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Verkoston jäsenet
Tarja Tikkanen on Stavangerin kansainvälisen tutkimusinstituutin tutkimusjohtaja ja erityisasiantuntija Stavangerin
yliopistossa, Norjassa. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt laajasti elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen työväestön ikääntymisen kontekstissa sekä koululaitoksen uudistuksissa ja innovaatioissa.
Ingrid Caspersson on aktiivinen ja energinen 62-vuotias opettaja, joka on keskeisesti mukana Competence
50+ projektissa. Hänen kiinnostuksensa ikääntyviä työntekijöitä kohtaan heräsi alun perin ikääntyvien kollegoidensa
kautta.
Bernhardur Gudmundsson, seniorikansalainen, on valtakunnallisen Islannin ikääntyvien neuvoston varapuheenjohtaja ja hallituksen neuvonantaja. Hänellä on tutkinnot teologiasta ja joukkoviestinnästä sekä pitkä kansainvälinen
kokemus median ja kirkon työstä.
Leif Emil Hansen toimii professorina psykologian ja kasvatustieteiden laitoksella Roskilden yliopistossa, Tanskassa.
Hän on tutkinut matalan koulutuksen omaavien, mukaan lukien ikääntyvät työntekijät, koulutusmahdollisuuksia
tietoyhteiskunnassa.
Raili Moilanen on johtamisen dosentti Jyväskylän yliopistossa, Suomessa. Hänen erikoisalueensa on ikäjohtaminen
ja hän on johtanut kehittämis- ja tutkimushankkeita tältä alueelta (esim. hiljaisen tiedon tunnistaminen ja jakaminen
sekä ikäjohtaminen).
Susanna Paloniemi työskentelee post doc -tutkijana Jyväskylän yliopiston Kasvatustieteiden laitoksella, Suomessa.
Hänen tämän hetkiset tutkimushankkeensa käsittelevät ikääntyvien työntekijöiden ammatillisen identiteetin rakentumista ja oppimista työyhteisössä.
Hanne Randle työskentelee tutkijana työelämätutkimuksen laitoksella Karlstadin yliopistossa, Ruotsissa. Hänen
tutkimushankkeensa käsittelevät kestävää työtä, teollisia suhteita, kumppanuuksia ja elinikäistä oppimista.
Hannen ambitiona on saada käytännöntoimijat mukaan yhteiseen tutkimus- ja oppimisprosessiin.
Jon Kristoffer Sandvik työskentelee erityisasiantuntijana NAVissa (Norwegian Labour and Welfare Organisation)
Arbeidslivssenterissä, Etelä-Trøndelagissa, Norjassa. Hän on toiminut myös työelämän senioripolitiikan kehittämisessä
kansallisesti yhteistyössä senioripolitiikan keskuksen kanssa (Centre for Senior Policy).

Yhteenveto
n Ikääntyvät työntekijät Pohjoismaissa verkosto pyrkii tukemaan ikääntyvien työntekijöiden yleistä hyvinvointia
nostamalla esiin erilaisia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja työhön, oppimiseen ja ikääntymiseen. Leimaavien stereotypioiden ja päätöksenteossa ja käytännöissä vallitsevien ristiriitaisuuksien kohtaamiseksi ja muuttamiseksi, meidän
on laajennettava nykyistä keskustelua tuomalla mukaan ikääntyvien työntekijöiden oma ääni ja tarpeet.
Verkoston toiminta perustuu olettamukselle, että keskinäinen kunnioitus ja kaikkien osapuolien tasaveroinen
osallisuus on välttämätöntä tehtävässä onnistumiseksi. Tärkeimpiä osapuolia ovat hallitukset, parlamentit ja paikalliset poliitikot, työnantajat ja sosiaaliset partnerit sekä koulutuksen tarjoajat. Keskustelu ikääntyvistä työntekijöistä ja
elinikäisestä oppimisesta on lisääntynyt Euroopan maissa 1990-luvun lopulta lähtien. Verkosto haluaa tuoda tähän
keskusteluun mukaan erityislaatuisen ja myönteisen Pohjoismaisen ulottuvuuden. Työelämän ja koulutusjärjestelmän
arvot ja käytännöt Pohjoismaissa tarjoavat mahdollisuuksia aktiiviselle ikääntymiselle työssä ja sen jälkeen. Pohjoismainen malli ei kuitenkaan tarjoa kaikille tasa-arvoista mahdollisuutta työelämässä tai oppimisessa. Olemme tehneet
suosituksia tulevaisuuden toimiksi, joita tarvitaan työn ja oppimisen valinnanmahdollisuuksien turvaamiseksi myös
elämänkulun jälkipuoliskolla.

Ikääntyvät työntekijät Pohjoismaissa

Elinikäinen oppiminen ja ikääntyvät työntekijät
n Työelämän olosuhteiden muuttamiseksi, ikääntyvät työntekijät ovat entistä enemmän riippuvaisia terveydentilasta,
eläkkeen riittävyydestä, puolison taloudellisesta tilanteesta ja eläköitymisaikomuksista, vertaisryhmän paineesta,
työpaikan integraation ja sosialisaation tarpeesta sekä perhesiteistä. Eläke-edut, sosiaali- ja terveysvakuutus sekä
mahdollisuus jatkokoulutukseen ovat lakisääteisiä oikeuksia Pohjoismaissa. Ihmiset haluavat säilyttää elämäänsä koskevan valinnanmahdollisuuden, eivätkä ikääntyvät työntekijät tee tässä poikkeusta. He haluavat valita missä ja miten
työskentelevät tai valita aikaisen eläkkeellesiirtymisen, osa-aikatyön tai kokoaikaisen työn terveytensä ja ammatillisen
osaamisensa rajoissa. Yleisen hyvinvointinäkökulman ohella, verkoston toimintaa ohjaa kysymys: missä määrin Pohjoismainen malli mahdollistaa elinikäisen oppimisen valinnanvapauden elämänkulun jälkipuoliskolla niin työssä kuin
työelämän ulkopuolellakin?

Ikääntyvä työntekijä ja oppiminen
n Pohjoismaita luonnehtii edelleen kulttuuri, jossa ikääntyviä työntekijöitä ja oppimista koskevat myytit ovat voimakkaita. Näillä mielikuvilla on vahva vaikutus näkemyksiimme ikääntyvistä työntekijöistä. Työn ja yhteiskunnan vahvat
rakenteet ja puitteet ilmenevät ikääntymistä koskevien näkemysten muutoksissa. Vertaispaine työssä, puoliso, perhe
ja ystävät voivat vaikuttaa ikääntyvän työntekijän odotuksiin. Kuitenkin, merkkejä myönteisemmästä suhtautumistavasta on tullut esiin (laatikko ).

Muutoksen tekeminen
n Huolimatta maiden välisistä eroista, Pohjoismainen
hyvinvointimalli ja aikuiskoulutuksen standardi muodostavat yhtenäisen perustan ikääntyvien työntekijöiden
osallistumiselle ja oppimiselle. Viime vuosina ratkaisevia
muutoksia on tapahtunut ikääntyvien työntekijöiden elinikäistä oppimista koskevissa asenteissa ja käytännöissä.
Nämä muutokset ovat seurausta: pitkäaikaisten ”muutosagenttien” toiminnasta, laajoista hallitusohjelmista, lainsäädännön muutoksista ja yhteiskunnallisista kehityssuunnista, joilla pyritään vaikuttamaan yksilöiden elämään
ja elämänkulkuihin. Tämän päivän 60-vuotiaat ovat entistä terveempiä, paremmin koulutettuja ja ovat kokeneet
työpaikallaan toisenlaisen osallistumisen ja vaikuttamisen
todellisuuden kuin heitä edeltäneet sukupolvet.

Ammattiyhdistysten osallisuus
n Pohjoismaisten työntekijöiden järjestäytymisaste on
korkea, tämä koskee myös ikääntyviä työntekijöitä. Tämä
ei kuitenkaan riitä, vaan työntekijöiden panosta yhdistyksissä käytävään keskusteluun ja muutosprosesseihin kaivattaisiin lisää. Jatkuvan oppimisen ajatus ja merkityksellisen työn tarve on sisällytetty suosituksiin koskien kaikkia
työelämätoimijoita Pohjoismaissa. Kaikille ei kuitenkaan
ole tarjolla – tai kaikki eivät hyödynnä – mahdollisuuksia
jatkuvaan oppimiseen tai ammatillisen uran kehittämiseen.
ILOn (2003, 11) raportissa todetaan, että elinikäisestä
oppimisesta on tullut uusi ammattiyhdistysten työllisyyspolitiikan tavoite, koska “elinikäinen oppiminen on
tullut yhtä tärkeäksi työntekijän oikeudeksi kuin mitä
eläke on ollut aiemmin”. Ikääntyvien työntekijöiden
työurien laajentaminen ei kuitenkaan ole ollut yhdistysten ohjelmissa keskeisesti esillä, viimeaikaista kehitystä

Myönteisiä kuvauksia
ikääntyvistä työntekijöistä
Tutkimus

Myönteiset kuvaukset

Ilmarinen
& Mertanen
(2005)

• strateginen ajattelu
• pohtimiskyky
• viisaus
• kokonaisvaltainen näkemys
• oppimishalu
• työhön sitoutuminen
• työkokemus

Julkunen (2003);
Julkunen &
Pärnänen (2005)

• kokemus
• osaaminen
• viisaus
• luotettavuus
• korkea työmoraali

Juuti (2001)

• kokemus
• hiljainen tieto

Perkiö-Mäkelä,
et al (2006)

55–64-vuotiaat työntekijät
• innostuvat päivittäisestä työstään
muita työntekijöitä enemmän
• kokevat työtyyytyväisyyttä nuorempia työntekijöitä enemmän

Ruoholinna
(2006)

• kokemus
• vahva ammatillisuus
• korkea työmoraali
• henkinen vahvuus

Uotinen (1995)

• hyvä henkinen toimintakyky
• henkinen valppaus
• toimintasuuntautuneisuus

Taulukon tutkimustulokset osoittavat, että ikääntyviin
työntekijöihin liitetään monia myönteisiä piirteitä. Näiden
mielikuvien tukeminen ja käytännön toimien muuttaminen
on tarpeellista työelämän muuttamiseksi ikääntyvät työntekijät huomioivaksi.
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lukuun ottamatta.(Tikkanen, 2006). Ammattiyhdistysten tehtävänä on perinteisesti ollut työaikojen lyhentämiseen
ja työelämästä poistumiseen liittyvien neuvottelujen käyminen. Huolimatta siitä, että yhdistykset ovat huomioineet
työurien pidentämisen tarpeen, toiminta ruohonjuuritasolla on edelleen hyvin vähäistä (Tikkanen, 2008). Lukuisat
tutkimukset osoittavat, että ammattiyhdistykset ovat ”erityisen vaikeassa asemassa” suhteessa tähän ikäryhmään,
mutta niiden tulisi kehittää selkeä strategia väestömuutokseen vastaamisessa ja edistää keskustelua jäsenistönsä
kanssa elinikäiseen oppimiseen ja urakehitykseen liittyen.

Miten ammattiyhdistykset voivat osallistua muutosprosessiin
n Kaikissa Pohjoismaissa on toteutettu ohjelmia, joissa on keskitytty työntekijöiden ikään ja työssä tapahtuvaan
oppimiseen osallistumiseen. Yhtäältä, nämä projektit ovat osoittaneet, että yhdistysten osallisuudella on tärkeä
merkitys erityisesti vähäisten resurssien omaavien työntekijöiden osalta. Toisaalta, nämä kokemukset osoittavat että
yhdistysten osallisuus ei automaattisesti takaa ikääntyvien työntekijöiden menestymistä tai tilanteen kohenemista.
Ikääntyvät työntekijät Pohjoismaissa -verkoston raportti sisältää useita esimerkkejä projekteista ja toimenpiteistä,
joissa ammattiyhdistykset ovat olleet osallisina. Uusille, innovatiivisille ja aktiiviselle toimenpiteille ja ratkaisuille on
kiireellinen tarve – erityisesti muuttuvassa taloudellisessa tilanteessa.

Suositukset
1. Työelämä ja teollisuus Työpaikka on tärkeä oppimisympäristö. Taitojen ja tietojen kehittäminen tapahtuu
ennen kaikkea työssä. Oppimisen tukeminen on hyvää liiketoimintaa.
2. Kouluttaja-koulutus Oppimismahdollisuuksia tarjoavien instituutioiden tulee investoida aikuiskouluttajien
osaamiseen siten, että ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeet oppimisessa ja koulutuksessa huomioidaan.
3. Ammattiyhdistysten ja sosiaalisten partnereiden tulee tukea työn, oppimisen ja ikääntymisen mielikuvien
muutosta mahdollistamalla joustava ja monimuotoinen oppiminen myöhemmällä iällä.
4. Ikääntyvien työntekijöiden tulee itse ottaa aktiivisempi rooli – erityisesti suhteessa ammattiyhdistyksiin – tuen
hakemisessa ja useampien mahdollisuuksien tarjoamisessa.
5. Media: Kaikkien osapuolien tulee tarjota medialle hyviä esimerkkejä ja osallistua sukupolvien väliseen keskusteluun “aktiivisesta ikääntymisestä” sen monissa merkityksissä ja eri tasoilla.
6. Pohjoismaiden Neuvoston tulee tukea kansallisten hallitusten työtä ja lisätä vipuvoimaa elinikäisen oppimisen
todentamiseksi kaikille. Tämä tarkoittaa erityisesti kumppanuutta ja mahdollisuuksia ikääntyvien työntekijöiden
jatkuvan oppimisen mahdollistamiseksi. Ehdotamme, että työelämän, koulutusinstituutioiden ja ammattiyhdistysten
edustajista kootaan työryhmä yhteispohjoismaista neuvonantoa valmistamaan.

Tulevaisuuden suunnitelmat
n Verkoston tulevaisuuden suunnitelmana on aktiivinen yhteistyö ammattiyhdistysten kanssa. Tulemme ottamaan
jokaisessa maassa yhteyttä ammattiyhdistyksiin luodaksemme yhteistoiminnallisen perustan toimille ja ratkaisuille
ikäystävällisen työelämän rakentamiseksi. Näin pyrimme edistämään päämääräämme: vaikuttaa niihin mielikuviin ja
asenteisiin jotka koskevat yleisesti ikääntyvien työntekijöiden roolia ja työelämään osallistumista sekä erityisesti elinikäistä tarvetta työssä oppimiseen

Verkoston raportti saatavilla osoitteessa: www.nordvux.net/
Lisälähteitä ja -tietoa pohjoismaisilla kielillä:
Norjaksi: www.seniorpolitik.no, www.ssb.no, www.lo.no
Ruotsiksi: www.kau.se
Tanskaksi: www.lo.dk/senior
Suomeksi:
Islanniksi: http//50.felagsmalaraduneytid.is

