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Valmennuksen lähtökohta

Vuodet ennen eläkkeelle siirtymistä ovat 
tärkeitä työntekijän itsensä, hänen 
työnantajansa sekä koko yhteiskunnan 
kannalta. Se, miten merkitykselliseksi 
työntekijä kokee työnsä, heijastuu myös 
eläkeikään pystyvyyden ja onnistumisen 
tunteena.
 

“Se, miten 
merkitykselliseksi 
työntekijä kokee työnsä, 
heijastuu myös 
eläkeikään pystyvyyden 
ja onnistumisen
tunteena.”
Tällä on suora vaikutus ikääntyneen 
väestönosan terveyteen ja hyvinvointiin. 
On tärkeää, että työntekijä voi käyttää 
vahvuuksiaan ja osaamistaan työuran 
loppuun saakka. Hän siirtyy suunnitelman 
mukaan energisenä ja hyvillä mielin 
kolmanteen elämänvaiheeseen. Sitä 
edeltää  laadukas, merkityksellisen työn 
kautta mahdollisimman pitkä työura. 

Valmennamme sekä työntekijöitä että 
esihenkilöitä. Tosiasia on, että kokeneiden 
työntekijöiden työpanos on monessa 
suhteessa korvaamattoman arvokas. 
Kannustamme työnantajia pitämään huolta 
varttuneista työntekijöistään, jotta nämä 
voisivat tehdä merkityksellistä työtä 
laadukkaissa ja mahdollisimman pitkissä 
työsuhteissa.

Työurainvestointiin liittyy pitkäaikaisuus ja 
sitoutuneisuus. Ne edellyttävät luottamusta 
ja avointa työilmapiiriä. Luottamus syntyy 
aidossa vuorovaikutuksessa, jossa 
työntekijän työn merkitys nostetaan esille. 
Työntekijän tulisi kokea olevansa
arvostettu ja oleellinen osa yrityksen tai 
yhteisön menestystä. 

Tutkimusten mukaan ikääntyneet kokevat 
syrjintää sosiaalisissa
vuorovaikutustilanteissa torjuntana,
painostamisena, vähättelynä tai 
eristämisenä. 

 “Tutkimusten mukaan 
ikääntyneet kokevat
syrjintää sosiaalisissa 
vuorovaikutustilanteissa 
torjuntana,
painostamisena,
vähättelynä tai 
eristämisenä”
Torjunta ilmenee esimerkiksi niin, ettei 
ikääntyneille tarjota koulutusta, uusia 
projekteja tai mahdollisuuksia edetä 
urallaan. Eläkkeelle siirtymiseen tai 
työttömäksi joutumiseen liittyvät ristiriidat 
koetaan painostamisena.
Kielteiset asenteet näkyvät työyhteisössä 
myös ikääntyneiden eristämisenä. Heidän 
kokemuksiaan ja osaamistaan saatetaan 
vähätellä. Tämä johtaa työntekijän 
joutumiseen marginaaliin eli sivuraiteille 
työpaikalla. Lopulta enää tuleva eläkeikä 
heijastaa ainoan toivon kipinän ja
kunniallisen reitin pois työelämästä.

1



Tiekartta antaa askelmerkit

Annamme teille matkaan tiekartan, jonka 
avulla päästään eläkkeen odottelusta 
tulokselliseen työhön. 
Tiekartan askelmerkit ovat avoimuus, 
suunnittelu, käytännöt, energia, 
lähtökahvit ja 3. elämänvaihe, siis ASKEL3. 
ASKEL3-malli toimii vain avoimessa
työilmapiirissä. Sekä esihekilön että 
työntekijän valmennuksen tavoitteena on 
työntekijän energian säilyminen 
kolmanteen elämänvaiheeseen. 

Valmennuksen hyöty toteutuu parempana 
vuorovaikutuksena työntekijän ja
esihenkilön välillä. Tämä edellyttää avointa 
työkulttuuria, psykologista turvallisuutta ja 
työntekijän kykyä johtaa omaa uraansa. 

“Valmennuksen hyöty 
toteutuu parempana 
vuorovaikutuksena 
työntekijän ja
esihenkilön välillä.
Tämä edellyttää avointa 
työkulttuuria, 
psykologista turvallisuutta 
ja työntekijän kykyä 
johtaa omaa uraansa.”
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Kuva 1. Tiekartta, ASKEL3-malli

Työyhteisön
avoimuus

Ikäjohtaminen

Lähtökahvit

Energia

Hyvä
suunnittelu

Startti

Tiekartta kolmanteen elämänvaiheeseen

Kolmas 
elämänvaihe

To do

Käytännöt



Mitä on ikäjohtaminen

Avoimuus

Ikäjohtaminen tarkoittaa kaikenikäisten  
erityistarpeiden ja vahvuuksien huomioon 
ottamista henkilöstövoimavarojen
johtamisessa. Käsitettä on laajennettu 
urajohtamisen ja moninaisuuden/
monimuotoisuuden johtamisen suuntaan 
tavoitteena ihmisten erilaisuuden
hyödyntäminen. Ikäjohtamisella tässä 
valmennuksessa tarkoitetaan 
varttuneiden työntekijöiden vahvuuksien 
tunnistamista ja heidän työuransa
tukemista. 

ASKEL3-mallin lähtökohtana on avoimuus. 
Mallin  toteutus ei onnistu työyhteisössä, 
jossa on vallalla pelon ja kyräilyn henki. 
Ei-avoimessa työyhteisössä työntekijä ei 
paljasta eläkeaikeitaan. Työntekijä ei koe 
psykologista turvallisuutta, eikä halua ihan 
perustellusta syytä kertoa suunnitelmistaan. 
Psykologinen turvallisuus on ikäjohtamisen 
kulmakivi.

Peräänkuulutamme  johtamista 
nimenomaan "ikä"-painotuksella. On 
todella tärkeää, että lähellä eläkeikää 
olevista työntekijöistä pidetään kiinni ja 
heitä kannustetaan jatkamaan työuraa. 
Yrityksen osaamispääoma ja sitä myöten 
kilpailuetu kasvavat, kun kokeneiden 
työntekijöiden kokemustieto pystytään 
tunnistamaan ja sitä käytetään työuran 
loppuun asti. Samalla huolehditaan tiedon 
luotettavasta siirtämisestä.
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Työyhteisön
avoimuus

Psykologisesti turvallisessa ympäristössä  
työntekijä uskaltaa ilmaista aikeensa ja voi 
luottaa siihen, ettei omien suunnitelmien 
paljastamista käytetä häntä itseään 
vastaan. Työntekijä voi luottaa myös siihen, 
että hänen työpanoksellaan on merkitystä 
ja että hänen työhyvinvoinnistaan
huolehditaan työsuhteen päättymiseen 
saakka.
 

 

PSYKOLOGINEN 

TURVALLISUUS



Tehtävä 1

Pohdi, mihin nelikentän osaan oma 
työurasi päätös sijoittuisi. 
 

 

Tehtävä 2

Pohdi tilannettasi tässä elämänvaiheessa, onko se sellainen, että
- otat riskin ja kerrot työuran jatkamiseen liittyvistä suunnitelmista 
  hyvissä ajoin
- voit ilmaista toiveesi työn muotoiluun/tuunaamiseen niin halutessasi
- haluat jakaa osaamistasi ja kokemustietoasi
- haluat osallistua kehittämiseen
 
 

 

Työsuhteen 
jatkuminen

Ei-avoin toimintakulttuuri Avoin toimintakulttuuri

Eläkkeen odotushuoneessa
- välinpitämättömyys
- kyynisyys
- tietoa ei jaeta
- motiivi: parempi eläke

Täysipainotteisesti työssä
- kiinnostus ja oppiminen
- halu jakaa tietoa
- luottamus
- motiivi: työn merkityksellisyys

Äkkilähtöön
- lähtö etukäteen ilmoittamatta
- työyhteisö yllätettynä
- tietoa ei ole siirretty
- voi jäädä huonot muistot
 työpaikalta
- ei suunnitelmia

Kypsän työuran päätökseen
- suunnitelmallisuus
- keskinäinen kiitollisuus
- hiljaista tietoa siirretty
- hyvä brändilähettilyys
- osaamista käytössä edelleen

Työsuhteen 
päättyminen

Kuva 2. Varttuneen työntekijän työsuhteen päättyminen ja 

työpaikan toimintakulttuuri
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Tehtävä 3
Tunnistatko työyhteisössäsi ikäsyrjinnän piirteitä:
- Ei tarjota ikäiselleni työntekijälle henkilöstökoulutusta
- Uusia tietoteknisiä välineitä tarjotaan vain nuorempien käyttöön
- Kokemustani ei arvosteta eikä hyödynnetä työyhteisössä
- Patistellaan eläkkeelle
- Onko ylipäätään kielteisiä ikääntymiseen liittyviä asenteita 

Ikääntyneitä  kohdellaan yhtenäisenä 
ryhmänä ja heihin liitetään työn kannalta 
negatiivisia asioita, työkykyongelmat, 
oppimisen vaikeudet, muutoshaluttomuus
ja nuorilta työpaikkojen vieminen. 
Mikään näistä ei kuitenkaan päde tämän 
päivän työelämässä. Ikäsyrjintä perustuu 
pitkälti negatiivisiin asenteisiin, ja niistä on 
yksinkertaisesti sanouduttava irti. 
Ikäsyrjintä on laissa kiellettyä ja se 
edellyttää välitöntä puuttumista. 
Ikäsyrjintään on oltava ehdoton 
0-toleranssi. 

Esihenkilö on esisijaisessa vastuussa ja 
häneen tulee olla yhteydessä. 
Työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies 
antavat apua tarvittaessa. On tärkeää, että 
sinä itse et ylläpidä ikääntymiseen liittyviä 
negatiivisia käsityksiä, sillä
- Kaiken ikäiset oppivat
- Muutokset ovat mahdollisia
- Raihnaisuus ei liity ikään
- Muistiongelmia on kaikenikäisillä
- Ikääntyvän poistuminen ei lisää nuorten 
työllisyyttä
- Iso osa varttuneista työntekijöistä ja myös 
eläkeläisistä haluaa toimia työelämässä

IKÄÄNTYNEIDEN

TYÖNTEKIJÖIDEN KOHTELU
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“Ikäsyrjintä perustuu
pitkälti negatiivisiin
asenteisiin, ja niistä on 
yksinkertaisesti
sanouduttava irti. 
Ikäsyrjintä on laissa
kiellettyä ja se 
edellyttää välitöntä 
puuttumista.” 
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Suunnittelu
Työyhteisön avoin toimintakulttuuri luo 
pohjan tulevaisuuden suunnitteluun.
Työtehtävien muotoilua kannattaa pohtia 
avoimin mielin: mikä auttaa työuran 
jatkamisessa. Työuran pituus ei määräydy 
eläkeiän mukaan.
Tulevaisuuden rakentamisen tärkein 
työkalu on urasuunnitelma, joka tehdään 
noin 5 vuotta ennen siirtymävaihetta. 
Urasuunnittelussa kantavana ajatuksena 
on pitkäjänteisyys, suunnitelmallisuus ja 
usko tulevaan. 

Ilman työhön liittyvää päämäärää  
jäädään helposti 
nykyisyyteen, ja tavoite siirtyy työntekijän 
eläköitymiseen. Tuolloin ei nähdä
tulevaisuuden mahdollisuuksia eikä 
varttuneen potentiaalin täysimääräistä 
hyödyntämistä työuran loppuun saakka. 

Sisäinen motivaatio löytyy työn 
merkityksen kautta. Omat toiveet ja 
kiinnostuksen kohteet kannattaa tuoda 
rohkeasti esille. Missä roolissa ja 
tehtävässä olen omimmillani? Millainen 
työaika ja työn tekemisen paikka sopisi 
minulle parhaiten?
Sisäisen motivaation ylläpitäminen on 
tärkeää. Omat vahvuudet ja työuran 
varrella kertynyt osaaminen kantavat 
jatkossakin. Yhteisöllisyys on merkittävä 
voimavara työelämässä. Muista, että sinä 
johdat omaa uraasi!

Tehtävä 4 :
Vaihtoehtoisesti

a) Työuraviivan piirtäminen 
-  Piirrä tyhjälle paperille oman työurasi 
viiva työurasi alusta tähän hetkeen, siten 
kuin työurasi on kulkenut (vasemmalta 
oikealle)
- Merkitse viivalle tärkeitä tapahtumia, 
urasi käänteisiin liittyviä asioita,
 kokemuksia ja ihmisiä. Ovatko jotkut 
viivasi osat sinulle muita tärkeämpiä? 
Millaiset jaksot ovat tähän mennessä olleet 
työurasi parhaita? 
- Jatka uraviivaa tulevaisuuteen, millaisen 
arvelet sen olevan? Mitä odotat tulevilta 
työvuosilta? Mitä muutoksia toivot?  Mitä 
valmennusta/koulutusta tarvitset?
- Kuvaa oma osaaminen, erityisosaaminen 
ja taidot
- Piirrä tai kirjoita paperin oikeaan
 yläkulmaan siirtyminen kolmanteen 
elämänvaiheeseen.
- Mieti millaisten askelten ja portaiden 
avulla pääset perille, piirrä ja nimeä 
askelmerkkisi, jotka johtavat sinne. Ketkä 
voivat auttaa sinua polullasi? Mitä muita 
eväitä ja voimavaroja sinulla on? 
Tarvitsetko tukea?
- Aikatauluta polkusi: millaisessa tahdissa 
etenet kuukaudet, vuodet? 
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Hyvä suunnittelu Esimerkki työuraviivasta

Valmistuminen Lisäkoulutus Lisäkoulutus 60v. Siirtymä xx.xx.20xx

Toimistosihteeri Palkanlaskija Henkilöstösihteeri Tiiminvetäjä Henkilöstöasiantuntija

Toiveet:
-luopuminen tiiminvetäjyydestä
-siirtyminen 
henkilöstöasiantuntuijaksi
(vahvuutena 
HR-erityisosaaminen ja 
henkilöstön tuntemus)
- kiinnostusta henkilöstön 
työhyvinvoinnin kehittämiseen

“Urasuunnittelussa
kantavana ajatuksena on 
pitkäjänteisyys, 
suunnitelmallisuus ja usko
tulevaan.” 

 



Tehtävä 4 b) Seniori-CV
Yleiskatsaus koulutukseesi ja 
työkokemukseesi: 
Mikä on loppututkintosi?
Mikä on pääasiallisin työkokemuksesi?
Missä rooleissa olet toiminut?
Mitä olet tehnyt käytännössä?
Parhaimmat saavutuksesi?
Keskeisimmät verkostosi?
Kuvaa oma osaaminen, erityisosaaminen 
ja taidot:
Mitkä ovat vahvuutesi?

Tulet käyttämään työuraviivaa tai 
seniori-CV:tä esihenkilön kanssa
urasuunnitelmasi valmisteluun. 
Työuran vaiheet voi dokumentoida myös 
muulla tavalla, esimerkiksi CV:llä tai 
viittauksella LinkedIn-profiiliin. 
Olennaista on, että esihenkilöllä on tietoa 
koulutuksestasi ja aikaisemmasta 
kokemuksestasi.
Yhteisessä keskustelussa käytte läpi tämän 
dokumentaation, tulevan työjakson
pituuden, työtehtäviin liittyvät toiveet, 
työssä kehittymiseen ja kokemustiedon 
siirtoon liittyvät asiat. 

 

Hyvä suunnittelu
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Käytännöt

Vanhuuseläkeikä ”ajastaa” paitsi työstä 
poistumista, myös uuden elämänvaiheen 
alkamista. Eläkejärjestelmien ikärajoilla 
määritellään työikäisten kronologista 
ikärajaa, mikä määrittää työelämästä 
lähtöä. Eläkeiän lähestyessä on varsin 
tavallista jättäytyä odottelemaan työstä 
poistumista, vaikka kunto olisi hyvä ja 
työhalujakin riittäisi. Eläkkeelle siirtymistä 
voidaan aina yhteisesti sopien lykätä 
kuukaudesta useampaan vuoteen, jos 
siihen on perusteltu syy. Vuodenkin lykkäys 
eläkkeen alkamisaikaan kasvattaa 
loppuelämän tuloja merkittävästi. 

 

Sisäinen motivaatio on moottori, jota ei 
kannata sammuttaa.  

Tehtävä 5 Pohdi omaa työtäsi. 
Mikä motivoi työssäsi:
- Työn mielekkyys, sisältö
- Palkka, taloudellinen korvaus
- Yhteisöllisyyden tunne, työkaverit
- Työni on tärkeää ja merkityksellistä 
yhteiskunnallisesta näkökulmasta
- Voin tehdä työtä etänä
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Tehtävä 6

Oman eläkelaitoksen tai www.työeläke.fi -sivuston eläkelaskurin 
avulla voit tarkastella eläkkeesi määrää eri alkamispäivämäärien mukaan. 
Punnitse omista lähtökohdistasi eläkkeelle siirtymispäivääsi. Pohdi, missä 
muodossa ja miten voisit käyttää edelleen kertynyttä osaamispääomaasi. 

 

 

Hiljainen tieto eli kokemustieto

Kokeneiden työntekijöiden hiljainen tieto 
ja kokemus on yritykselle merkittävän 
arvokasta. Organisaatiot toimivat 
syklisesti, aika ajoin samat asiat toistuvat. 
Edellisellä kerralla tehdyt virheet voitaisiin 
välttää hyödyntämällä edellisissä sykleissä 
mukana olleita, heidän kokemustietoaan 
hyväksi käyttäen. Hiljainen tieto siirtyy vain 
vuorovaikutuksen kautta.

Taitava työntekijä hallitsee erilaiset työhön 
liittyvät osaamisalueet automaattisesti. 
Hän tietää asiakkaat ja ymmärtää heidän 
tarpeensa. Hän ymmärtää työn ja 
työprosessin kokonaisuuden ja tekee 
työnsä sujuvasti. Hän on myös osa laajaa 
verkostoa, jonka avulla hän pystyy 
tarvittaessa suoriutumaan työstään 
paremmin. Hiljaiseen tietoon liittyvät 
seuraavat ilmaisut:  kokemustieto, taitotieto, 
laaja ymmärrys ja viisaus, intuitio, vaisto, 
oivaltaminen, tilanneherkkyys.
 



Tehtävä 7

Pohdi omalta osaltasi ja keskustele 
esihenkilösi kanssa, millä tavalla voisit 
siirtää omaa osaamistasi ja kokemustasi 
toisille työntekijöille 
- sisäisen mentoroinnin avulla
- perehdyttämisen keinoin
- parityöskentelyllä
- tehtäväkierron kautta
- hoitamalla sijaisuutta
- muulla tavalla

To do

Käytännöt
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Energia

Työuran loppupuolella energian
säilyminen on keskeistä. Vaarana on, että 
siirrytään alasajomoodiin odottelemaan 
työsuhteen päättymistä, ja sitoutuminen 
työn tavoitteisiin alkaa murentua.
Odottelu syö varttuneen energiaa, mikä 
heijastuu myös kolmanteen 
elämänvaiheeseen voimattomuutena. 

Työntekijän sisäisen motivaation 
hiipuminen eläkeiän kynnyksellä on 
todellinen sudenkuoppa varttuneelle 
työntekijälle. Työtä on tehty rutiinilla jo 
pitkään. Noin 60-vuoden iän täyttämisen 
jälkeen työntekijän ajatukset alkavat usein 
siirtyä jo eläkeikään, koska työtoverit ja 
lähiympäristö alkavat kysellä hänen 
eläköitymisestään. 
  
Työntekijällä on luonnostaan halu tehdä 
parhaansa. Sisäiset motiivit liittyvät aitoon 
kiinnostukseen itse tehtävää kohtaan, omiin 
valintoihin, mahdollisuuksiin toteuttaa 
itseään sekä hyvään työilmapiiriin. On 
tärkeää,  että seniorilla on mahdollisuus 
tunnistaa työn ja työyhteisön myönteiset 
tekijät ja aidosti sitoutua niihin. Työuran 
viimeiset vuodet vaikuttavat siihen, 
millaisilla voimavaroilla ja energialla 
työntekijä siirtyy kolmanteen
elämänvaiheeseen.

Tehtävä 8

Pohdi, pitävätkö nämä väitteet omalla 
kohdallasi paikkaansa
- Työpanokseeni ollaan tyytyväisiä
- Minua arvostetaan
- Työni  on merkityksellistä
- Työni on itsenäistä
- Minua kuunnellaan
- Minua  kohdellaan tasavertaisena 
työyhteisön jäsenenä
- Työnantajani välittää työhyvinvoinnistani  
ja jaksamisestani
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Energia

Valmistuminen Lisäkoulutus Lisäkoulutus 60v. Siirtymä xx.xx.20xx



Lähtökahvit

Muutamaa kuukautta ennen työsuhteen 
päättymistä on syytä käydä 
eläkekeskustelu esihenkilön kanssa. 
Siinä sovitaan työsuhteen 
päättymiseen liittyvistä käytännöistä, 
lähtöjuhlasta ja muusta huomioimisesta. 
Eläkekeskustelussa varmistetaan, että  
hiljainen tieto on saatu siirtymään 
riittävässä määrin. Hyvästejä ei tarvitse 
jättää: Työnantaja voi pyytää eläkeläistä 
takaisin työhön, esimerkiksi sijaisuuksiin tai 
projektitehtäviin.

Millä mielellä työntekijä jättää 
työpaikkansa vaikuttaa myös siihen 
millainen brändilähettiläs hän on
jatkossa, ts. millaista viestiä hän vie
entisestätyöpaikastaan. Brändilähettiläs 
kommunikoi olemuksellaan, teoillaan ja 
sanoillaan entisestä työpaikastaan.
Hyvillä mielin lähtenyt kommunikoi 
positiivisesti. 

Se tapa, miten seniori hyvästellään, värjää 
koko työuran. Lähtijän muistaminen ja 
kiittäminen kuuluvat hyviin tapoihin ja ne 
auttavat lähtijää siirtymään uuteen 
elämänvaiheeseen. Nämä kytkeytyvät  
henkilöstön yhdenvertaiseen kohteluun, 
jota työntekijät helposti arvioivat ja 
vertailevat. Organisaatiossa on yleensä 
yhtenäiset menettelytavat sille, miten 
henkilöstöä huomioidaan eläkkeelle 
siirtymisen yhteydessä. 

Usein ajatellaan, että näissä lähtöpuheissa 
käytetään turhia ylisanoja. Seniori 
jännittää jo etukäteen ja saattaa todeta, 
ettei mitään puheita tarvita. Huomioimisen 
suhteen ei kannata olla turhan vaatimaton. 
On tärkeää, että työntekijä voi siirtyä 
hyvillä mielin kolmanteen
elämävaiheeseen. Eläkkeellelähtöjuhlissa 
ollaan myös toisillemme armollisia, näin 
eron hetkellä viimeistään annetaan 
anteeksi, jos joskus on satuttukin olemaan 
napit vastakkain.  

Tehtävä 9

Valmistaudu eläkekeskusteluun muutamaa 
kuukautta ennen työsuhteen päättymistä. 
Keskustelussa:
- varmistetaan hiljaisen tiedon, 
kokemustiedon siirtyminen
- kuullaan toivomuksia, miten muistami-
nen/lähtökahvit toteutetaan
- voit vielä tiedustella työuran jatkosta 
ja/tai työskentelystä eläkkeellä, jos 
haluaisit jatkaa työssäsi
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Lähtökahvit

 “Lähtijän muistaminen ja
 kiittäminen kuuluvat hyviin
 tapoihin ja ne auttavat
 lähtijää siirtymään
 uuteen elämänvaiheeseen.”



Tehtävä 10

Pohdi

- Mikä on osaamispääomasi?
- Missä muodossa voit käyttää sitä
 edelleen hyväksi?
- Tutustu työnhakupalveluihin, esim. 
Senior 55+
- Pystytkö hyödyntämään verkostojasi?
- Olisiko yrityksen perustaminen
 mahdollista?

Kolmas elämänvaihe

Kolmannella elämänvaiheella tarkoitetaan 
vanhuuseläkkeelle siirtymisen jälkeistä 
aikaa. Työsuhde on päättynyt työntekijän 
irtisanoutumiseen eläkkeelle siirtymistä 
varten. Hän on vapaa suunnittelemaan 
oman ajankäyttönsä. Työnantajalla on 
mahdollisuus kutsua työntekijä töihin 
uudelleen esim. sijaisuuksiin ja projekteihin 
heti eläkkeelle siirtymisen jälkeenkin. Jos 
työntekijä halutaan palkata entiseen 
tehtäväänsä, tulee siinä olla muutaman 
kuukauden ”karenssi”. Työstä saatu palkka 
ei vähennä myönnetyn eläkkeen määrää. 
Siitä karttuu eläkettä, jonka työntekijä saa 
68 ikävuoden täyttämisen jälkeen. 

Työura voidaan nähdä investointina, joka 
tuottaa osaamista ja osaamisen kautta 
tuloksia. Investointi tuottaa vain niin kauan 
kuin sitä pidetään käytössä. Kun työuraa 
käsitellään kumulatiivisesti, investoinnit 
ovat todella suuria. Investointi kasvaa sitä 
suuremmaksi, mitä kauemmin työura 
jatkuu.
Myös osaaminen kumuloituu.  
Jos työura on ollut katkonainen,
työntekijälle on kertynyt monenlaista 
osaamista ja ennen kaikkea resilienssiä 
kestää muutoksia. Varttuneen
eläköityminen johtaa suuren 
osaamiskertymän poistumiseen. On 
kaikkien etu, että tätä osaamispääomaa 
käytetään jatkossakin hyväksi.

Työntekijä johtaa omaa uraansa oman 
osaamispääomansa kautta. Työsuhteen 
päättyessä eläköitymiseen, hänellä on 
mahdollisuus käyttää osaamistaan ja 
tietotaitoaan jossain muussa muodossa.
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Kolmas
 elämänvaihe

PUH. 045 1253 870
marke@markettarantama.fi
marketta.rantama@gmail.com
www.markettarantama.fi

LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, 
Youtube
Verkkokurssien myynti: 
www.silversenior.fi/verkkokauppa



Lähteitä

Aaltonen, Tapio, Ahonen Pirjo ja Sahimaa, 
Jaakko: Johda merkitystä. Alma Talent 
2020
Halen, Katri; "Raha ei ollut se ensisijainen, 
vaan ihan muut..." : Työssä jatkaminen ja 
eläkkeelle siirtyminen sopimuksellisuuden 
kehässä, Helsingin yliopisto, 
valtiotieteellinen tiedekunta, 
Yhteiskuntapolitiikka, 2019
Ikävoimaa työhön, Työterveyslaitos 2011
Julkunen Raija, Pärnänen Anna: Uusi 
ikäsopimus. Minerva Kustannus Oy. 
Kopijyvä Oy, Jyväskylä 2005
Kiviranta Raili; Onnistu eri ikäisten
johtamisessa WSOYPro 2010
Pääkkönen Sirpa; Pätkiä & Potkuja Avisa-
do 2020
Salonen Eveliina; Johda energiaa. 
Basam Books 2020
Soback Dan: Valmentava johtajuus. 
Basam Books 2021
Työterveyslaitoksen nettisivut www.ttl.fi
Työstä elinvoimaa -tutkimus, Silver 55+

13


