemus käyttöön työpaikalla mahdollisimman monipuolisesti. 
Esimerkiksi mentoroinnin, työssä ohjaamisen ja eri-ikäisten työntekijöiden yhteistyön kautta ikääntyneiden 
ja pitkään työssä olleiden työntekijöiden tietoja ja taitoja saadaan esille. Tätä hiljaista tietoa ja kokemusta 
on muutoin vaikea pitää organisaatiossa, kun pitkäaikainen työntekijä jää eläkkeelle. Yhteistyön kulttuuri, 
avoin tiedonkulku ja työn tavoitteellisuus myös vahvistavat ikääntyneiden työhön sitoutumista ja halua 
jatkaa työssä eläkeikään saakka. 

 

Työelämä 2020 –hankkeen tulee tavoittaa mahdollisimman moni työpaikka. Ikääntyneet 
työntekijät voidaan nostaa esille käsiteltäessä hankkeen ja työelämätoimijoiden välisiä 
yhteistyölupauksia. Yhteistyölupausten toteutumisen seuranta ja palautekeskustelu ohjaa 
lupauksen antajia jatkamaan työtä lupausten viitoittamalla tiellä kohti uusien tavoitteiden 
asettamista ja niiden toteuttamista.  

 

Henkilöstön työkyvystä huolehtiminen 

Työterveyshuoltolainsäädäntö ja työterveyshuoltokäytännöt luovat hyvän pohjan työntekijöiden työkyvystä 
ja työhyvinvoinnista huolehtimiselle. Työterveyshuollon toiminnan painopiste on ennalta ehkäisevässä 
työssä, joka kohdistuu koko henkilöstöön. Näin voidaan saada enemmän vaikuttavuutta pitkällä 
tähtäimellä. Tuore valtioneuvoston asetus 708/2013, joka määrittelee hyvän työterveyshuoltokäytännön 
perusteet, tarjoaa välineitä muun muassa ikääntyneiden työssä jaksamisen edistämiseen. Asetuksessa 
korostetaan yhteistyötä työpaikalla ja terveydenhuollon toimijoiden kesken. Asetuksen mukaan 
työntekijälle tulisi tarvittaessa tehdä terveystarkastus työkyvyn selvittämiseksi ja terveyssuunnitelman 
laatimiseksi työterveyshuollossa työ- / palvelussuhteen loppuessa, esim. irtisanominen, eläköityminen. 
Tarkastuksen perusteella asianomainen olisi ohjattava tarpeelliseen hoitoon, kuntoutukseen tai 
selvitykseen terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi. 

 

Työterveysyhteistyön toteutuminen kaikissa yrityksissä luo pohjan toimintatavalle, jolla työuran eri 
vaiheissa olevien työntekijöiden työkykyä voidaan systemaattisesti ylläpitää, seurata ja tukea. Tarvittaessa 
työolosuhteita ja työmenetelmiä muuttamalla mahdollistetaan työssä jatkaminen työkyvyn heikentyessä. 
Tämä vaatii tuekseen toimivan terveydenhuollon yhteistyön, jotta iän myötä lisääntyvät sairaudet voidaan 
hoitaa adekvaatisti ja pitää hoitotasapainossa ja sitä kautta työntekijät toimintakykyisinä.   

 Terveydenhuollon yhteistyö toteutuu parhaiten, kun hoitoketjut on toteutettu alueellisesti yhteisesti 
sovitulla ja toimivalla tavalla (terveydenhuoltolaki 1326/2010). Tänä päivänä suuri este sujuvalle 
terveydenhuollon yhteistyölle ovat sekalaiset ja yhteen sopimattomat tietojärjestelmät, jotka vaikeuttavat 
tietojen siirtoa toimijataholta toiselle. Yhtenäisen järjestelmän aikaansaaminen olisi pitkällä aikavälillä myös 
kustannustehokasta, kun kerran tehtyjä tutkimustuloksia voitaisiin hyödyntää koko hoitoketjussa.  

Valtioneuvoston asetuksen 708/2013 jalkauttaminen on olennaisen tärkeää ja siihen pitää 
jatkossa panostaa. Tässä työssä henkilöstön ikärakenne ja sen aiheuttamat haasteet on 
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otettava tarkoituksenmukaisella tavalla huomioon. Huomiota on kiinnitettävä erityisesti 
työterveysyhteistyön kehittämiseen työpaikoilla. Työnantajan informoinnista huolehdittava. 

Työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon välistä työnjakoa on selkiytettävä, jotta 
työntekijöiden terveydenhuolto toimii saumattomasti.  

Työterveyshuoltopalveluiden käyttömahdollisuus työ- ja palvelusuhteen päättymisen jälkeen 
tietyn rajatun ajan työnantajan halutessa ilman työntekijälle tulevia veroseuraamuksia, 
helpottaisi terveydenhuoltopalveluiden toteuttamista silloin, kun jollakin alueella on paljon 
irtisanottuja samaan aikaan. 

Pienten alle 20 henkilöä työllistävien yritysten työterveyspalveluiden saatavuutta tulee 
edelleen kehittää esimerkiksi sivulla 29 esitetyllä PIRA-mallin mukaisesti. 

 

Ikääntyneiden työllistettävyydestä huolehtiminen 

Yritykset toimivat markkinaehtoisesti ja rekrytointipäätökset tehdään pitkälti taloudellista lähtökohdista 
käsin. Rekrytoinneissa menestyvät työnhakijat, joilla on hankittuna työnantajan edellyttämä osaaminen 
sekä kyky ja motivaatio tehdä työnantajan tarjoamaa työtä. Niin ikään odote työsuhteen pituudesta 
ratkaisee: kalliin koulutuksen ja perehdytyksen tarjoaminen lähellä eläkkeellelähtöikää olevalle työntekijälle 
voi olla taloudellisesti liian kallis investointi työnantajalle.  

Työmarkkinoilla tapahtuvat muutokset, varhaiseläkeväylien sulkeminen tai ehtojen tiukentaminen sekä 
toisaalta iäkkäämpien ikäluokkien kasvaminen suhteessa nuoriin merkitsevät sitä, että työtä hakemassa on 
entistä suurempi joukko ikääntyneitä. Ikääntyneen työvoiman tarjonta kasvaa verrattuna takavuosiin. 

Rekrytointeja tukevan kehityksen kannalta on olennaista, että työvoiman osaamisesta ja työkyvystä 
kantavat huolta henkilöiden itsensä ja julkisen sektorin ohella myös kulloisetkin työnantajat. Työnantajiin 
kohdistuvat velvollisuudet ylläpitää työntekijöiden valmiuksia palvelevat työttömäksi jääviä ja uutta työtä 
etsiviä ja ovat siten yhteiskunnan kokonaisedun mukaisia. Erityisesti silloin kun äkillisen rakennemuutoksen 
vuoksi työttömäksi jää samanaikaisesti paljon työntekijöitä, tarvitaan toimia, joilla autetaan työttömäksi 
jääviä uuden työuran alkuun. 

Työnhakijoiden koulutustaso ja ammatillisen osaamisen sopivuus sekä riittävä työkyky ovat 
ratkaisevia rekrytointitilanteessa. Näiden työnteon edellytysten merkitys korostuu 
ikääntyneillä työnhakijoilla. Ammatillisen osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä 
työkyyn vaikuttaviin asioihin on panostettava työntekijöiden ja työnhakijoiden iästä 
riippumatta. 

Äkillisten rakennemuutosten tilanteissa ikääntyneet työttömät kaipaavat eritystoimia uuden 
urapolun suunnittelussa ja löytämisessä. Toimia tarvitaan erityisesti silloin, kun 
joukkoirtisanomisen kohteiksi on joutunut huomattava joukko työuransa loppupuolella 
olevia. 

Ikääntyneiden työttömien osallistuminen ammatillisia valmiuksia parantavaan koulutukseen 
on vähäisempää muihin ikäryhmiin verrattuna. Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluilla voidaan 
vaikuttaa ikääntyneiden koulutukseen hakeutumiseen.  



55 
 

 

Työuran jatkamistavoitteen huomioon ottaminen työ-, sosiaaliturva- ja koulutusta koskevaa lainsäädäntöä 
valmisteltaessa  

Eläkejärjestelyjä koskeva lainsäädäntö vaikuttaa työurien pituuteen. Eläkelainsäädäntöratkaisuja samoin 
kuin työ- ja sosiaaliturvalainsäädäntöä muutettaessa olisikin syytä pohtia, minkälaisia vaikutuksia 
lainsäädäntömuutoksilla on työssä jatkamiseen, uudelleen työllistymiseen ja työurien pidentämistavoitteen 
toteutumiseen.  

Uutta lainsäädäntöä valmisteltaessa ja voimassa olevaa muutettaessa on tarpeen tehdä 
vaikutusarviointi, jossa arvioinnin kohteena ovat työllisyysvaikutukset yleisesti ja erityisesti 
vaikutukset eri-ikäisten asemaan työmarkkinoilla.   

Jotta työvoiman poistumaa saataisiin paikattua ja työuria pidennettyä, näiden tavoitteiden sekä niiden 
taloudellisen ja yhteiskunnallisen merkityksen tulee tavoittaa työpaikat, erityisesti työnantajat. 
Työnantajien sitoutuminen, asenteet ja konkreettinen toiminta tavoitteiden edistämisen hyväksi ovat 
keskeisiä.  
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LIITE 

TYÖVOIMAN VÄHENTÄMISJÄRJESTYS  MUISTIO  27.9.2013 
 

 

JOHDANTO 

Irtisanoessaan tai lomauttaessaan taloudellisin tai tuotannollisin perustein vain joitakin samaa tai 
samankaltaista työtä tekevistä työntekijöistään työnantajan on valittava lomautettavat tai 
irtisanottavat työntekijät. Tässä muistiossa selvitetään, miten lomautettavien tai irtisanottavien 
valinta käytännössä Suomen lainsäädännön ja eri alojen työehtosopimusten mukaan määräytyy.  

Julkisuudessa on esitetty, että Suomessa tulisi ottaa sovellettavaksi Ruotsissa käytössä olevan 
irtisanomisjärjestyksen kaltainen työvoiman vähentämisnormisto. Muistiossa kuvataan Ruotsissa 
voimassa olevan irtisanomisjärjestyksen sisältö. Lopuksi muistiossa kuvataan työelämän 
sääntelyryhmän kannanotto työvoiman vähentämisjärjestystä koskevan sääntelyn tarpeellisuuteen ja 
tarkoituksenmukaisuuteen. 

 

TYÖVOIMAN VÄHENTÄMISJÄRJESTYS SUOMESSA 

Lainsäädäntö 

Lomauttamisesta säädetään työsopimuslain 5 luvussa ja irtisanomisesta työsopimuslain 6−7 
luvuissa. Lomautettavien ja irtisanottavien valinnasta ei ole laissa nimenomaisia säännöksiä. 
Käytännössä työnantajan valintaa rajoittavat kuitenkin säännökset syrjinnän kiellosta ja 
tasapuolisen kohtelun vaatimuksesta siten, että valintapäätökset eivät saa olla niiden vastaisia.  

Ennen irtisanottavien tai lomautettavien työntekijöiden valintaa työnantajan tulee selvittää 
asettamiensa yritysjohdollisten tavoitteidensa kannalta 

- kuinka suuri työvoiman vähentämistarve on eli kuinka monta työntekijää 
irtisanomis- ja lomautusperusteita koskevien säännösten mukaan voidaan kyseessä 
olevassa tilanteessa irtisanoa tai lomauttaa;  

- kuinka monelle työntekijälle olisi tarjolla työsopimuslain 7 luvun 4 §:ssä tarkoitettua 
”muuta työtä” ja tämän työn edellyttämää koulutusta. 

Käytännössä lomautus- tai irtisanomisjärjestys määräytyy lähtökohtaisesti työnantajan 
yritystoiminnan tarpeista käsin: yrityksen tulevan toiminnan ja tavoitteiden kannalta tärkeimmät 
työntekijät lomautetaan tai irtisanotaan viimeiseksi. Arvion työntekijöiden ammattitaidosta ja 
tärkeydestä tekee työnantaja.  

Lomautettavien tai irtisanottavien valinta voi perustua kattaviin henkilöarviointeihin, mutta laki ei 
sinänsä edellytä esimerkiksi ulkopuolisen asiantuntijan käyttämistä valintoja tehtäessä. 
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Työnantajalla ei myöskään ole lain mukaan velvollisuutta perustella tekemiään valintoja. Jos 
kuitenkin syntyy epäily syrjivästä tai tasapuolisen kohtelun periaatteen vastaisesta valinnasta, 
työnantajan on osoitettava, ettei syrjinnän kieltoa tai tasapuolisen kohtelun vaatimusta ole rikottu. 
Käytännössä työnantajan on tällöin selvitettävä tarkemmin valinnan taustalla olevia periaatteita ja 
syitä, miksi juuri nämä työntekijät on valittu lomautettaviksi tai irtisanottaviksi. 

Yhteistoimintalain 8 luvun 47 §:n mukaan harkitessaan vähintään kymmenen työntekijän 
irtisanomista, lomauttamista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamista, työnantajan on annettava 
asianomaisten työntekijöiden edustajille kirjallisesti käytettävissään olevat tiedot periaatteista, 
joiden mukaan irtisanomisen, lomauttamisen tai osa-aikaistamisen kohteeksi joutuvat työntekijät 
määräytyvät.  

Jos lomautettujen tai irtisanottavien valinnassa on rikottu syrjinnän kieltoa tai tasapuolisen kohtelun 
vaatimusta, työnantajalle syntyy velvollisuus suorittaa syrjivin perustein lomautetuksi tai 
irtisanotuksi valituksi tulleelle työntekijälle työsopimuslain 12 luvun 1 §:n 1 momentin mukaista 
vahingonkorvausta taikka hyvitystä tasa-arvolain 11 §:n tai yhdenvertaisuuslain 9 §:n mukaan. 
Työnantajan lomautettujen tai irtisanottavien valinnassa tekemien virheiden vuoksi itse lomautusta 
tai irtisanomista ei kuitenkaan pidetä työsopimuslaissa säädettyjen lomautus- tai 
irtisanomisperusteiden vastaisina. Näin ollen työntekijä ei voi vaatia työnantajalta 
vahingonkorvausta työsopimuslain 12 luvun 2 §:n mukaan yksinomaan lomautus- tai 
irtisanomisjärjestyksen virheellisyyden perusteella.  

 

Työehtosopimukset 

Työvoiman vähentämisjärjestyksestä on ollut määräyksiä paitsi työmarkkinakeskusjärjestöjen 
välisissä irtisanomissuojasopimuksissa, myös liittojen välisissä työehtosopimuksissa jo 1960-
luvulta lähtien. 

Keskusjärjestösopimus 

EK:n ja SAK:n välisen irtisanomissuojasopimuksen 17 §:ssä (1.6.2001) työvoiman 
vähentämisjärjestyksestä on sovittu seuraavasti: 

Muusta kuin työntekijästä johtuvasta syystä tapahtuneen irtisanomisen ja 
lomauttamisen yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, jonka 
mukaan viimeksi irtisanotaan tai lomautetaan yrityksen toiminnalle tärkeitä 
ammattityöntekijöitä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä 
sekä että tämän säännön lisäksi kiinnitetään huomiota myös työsuhteen kestoaikaan ja 
työntekijän huoltovelvollisuuden määrään. 

Määräyksessä asetetaan vahvimmalle sijalle yhtäältä yrityksen toiminnalle tärkeät 
ammattityöntekijät ja toisaalta osan työkyvystään saman työnantajan palveluksessa menettäneet. 
Nämä työntekijät ovat siten lomautettavien ja irtisanottavien valinnassa lähtökohtaisesti samassa 
asemassa viimeisten lomautettavien tai irtisanottavien joukossa. Tehtäessä valintaa näiden 
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työntekijöiden välillä huomiota kiinnitetään yleensä työsuhteen kestoaikaan ja huoltovelvollisuuden 
määrään. 

Oikeuskäytännössä on katsottu, ettei työvoiman vähentämisjärjestys merkitse sitä, että 
työnantajan tulisi jättää lomauttamatta henkilö, jonka työtä yrityksessä ei voida 
käyttää hyväksi, ja sen sijaan lomauttaa ammattityöntekijä, jonka työpanoksen pois 
jääminen rajoittaisi yrityksen mahdollisuuksia harjoittaa toimintaansa15. 
Mahdollisuuksien mukaan osan työkyvystään työnantajan palveluksessa menettänyt 
työntekijä, jolla on pitkä työsuhde ja huoltovelvollisuus, tulee kuitenkin sijoittaa 
työntekijän ammattitaitoa vastaaviin tehtäviin ilman, että se edellyttää jonkun 
yrityksen toiminnalle tärkeän ammattityöntekijän lomauttamista16

Järjestystä muodostettaessa voidaan joutua vertaamaan yrityksen toiminnalle tärkeiden 
ammattityöntekijöiden ammattitaitoa. Vastaavasti voidaan joutua vertaamaan osan työkyvystään 
menettäneiden työntekijöiden jäljellä olevaa työkykyä.  Jos tässä vertailussa irtisanomisuhan alaiset 
työntekijöiden todetaan olevan samassa asemassa, irtisanomisjärjestystä muodostettaessa otetaan 
huomioon viimekädessä työnsuhteiden kestoaika sekä työntekijöiden huoltovelvollisuuden määrä. 

. 

Muiden kuin edellä tarkoitettujen työntekijöiden keskinäinen lomauttamis- ja irtisanomisjärjestys 
määräytyy lähinnä työsuhteen kestoajan ja huoltovelvollisuuden perusteella.  

Jos työntekijä riitauttaa työvoiman vähentämisjärjestyksen, oikeudenkäynnissä 
joudutaan toisinaan hyvinkin seikkaperäisesti vertailemaan eri työntekijöiden 
ammattitaitoa, työkykyä, huoltovelvollisuutta sekä muita vertailun tekemisen kannalta 
merkittäviä tekijöitä. On selvää, että eri tekijöiden arvottaminen ja vertailu voi 
käytännössä olla vaikeaa. Voidaan kysyä, miten asetetaan järjestykseen esimerkiksi 
osan työkyvystään menettänyt 30 vuotta työnantajan palveluksessa työskennellyt 
työntekijä ja osan työkyvystään menettänyt kolmen lapsen yksinhuoltajavanhempi, jos 
kummankin työntekijän ammattitaito on samantasoinen.  

Työehtosopimukset 

Useissa työehtosopimuksissa17

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen mukaisessa työvoiman 
vähentämisjärjestyksessä eri valintakriteerit on asetettu järjestykseen:  

 on viitattu EK:n ja SAK:n väliseen irtisanomissuojasopimukseen tai 
samansisältöinen määräys on otettu työehtosopimukseen. Toisaalta joissakin työehtosopimuksissa 
on lisäksi sovittu irtisanomisjärjestyksestä osittain toisin.  On myös aloja, joilla 
irtisanomisjärjestyksestä ei ole sovittu eikä työehtosopimuksessa ole viitattu EK−SAK 
irtisanomissuojasopimukseen. Näin on esimerkiksi kaupan työehtosopimuksessa. 

Muusta kuin työntekijästä johtuvasta syystä tapahtuneen irtisanomisen ja 
lomauttamisen yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, 

                                                           
15 Ks. ratkaisu TT 2013-98 ja siellä viitatut ratkaisut TT 1981-70 ja TT 1992-75. 
16 Ks. esim. TT 1991-119 ja TT 2004-61. 
17 Esim. teknologiateollisuuden tes; paperiteollisuuden tes; kemian perusteollisuuden tes; kumiteollisuuden tes; 
leipomoiden työntekijöitä koskeva tes ja autoliikenteen yleiset sopimukset. 
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jonka mukaan viimeksi irtisanotaan tai lomautetaan yrityksen toiminnalle tärkeitä 
tai erikoistehtäviin tarvittavia työntekijöitä, vaikeasti työllistettäviä ja saman 
työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Toissijaisesti kiinnitetään 
huomiota myös työsuhteen kestoaikaan ja työntekijän huoltovelvollisuuden 
määrään. 

Lentoliikenteen matkustamohenkilökunnan työehtosopimuksen mukaan irtisanomisjärjestys 
määräytyy virkaiän mukaan: 

Mikäli työnantaja joutuu taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla 
vähentämään ca:ita, irtisanomisjärjestys on hallinnollinen virkaikäjärjestys, 
nuorin ensin. 

Lentoliikenteen palveluita koskevassa työehtosopimuksessa on puolestaan sovittu työnantajan 
perusteluvelvollisuudesta: 

Sen lisäksi mitä tämän työehtosopimuksen liitteenä olevassa 
irtisanomissuojasopimuksessa on todettu työvoiman vähentämisjärjestyksestä, 
työvoiman vähentämistä koskevan yhteistoimintalain mukaisen menettelyn 
päätyttyä työnantaja perustelee ja rajaa yrityksen toiminnalle tärkeät 
ammattityöntekijät nimeämättä heitä henkilöstön edustajalle. 

 

Seuraamukset työvoiman vähentämisjärjestyksen rikkomisesta 

Seuraamukset työehtosopimuksessa sovitun työvoiman vähentämisjärjestyksen rikkomisesta 
määräytyvät työehtosopimuslain mukaisesti. Työehtosopimuksen määräyksiä rikkova työnantaja 
voidaan tuomita työehtosopimuslain 7 §:n mukaan suorittamaan hyvityssakkoa. Hyvityssakon voi 
tuomita työtuomioistuin. 

Ennen työehtosopimuksessa olevan vähentämisjärjestyksen soveltamista on kuitenkin selvitettävä, 
onko lomauttamiselle tai irtisanomiselle ollut laissa tai työehtosopimuksessa edellytetty peruste. Jos 
lomautus- tai irtisanomisperustetta ei ole, työvoiman vähentämisjärjestystä koskevaa määräystä ei 
voida soveltaa. Näin ollen työtuomioistuin voi ottaa kantaa työvoiman vähentämisjärjestyksen 
oikeaan noudattamiseen vasta sen jälkeen, kun lomauttamisen tai irtisanomisen perusteen 
lainmukaisuus on todettu joko työtuomioistuimessa tai yleisessä tuomioistuimessa. 

 

TYÖVOIMAN VÄHENTÄMISJÄRJESTYS RUOTSISSA 

Lainsäädäntö 

Ruotsissa työsuhteissa sovellettavasta työvoiman vähentämisjärjestyksestä säädetään laissa 1982:20 
(Lag om anställningsskydd, LAS). Lain mukaan työnantaja voi irtisanoa vakituisen työntekijän 
henkilöön liittyvillä perusteilla tai ns. kollektiiviperusteella (työn vähentyminen). Irtisanomisen 
tulee olla asiallisesti perusteltu (sakligt grundad). Irtisanomisen perusteesta riippuen työnantajalla 



60 
 

on ennen irtisanomista mm. velvollisuus käydä neuvotteluja ammattiliiton kanssa, soveltaa 
etusijajärjestystä sekä tarjota työntekijälle muuta työtä.  

Irtisanomisjärjestyksestä (turordning vid uppsägning) säädetään LAS 22 §:ssä. Pääsäännön mukaan 
kollektiiviperusteisessa irtisanomisessa irtisanomisjärjestys määräytyy siten, että ensin irtisanotaan 
viimeksi työnantajan palvelukseen tulleita henkilöitä (ns. senioriteettiperiaate). Irtisanomisjärjestys 
ei siis lähtökohtaisesti perustu työntekijän ikään vaan työssäoloaikaan. Jos sen sijaan 
irtisanomisuhan alla olevat työntekijät ovat olleet työnantajan palveluksessa yhtä pitkään, 
työntekijöiden välinen irtisanomisjärjestys määräytyy työntekijän iän mukaan niin, että 
irtisanominen kohdistuu tällöin nuorempaan työntekijään (LAS 22 § 4 mom.).  

Irtisanomisjärjestys vahvistetaan tietyn toimintayksikön tai henkilöstöryhmän (turordningskrets) 
sisällä. Jos yrityksessä on useita toimintayksiköitä, irtisanomisjärjestys vahvistetaan kunkin yksikön 
sisällä erikseen. Vastaavasti jos työnantaja on sidottu eri työehtosopimuksiin, irtisanomisjärjestys 
vahvistetaan työehtosopimuskohtaisesti. Jos samalla alueella on useita toimintayksiköitä, työnantaja 
voi ammattiliittojen kanssa käytävissä neuvotteluissa vaatia irtisanomisjärjestyksen vahvistamista 
työehtosopimuskohtaisesti.    

Jos työnantajan palveluksessa on enintään 10 työntekijää, työnantaja voi ennen 
irtisanomisjärjestyksen vahvistamista jättää irtisanomisen ulkopuolelle enintään kaksi työntekijää, 
joilla on työnantajan arvion mukaan erityinen merkitys yrityksen toiminnan jatkamiselle.  

Työnantaja ja ammattiliitto voivat sopia irtisanomisjärjestyksestä toisin. Sovittu irtisanomisjärjestys 
ei kuitenkaan saa olla hyvän työmarkkinakäytännön vastainen tai syrjivä.   

Jos työnantaja tarvitsee kollektiiviperusteisen irtisanomisen jälkeen uutta työvoimaa, työnantajalla 
on takaisinottovelvollisuus irtisanottuihin työntekijöihin nähden tietyin laissa säädetyin 
edellytyksin. Myös takaisinotossa sovelletaan senioriteettiperiaatetta siten, että työtä on ensin 
tarjottava pisimpään työnantajan palveluksessa olleille työntekijöille.  

LAS:n lähtökohta on, että työntekijä voi vaatia irtisanomisen mitätöimistä, jos irtisanomiselle ei ole 
ollut lainmukaista perustetta. Työsuhde pysyy tällöin voimassa niin kauan, kunnes riita on 
lainvoimaisesti ratkaistu. Oikeutta vaatia irtisanomisen mitätöimistä ei kuitenkaan ole pelkästään 
sillä perusteella, että irtisanomisessa on rikottu irtisanomisjärjestystä (LAS 34 §). Mahdollisuutta 
irtisanomisen mitätöimiseen ei ole lain esitöiden mukaan pidetty tällaisessa tilanteessa 
tarkoituksenmukaisena, koska se voisi johtaa lopulta toisen, irtisanomisjärjestyksessä alemmalla 
sijalla olevan työntekijän irtisanomiseen.  

 

Käytäntöä  

Ruotsissa laintasoinen irtisanomisjärjestys on ollut voimassa vuodesta 1974 lähtien.  Viime vuosina 
Ruotsissa on käyty keskusteluja siitä, tulisiko irtisanomisjärjestystä muuttaa. Työnantajat ovat 
katsoneet, että voimassaolevassa irtisanomisjärjestyksessä ei oteta riittävästi huomioon 
työntekijöiden henkilökohtaisia ominaisuuksia. Sen sijaan palkansaajapuolen mielestä 
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henkilökohtaisille ominaisuuksille tulisi irtisanomistilanteissa antaa merkitystä vain rajoitetusti.18 
Niin ikään palkansaajapuolen mukaan irtisanomisjärjestyksen tulee täyttää oikeusvarmuuden ja 
läpinäkyvyyden periaatteet19

Irtisanomiseen ja irtisanomisriitoihin liittyviä kysymyksiä on selvitetty Ruotsin hallituksen 
toimeksiannosta viimeksi vuonna 2012

.  

20

LAS 22 §:n mukaisen irtisanomisjärjestyksen soveltamisesta on runsaasti oikeuskäytäntöä. 
Keskustelua on herättänyt erityisesti Ruotsin työtuomioistuimen ratkaisu AD 2009:50

. Irtisanomisjärjestykseen ei ole tässä yhteydessä ehdotettu 
muutoksia. 

21

Työtuomioistuimen mukaan työnantajan on tarjottava muuta työtä ennen irtisanomisjärjestyksen 
vahvistamista. Jos työntekijä kieltäytyy ilman hyväksyttävää syytä ottamasta muuta työtä vastaan, 
työnantajalle syntyy irtisanomisperuste, eikä työntekijää tarvitse tällöin ottaa huomioon 
irtisanomisjärjestystä vahvistettaessa. Lisäksi työtuomioistuin katsoi, ettei LAS 7 §:n 2 momentin 
mukaista muuta työtä tarjottaessa tarvitse soveltaa senioriteettiperiaatetta, vaan työnantaja voi 
harkintansa mukaan tarjota muuta työtä sopivimmiksi arvioimilleen työntekijöille.     

, jossa 
työtuomioistuin tulkitsi irtisanomisjärjestyksen ja muun työn tarjoamisen välistä suhdetta. LAS 7 
§:n 2 momentin mukaan irtisanomisperustetta ei ole silloin, jos työnantaja voi irtisanomisen sijaan 
tarjota työntekijälle muuta työtä. Tapauksessa kaksi työntekijää oli kollektiiviperusteisessa 
irtisanomisessa kieltäytynyt ottamasta vastaan työnantajan toisessa toimipisteessä tarjolla ollutta 
työtä. Erimielisyyttä oli siitä, tulivatko työntekijät kieltäytymisestä huolimatta 
irtisanomisjärjestyksen piiriin.  

 

ARVIOITA LAINTASOISESTA TYÖVOIMAN VÄHENTÄMISJÄRJESTYKSESTÄ 

Ikääntyvien vaikean uudelleentyöllistymisen näkökulmasta julkisessa keskustelussa on pidetty 
ongelmallisena sitä, että työnantajan harkintaan perustuvassa arvioinnissa ikääntyneet työntekijät 
valikoituvat usein lomautettaviksi ja irtisanottaviksi, koska heidän ”tuottavuutensa” on yrityksen 
tarpeisiin nähden liian heikko. Pitkään työssä olleita työntekijöitä lomauttamalla tai irtisanomalla 
yritys voi myös osaltaan säästää palkka- ja vuosilomakustannuksissa, kun työhön jää työntekijöitä, 
joilla on lomautettuja tai irtisanottua mahdollisesti alempi palkka ja vähemmän vuosilomaoikeuksia. 
Muun muassa näistä syistä julkisuudessa on esitetty, että Suomessa tulisi säätää lomautus- ja 
irtisanomisjärjestyksestä siten, että ikääntyneitä ja pitkään työnantajan palveluksessa olleita 
voitaisiin lomauttaa tai irtisanoa vasta viimeisenä.  

Työvoiman vähentämisjärjestystä koskevan säännöksen ottaminen lakiin ei kuitenkaan ole saanut 
varauksetonta kannatusta. Päinvastoin on pidetty tarkoituksenmukaisena, että asiasta sovitaan 
                                                           
18 Ks. Rudeberg & Ingelskog: Faktiska konsekvenser av turordningsreglerna i LAS och avtal – en rapport av Svensk 
Näringsliv och LO (2011). Linkki raporttiin: 
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00027/Faktiska_konsekvense_27358a.pdf.  
19 Ks. Rudeberg & Hedlund: Faktiska konsekvenser av turordningsreglerna i LAS och avtal. En rapport av Svensk 
Näringsliv ock PTK (2011) Linkki raporttiin: http://www.ptk.se/Global/Press/LAS%20rapporten%20SvN-PTK.pdf. 
20Mietintö: Uppsägningstvister. En översyn av regelverket kring tvister i sambad med uppsägning av arbetstagare 
(2012). Linkki mietintöön: http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/02/27/9f749910.pdf. 
21 Linkki tuomioon: https://lagen.nu/dom/ad/2009:50. 
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työehtosopimusmääräyksillä, jotka sitovat työnantajia työehtosopimusvaikutuksin. Näin voidaan 
ottaa huomioon yhtäältä alakohtaiset tarpeet ja toisaalta liittojen valvontakeinot määräysten 
soveltamisessa.  

 

Asian ensimmäinen käsittely työelämän sääntelyryhmässä 

Työvoiman vähentämisjärjestyksestä on käyty keskustelua kolmikantaisessa työelämän 
sääntelyryhmässä 27.8.2013. 

Kokouksessa olivat läsnä Tarja Kröger (TEM, pj), Susanna Siitonen (TEM), Anne-Mari Mäkinen 
(TEM), Jan Hjelt (TEM), Minna Tanska (SAK), Inka Douglas (STTK), Jaana Meklin (Akava), 
Mika Kärkkäinen (EK), Lauri Niittylä (KT), Pauliina Hirsimäki (Kirkko), Atte Rytkönen (SY) ja 
Lauri Liusvaara (VM).   

Mahdollisuudesta säätää työvoiman vähentämisjärjestyksestä laissa sekä laintasoisen 
vähentämisjärjestyksen vaikutuksista esitettiin erilaisia näkemyksiä. Yhteenvetona kokouksessa 
esitetyistä kannanotoista voidaan kuitenkin todeta, että työelämän sääntelyryhmän jäsenet eivät 
pitäneet työvoiman vähentämisjärjestystä koskevan lainsäädännön antamista tarpeellisena ja 
tarkoituksenmukaisena. Työryhmän jäsenet katsoivat, että työvoiman vähentämisjärjestys sinänsä 
voisi tukea ikääntyvien työntekijöiden työsuhteiden pysyvyyttä, mutta olisi toisaalta omiaan 
heikentämään erityisesti nuorten työntekijöiden asemaa sekä aiheuttamaan useita muita ongelmia ja 
epäselvyyksiä. Vähentämisjärjestyksen negatiiviset vaikutukset olisivat siten sillä saavutettavia 
hyötyjä suuremmat. Vaikka Suomessa ei ole säädetty työvoiman vähentämisjärjestyksestä, 
lainsäädännössä on kuitenkin elementtejä, jotka ilmentävät ns. senioriteettiperiaatetta. Työsuhteen 
pituus on otettu huomioon muun muassa työsopimuslain mukaisissa irtisanomisajoissa, jotka 
porrastuvat työsuhteen keston mukaan.  

 

Rakennepoliittinen ohjelma 

Jyrki Kataisen hallituksen 29.8.2013 hyväksymässä rakennepoliittisessa ohjelmassa talouden 
kasvuedellytysten vahvistamiseksi ja julkisen talouden kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi on 
kirjaus ikääntyneiden työntekijöiden työssä pysymisestä. Rakennepoliittisen ohjelman 1.2-kohdan 
mukaan on kolmikantaisesti arvioitava työvoiman vähentämisjärjestystä ja sille vaihtoehtoisia 
toimia varttuneempien työntekijöiden aseman parantamiseksi. Tässä tarkoituksessa arviointi 
tehdään työelämän sääntelyryhmässä. 

 

Työelämän sääntelyryhmän kanta rakennepoliittisen ohjelman kohtaan 1.2 

Seuraavassa kuvataan työelämän sääntelyryhmän kannanotto työvoiman vähentämisjärjestystä 
koskevan sääntelyn tarpeellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Työelämän sääntelyryhmä katsoo 
alla tarkemmin esitetyillä perusteilla, että työvoiman vähentämisjärjestyksestä on 
tarkoituksenmukaisempaa sopia jatkossakin työehtosopimuksissa eikä säätää siitä laissa. 
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Seurauksena jäykemmät työmarkkinat 

 
Työelämän sääntelyryhmän käsityksen mukaan ns. Ruotsin mallin mukainen työvoiman 
vähentämisjärjestys voisi jäykistää työmarkkinoita. Laintasoisen työvoiman vähentämisjärjestyksen 
käytännön vaikutuksena voisi olla, etteivät pitkään saman työnantajan palveluksessa olleet 
työntekijät siirtyisi oma-aloitteisesti uusiin tehtäviin, koska uudessa työpaikassa he olisivat 
vähentämisjärjestyksen mukaan ensin irtisanottavien tai lomautettavien joukossa. Ruotsissa 
erityisesti työnantajapuoli on esittänyt samansuuntaista kritiikkiä siellä voimassa olevasta 
vähentämisjärjestyksestä. Työntekijöiden oma-aloitteinen siirtyminen toisiin tehtäviin on tärkeää, 
koska se edistää paitsi työntekijöiden monipuolista osaamista, myös palvelee työnantajan tarpeita 
osaavan työvoiman saamiseksi. 
 
Nuorten työntekijöiden aseman heikentyminen  

 
Vähentämisjärjestystä määrittävä säännös voisi olla ongelmallinen erityisesti nuorten työntekijöiden 
aseman kannalta. Jos vähentämisjärjestys perustuisi työsuhteen kestoon, on selvää, että nuorimmat 
työntekijät valikoituisivat todennäköisesti useimmissa tapauksissa lomautettaviksi tai 
irtisanottaviksi. Ottaen vielä huomioon korkean nuorisotyöttömyyden tämän hetken 
työmarkkinoilla, ikääntyneitä työntekijöitä tosiasiallisesti suosiva työvoiman vähentämisjärjestys 
heikentäisi nuorten työntekijöiden työmarkkina-asemaa entisestään.    

 
Erilaiset työvoiman vähentämistilanteet sekä ala- ja yrityskohtaiset erot  
 
Ruotsin mallin mukainen lakisääteinen työvoiman vähentämisjärjestys ei työelämän 
sääntelyryhmän käsityksen mukaan huomioi riittävästi erilaisia tilanteita eikä ala- ja yrityskohtaisia 
tarpeita. Paitsi työvoiman vähentämistilanteet ja niiden taustalla olevat syyt, myös yritysten tarpeet 
vaihtelevat. Esimerkiksi taloudellisessa kriisitilanteessa olevalle yritykselle on toiminnan 
jatkamisen näkökulmasta olennaista voida pitää kiinni yrityksen toiminnalle tärkeästä työvoimasta. 
Työnantajan yritystoiminnan jatkuvuuden näkökulma korostaa siten ns. avainhenkilöiden ja 
yrityksen toiminnalle tärkeiden työntekijöiden etusijaa.  
 
Työvoiman vähentämisjärjestyksestä on sovittu useissa työehtosopimuksissa. 
Työehtosopimusmääräykset ovat kuitenkin aiheuttaneet lukuisia tulkintakysymyksiä, joita on 
jouduttu ratkomaan viime kädessä työtuomioistuimessa. Oikeudenkäynneissä on muun muassa 
jouduttu vertailemaan järjestyksen pohjalla olevia kriteereitä (työsuhteen kesto, ammattitaito, 
perheenhuoltovelvollisuus, jäljellä oleva työkyky jne.) ja antamaan niille kussakin 
yksittäistapauksessa oikea painotus. Lisäksi vähentämisjärjestyksen muodostaminen on edellyttänyt 
vastausta siihen, laaditaanko työvoiman vähentämisjärjestys esimerkiksi henkilöstöryhmittäin tai 
sovellettavan työehtosopimusten mukaan ja missä menettelyssä tämä ryhmittely vahvistetaan. 
Säätämällä vähentämisjärjestyksestä laissa oheiset soveltamisongelmat eivät poistuisi tai muuttaisi 
muotoaan.  
 
Vähentämisjärjestystä koskevan sääntelyn suhde yhdenvertaisuussääntelyyn  
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Jokaisen oikeus yhdenvertaiseen kohteluun on perusoikeus, josta ei voida poiketa kuin 
hyväksyttävällä, oikeasuhtaisella ja tavoitteiltaan perustellulla syyllä. Työntekijöitä ei saa asettaa eri 
asemaan esimerkiksi iän, terveydentilan tai perhesuhteiden vuoksi. Työelämän näkökulmasta 
yhdenvertaisesta kohtelusta voidaan poiketa työhön liittyvästä hyväksyttävästä syystä. Samaa 
periaatetta noudatetaan myös lainsäädäntöä valmisteltaessa. 
 
Vähentämisjärjestystä koskeva säännös edellyttäisi väistämättä kannanottoa eri syrjintäperusteiden 
välisiin suhteisiin. Esimerkiksi ikä (vanha, nuori) on kielletty erotteluperuste, ellei erottelulle löydy 
hyväksyttävää syytä (oikeuttamisperustetta). Työelämän sääntelyryhmän mielestä on todennäköistä, 
ettei ennalta säädetty vähentämisjärjestys kaikissa soveltamistilanteissa täyttäisi yhdenvertaisen 
kohtelun vaatimusta. Myös muualla lainsäädännössä on ollut paineita pikemminkin kategoristen 
etusijajärjestysten purkamisen kuin niiden laatimisen suuntaan. 

 
Työvoiman vähentämisjärjestyksen suhde irtisanomis- ja lomautusperusteisiin 
 
Työvoiman vähentämisjärjestystä koskevat työehtosopimusmääräykset tulevat sovellettaviksi vain 
niissä tilanteissa, joissa työnantajalla on laissa tarkoitetut perusteet vähentää työvoimaa. Jos 
vähentämisjärjestyksestä säädettäisiin laissa, jouduttaisiin ottamaan kantaa irtisanomisperusteen 
riittävyyteen tilanteissa, joissa vähentämisjärjestystä on rikottu. Toisin sanoen, jos lomauttamisessa 
tai irtisanomisessa ei ole noudatettu laissa säädettyä työvoiman vähentämisjärjestystä, merkitsisikö 
se, että koko lomautus tai irtisanominen olisi perusteeton. Oma kysymyksensä on, miten 
vähentämisjärjestys muodostettaisiin tai vahvistettaisiin, mikä henkilöstön edustajan asema tässä 
prosessissa olisi ja miten päätös sitoisi työntekijätasolla. 
 
Vähentämisjärjestyksen rikkomisen seuraamukset  

 
Vähentämisjärjestyksestä säätäminen edellyttäisi kannanottoa järjestyksen rikkomisen 
seuraamuksiin ja tuomioistuinten toimivallan jakoon. Jos työvoiman vähentämisjärjestyksestä 
säädettäisiin lailla, yleinen tuomioistuin ottaisi kantaa siihen, onko työntekijöitä lomautettaessa tai 
irtisanottaessa noudatettu oikeaa vähentämisjärjestystä ja minkälaiset seuraamukset ”väärästä” 
valinnasta aiheutuisi. Nyt työehtosopimuksessa sovitun vähentämisjärjestyksen tulkinta samoin 
kuin seuraamuksen (hyvityssakko) määrääminen kuuluu työtuomioistuimen toimivaltaan. 
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