
Pois eläkkeen odotushuoneesta – 
tiekartta merkitykselliseen työhön

Opas antaa askelmerkkejä työntekijälle merkitykselliseen 
työhön ja työnantajalle innostavaan johtamiseen työuran 
päätösvaiheessa. Tulokset näkyvät mielekkäinä, tuloksekkaina
ja mahdollisesti myös pidentyneinä työurina.  



Onko työpaikallasi “eläkkeen odotushuone” – tila, jossa
eläkeikää lähestyvä odottelee työelämästä poistumistaan?

Kerron sinulle oman tarinan työurani päätöksestä. 
Matkasin tämän elämänvaiheen läpi suunnitelmallisesti,
 avoimesti ja energisesti, sisäisen motivaation säilyttäen.

 Jatkan nyt  yrittäjänä ja tietokirjailijana.
Haluan auttaa työntekijöitä, johtajia ja työyhteisöjä parempaan

vuorovaikutukseen kolmannen iän kynnyksellä.
Tiekartta johdattaa pois eläkkeen odotushuoneesta kohti merkityksellisiä 

ja tuloksekkaita työvuosia. 

Olen Marketta, yhteiskuntatieteiden 
lisensiaatti, yrittäjä ja tietokirjailija. 
Työurani on maratonin mittainen: työeläk-
keiden parissa 10, HR-tehtävissä  10 ja 
henkilöstöjohdon tehtävissä 22 vuotta. 
Parhaimmat muistot työuraltani ovat niitä, 
joissa olen voinut aidosti auttaa muita. 

“Rakastan työtä, joka
 tehdään hyvällä
 fiiliksellä.”
Nyt haluan auttaa senioreita tekemään 
merkityksellistä työtä arvostettuina
työyhteisön jäseninä. Rakastan työtä, joka 
tehdään hyvällä fiiliksellä. Täytettyäni 60 
vuotta koin, että työurani nykyisissä 
tehtävissä olisi lähivuosina kyllääntymässä 
ja pohdin, miten muuten voisin edelleen 
toimia työelämässä ja auttaa muita.
Selvitin eläkelaitoksesta eläkeikäni ja 
eläkkeen määrän. Merkitsin rastit elämäni 
karttaan ja ilmoitin pari vuotta aikaisemmin 
lähijohtajalleni lähtöpäiväni. Työnantaja 
hyväksyi eläköitymissuunnitelmani. 

Työpaikallani oli mahdollisuus 
seuraajasuunnitteluun: pääosa tehtävistäni  
jäi kokeneille tiimiläisilleni, ja lisäksi
rekrytoitiin uutta osaamista. Ehdin
perehdyttää ja siirtää hiljaista tietoa. 
Lähtökahvit juotiin vuotuisen
työyhteisöpäivän päätteeksi, niin kuin olin 
toivonutkin. Hyvästelin kiitollisena johtajat, 
tiimiläiset ja muut työtoverit ja siirryin 
yrittäjäksi aikaisemmin perustamaani 
yritykseen. Oma siirtymäni sujui suunnitel-
mallisesti ja hyvin. 

Jäin pohtimaan, miksi työuran 
päätösvaiheeseen ajetaan usein
“sammutetuin lyhdyin”. Seniorin ja 
lähijohtajan vuorovaikutus on vaisua, mikä 
heijastuu koko työyhteisöön. Jäädään 
“eläkkeen odotushuoneeseen” 
odottelemaan seniorin poistumista.
Jäähdyttelykierroksilla ja tyhjäkäynnillä 
vierähtää vuosi jos toinenkin.
 

Tuntuu, että yleiset linjaukset pitkistä 
työurista ja toiminta työpaikoilla ovat kuin 
kaksi kättä, jotka vetävät eri suuntiin. 
Tietoa työurajohtamisesta on valtavasti, 
mutta sittenkin saatetaan törmätä
ikäsyrjintään, huonoon johtamiseen tai 
seniorin vallankäyttöön.Totesin, että 
jokainen työntekijä tekee päätöksensä 
eläkkeelle siirtymisestä mikrotasolla, 
työpaikallaan ja vertaa eläkkeelle siirty-
misen ja työssä jatkamisen vaihtoehtoja 
omista lähtökohdistaan. Ratkaiseva tekijä 
on työpaikan ilmapiiri, johtaminen ja työn 
merkityksellisyyden kokemus. Jos fiilis on 
huono, eläkevaihtoehto vetää puoleensa 
magneetin lailla.

Totesin, että työuran päätösvaihe tarvitsee 
perehdyttämistä vastaavan yhteisesti 
sovitun menettelyn. Ihmettelen, miksei 
kaikkien työntekijöiden kanssa käydä 
työurakeskustelua työn tavoitteista ja 
kestosta. Ajoitus 60 ikävuoden tuntumaan 
on tärkeää: alle kuusikymppisten kanssa 
keskustelu työuran pituudesta ei vielä ole 
ajankohtainen. Olen sitä mieltä, että 
työpaikkojen tulisi laatia tähän juuri heidän 
organisaatioonsa istuva toimintamalli.

Marketan tarina Eläkkeen odotushuone

Mikrotason päätös

Valmennusta tarvitaan



Tämän päivän kuusikymppiset ovat 
aktiivisia, energisiä ja oppimishaluisia. 
Tekemäni kyselyn pohjalta väitän, että vain 
harva tarvitsee tukimuotoja työssä
selviytymiseen, ja niitä jopa painotetaan 
liikaa. Sen sijaan he tarvitsevat arvostavaa 
suhtautumista. Senioreilla on
kristallisoitunutta tietoa ja valtava 
kokemusvaranto. Joka työpaikalta löytyy 
“käveleviä tietotoimistoja” - joku Pike tai 
Make, jota huudetaan apuun ongelmissa.

Jos työssä on pelon ilmapiiri, seniori ei 
paljasta eläkeaikeitaan, koska
psykologinen turvallisuus puuttuu. Hän 
lähtee vaivihkaa ilmoittaen 
poistumisestaan viimetipassa. Jos seniori 
on ajautunut sivuraiteelle joko omasta 
syystään tai työyhteisön painostamana, 
hänestä tulee yhteistyöhaluton, jopa 
vallankäyttäjä. Eläkkeelle siirtymisestä 
muodostuu tabu työyhteisön sisälle. Tämä 
on suunnatonta henkilöstövoimavarojen 
tuhlausta!

Päätin selvittää asiaa: Tein haastatteluja eri 
organisaatioiden johtajille ja päälliköille ja 
kyselyn kolmanteen elämänvaiheeseen 
siirtyneille.Vastausten mukaan 
työhteisöissä ei ole systemaattista keskus-
telumallia työuran päätösvaiheen
johtamiseen. Kysely osoitti myös sen, että 
seniorit olisivat harkinneet työuransa 
jatkamista, jos sitä heiltä olisi suoraan 
pyydetty tai kysytty. 

Oma kokemukseni on, että kyllä 
eläkeläiseksi ehtii myöhemminkin! Työelämä 
antaa rytmiä ja merkityksellisyyttä elämään. 
Kahvihuonekeskusteluja tulee ikävä. 

Ratkaisu vuorovaikutuksen parantamiseen 
on avoin työurakeskustelu 60 ikävuoden 
tuntumassa. Keskustelun fokus on työssä ja 
siinä jatkamisessa – ei eläkkeelle
siirtymisessä. Eläke on eläkelaitoksen ja 
eläkkeenhakijan välinen asia. Sitä ei 
työpaikalla parane ottaa puheeksi, jos 
seniori ei itse puhu eläkkeestään. 

Keskustelua ei suinkaan käydä pelkästään 
seniorin ehdoin. Lähijohtaja valmistautuu 
keskusteluun yrityksen strategian ja 
henkilöstösuunnitelman pohjalta: mitä 
osaamista tarvitaan tulevina vuosina? Turha 
hymistely kannattaa jättää pois, koska 
keskustellaan asiapohjalta strategisista 
työhön liittyvistä kysymyksistä! 
Seniorin ei kannata olla mustasukkainen 
tehtävistään; viimeistään nyt kannattaa 
nostaa seniorin kehittämispotentiaali esiin. 
Avoimessa työyhteisössä hän voi esittää 
toiveen työn muotoilusta. Työn tuunaus, 
eteneminen uralla, tehtävien vaihto ja 
työaikamuutokset ovat varteenotettavia 
vaihtoehtoja.

Havaitsin, että lähijohtajat tarvitsevat 
valmennusta varttuneiden johtamiseen ja he 
puolestaan tarvitsevat askelmerkit
kolmanteen elämänvaiheeseen siirtymiseen. 
Näin kaikki tapahtuu suunnitelmallisesti, 
mikä mahdollistaa henkilöstösuunnittelun. 

”Jos fiilis on huono, 
eläkevaihtoehto vetää
puoleensa magneetin
lailla.”

“Kysely osoitti myös sen,
että seniorit olisivat 
harkinneet työuransa 
jatkamista,
jos sitä heiltä olisi 
suoraan 
pyydetty tai kysytty.” 
Tämä pyyntö on parasta palautetta, mitä 
työntekijä voi saada. Ja ajatelkaa, mikä 
huikea säästö eläkemenoissa jo
muutamankin kuukauden lykkäyksistä tulisi!

Kävelevä tietotoimisto

Psykologinen turvallisuus

Työurakeskustelu



Eläkeiän täyttäminen ei määritä työuran 
päätöstä, vaan se voi jatkua yhteisen 
suunnitelman pohjalta. Seniorin työura 
jatkuu eläkeiän täyttämisestä huolimatta 
juuri siihen saakka, kun on yhteisesti sovittu. 
Seniorista tulee sen jälkeen hyvä 
brändilähettiläs yritykselle tai 
organisaatiolle. 

Ihmettelen, miksei työpaikoilla sovita 
yhteistoimintamenettelyssä käytäntöjä 
seniorien johtamiseen ja hiljaisen tiedon 
siirtoon. Tämähän olisi juuri sellaista työnan-
tajan ja työntekijöiden hyvää yhteistoimint-
aa, jossa molempien näkökulmia arvosteta-
an.
 

Kuten totesin työyhteisö saattaa jättää 
eläkeikää lähestyvän oman onnensa 
nojaan “eläkkeen odotushuoneeseen” jopa 
vuosiksi. Varttuneet työntekijät kärvistelevät 
turhautuneina työpaikoilla, joissa heiltä ei 
enää odoteta mitään uutta. Seniori kätkee 
hiljaisen tiedon sisälleen ja vie sen 
mennessään, pahimmassa tapauksessa 
mieli katkeroituneena. 

Haluan todella kehittää seniorivaiheen 
johtamista. Haluan auttaa yksinkertaisella, 
työntekijän, lähijohtajan ja työyhteisön 
parempaan vuorovaikutukseen tähtäävällä 
toimintamallilla, joka edistää kaikkien 
työhyvinvointia ja mahdollistaa henkilöstö-
suunnittelun.

Toimintamallin lähtökohtana on 
merkityksellinen työ ja sisäinen motivaatio, 
avoimuus ja energia. Työura jatkuu
mielekkäänä ja tuloksekkaana.
Työnantaja saa mallin kautta seniorin 
hiljaisen tiedon käyttöönsä ja seniori siirtyy 
kolmanteen elämänvaiheeseen oman 
sisäisen motivaationsa säilyttäen. Hän voi 
niin  halutessaan jatkaa uudessa työsuh-
teessa tai yrittäjänä.
Hyvillä mielein eläkkeelle jäänyt on 
työnantajan brändilähettiläs ja viestittää 
positiivisesti työelämästä nuoremmille 
sukupolville.

“Havaitsin, että lähijohtajat 
tarvitsevat valmennusta varttuneiden
johtamiseen ja he puolestaan tarvitsevat askelmerkit
kolmanteen elämänvaiheeseen siirtymiseen”

Seniorin työuraa tukevia tapoja lähdetään kehittämään vuorovaikutuksessa lähijohtajan 
kanssa noin 60 vuoden iässä. Seniori ja lähijohtaja laativat omat
suunnitelmat ja keskustelevat niiden pohjalta työuran tulevien vuosien tavoitteista ja 
kestosta. Näin päädytään yhteisesti sovittuihin tulevien työvuosien käytäntöihin, jossa on 
huomioitu mahdolliset työn muutokset ja kehittämistarpeet sekä tarvittava koulutus. 

Työntekijä valmistautuu keskusteluun kokoamalla koulutus- ja työkokemustiedot sekä 
kertoo alustavasti tulevan työjakson pituuden. Lähijohtaja valmistautuu keskusteluun 
työnantajalähtökohdista: strategiasta ja henkilöstösuunnitelmasta käsin. Seniori kertoo 
toiveet työn mahdollisista muutoksista ja lähijohtaja työn kehittämisestä. Yhteisesti 
sovitaan koulutuksista ja mahdollisista tehtävämuutoksista. Lähtökahvien lähestyessä on 
tarpeen erillinen infokeskustelu, jossa varmistetaan, että kaikki tarvittava tieto jää
työyhteisön käyttöön. 

Paremmalla vuorovaikutuksella työuran viimeisistä vuosista
tulee motivoivia ja tuloksekkaita. 

Katsotaan, miten varmistatte, että matka kohti kolmatta
 elämänvaihetta lähtee hyvin käyntiin. 

Tällä matkalla opitte suunnittelemaan työuran päätösvaiheen, saatte käytännön 
työkaluja ja voitte hyvillä mielin juoda lähtökahvit sitten kun seniorin työura 

suunnitelmallisesti päättyy.

Yhteistoimintamenettely

Seniorivaiheen toimintamalli



Työntekijän työura on onnistunut, kun lähijohtaja tuntee hänen vahvuutensa ja 
haluaa käyttää niitä. Sen vuoksi työntekijän uraan on syytä perehtyä. 

Tieto tuo varmuutta ja päättäväisyys auttaa teitä toimimaan yhtenäisen mallin 
mukaan johdonmukaisesti ja tasapuolisesti. Yhdenmukaiset toimintatavat lisäävät 

luottamusta työpaikalla. Senioreiden arvostava kohtelu lisää psykologista 
turvallisuutta koko työyhteisössä.

Ennen kuin aloitatte matkan kohti parempaa vuorovaikutusta, on hyvä tietää päämäärä. 
On välttämätöntä, että organisaatiossa on hyväksytty yhtenäiset menettelytavat, mitä 
noudatetaan. Henkilöstön yhdenvertainen kohtelu on a ja o. Puhutaanko sitten
organisaation ikästrategiasta, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta tai
menettelytapaohjeistosta, se on makuasia? Tärkeintä on, että menettelytapa on käsitelty 
yhteistyössä työnantajan ja työntekijöiden kanssa yhteistoimintamenettelyssä. Ykkösasia 
on, että menettelytavasta on luotu käytännön toimintamalli, joka on kaikkien johtajien ja 
esihenkilöiden tiedossa.

Toimi yhteistyössä. Jos mahdollista, pyydä ”matkalle” mukaan myös koko työyhteisö. 
Varmista, että teillä on työnantajan ja työntekijöiden kanssa yhteinen tahtotila lähteä 
parantamaan eri-ikäisten välistä yhteistyötä työpaikalla. Henkilöstön moninaisuus on 
voimavara.  Kun nuoremmat ikäluokat näkevät, että senioreita kohdellaan arvokkaasti 
juuri heidän työyhteisössään, lisää se keskinäistä luottamusta ja työhyvinvointia.
Tämä on yrityksenne menestystekijä tulevaisuudessa. 

L



Haluan auttaa varttuneita työntekijöitä ja 
heidän lähijohtajiaan parempaan 
vuorovaikutukseen kolmannen iän
kynnykselle. En jätä teitä yksin, vaan annan 
käteen tiekartan, miten edetä. 
Saamani palaute kertoo, että 
valmennuksestani hyötyvät :

TYÖNTEKIJÄT
Työn merkityksellisyys, arvostus, sisäinen 
motivaatio
Hyvä valmistautuminen kolmanteen elämän-
vaiheeseen

TYÖNANTAJAT
Työn tuloksellisuus, hiljaisen tiedon siirto, 
seuraaja-suunnittelu, eläköitynyt on hyvä 
brändilähettiläs
Henkilöstökoulutusta ikääntyneille työnteki-
jöille (mm. YT-lain 16 §) 

ELÄKELAITOKSET
Vanhuuseläkkeelle siirtymistä lykätään

TYÖNANTAJA JA AMMATTIJÄRJESTÖT, 
YHTEISKUNTA
Vaikuttaa työllisyysasteeseen

Seuraathan sähköpostiasi, 
tulet saamaan minulta kirjeitä,
joissa kerron lisää
seniorivaiheen urajohtamisesta. 
Kannattaa tarkistaa, etteivät 
sähköpostini eksy sähköpostisi 
roskaposti- tarjoukset- tai 
sosiaaliset verkostot- laatikkoon.
 

Instagram: @marketta.rantama
Sähköposti: marke@markettarantama.fi

www.markettarantama.fi

Myös LinkedIn, Facebook,  Twitter, Youtube


