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Dialoogiteema: Paraneeko vammaisten 
ja pitkäaikaissairaiden työhön pääsy?

Miten työelämä 2020 –hankkeessa mahdollistetaan nyt 
työelämän ulkopuolella olevien työhön pääsy?

VATES-PÄIVÄT 9.4.2014
Margita Klemetti

Hankejohtaja
Työ- ja elinkeinoministeriö
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Lähivuosien keskeinen haaste

Työvoima vähenee
Tuettava samanaikaisesti 
kahta talouskasvun tekijää:

• työn tuottavuuden kasvua
• työhön osallistumisastetta

HAASTE!

Kuinka Suomen työelämä 
voisi olla jatkossa muihin 

Euroopan maihin 
verrattuna siinä määrin 
laadullisesti parempaa, 

että se tukisi 
suomalaisten halua ja 
mahdollisuuksia jatkaa 
työelämässä terveinä ja 

motivoituneina muita 
maita pidempään.



2

3

Työmarkkinoiden rakennemuutos

Työpaikkojen ”luova tuho”

Uudet työpaikat syntyvät 
palvelualoilla

Työvoiman ammatillinen ja 
alueellinen liikkuvuus

Työvoimapotentiaalin 
hyödyntäminen

Turvaa muutoksiin ja 
nivelvaiheisiin
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Työurien pidentäminen edellyttää

Nuorten koulun
keskeyttäminen
ja syrjäytymisriskit

21 ‐ 28 v. 
Yliopistot / korkeakoulut

”Työhyvinvointikori”
Rakentaa edellytyksiä

työstälähtöiän pidentämiselle

60,9v.
Keskimääräinen 
työstälähtöikä

63  ‐ 68 v.
Joustava eläkeikä

‐ eläkekarttuma 4,5 %
‐ elinaikakerroin
vaikuttaa 
‐ osa‐aikaeläke
‐ työttömyysturvaputki
‐ eläkeläisten paluu‐
muutto työelämään
(40.000)Työkyvyttömyyseläkeläisiä

n. 230.000, eläke alkaa 
keskimäärin 52‐vuotiaana,
kasvu n. 20.000 vuosivauhtia

1. 
Keskimääräinen 

työhöntuloikä

2. Työssäolon 
aikaiset 

toimenpiteet

3. 
Keskimääräinen 
työstälähtöikä

Tavoite:

Keski-
määräinen 
työstälähtö-
ikä v. 2025 
mennessä 

62,4 vuotta



3

5

TULEVAISUUDEN TYÖPAIKALLA

• On uudistumista ja kehittämistä tukeva kulttuuri.

• Hyödynnetään uutta teknologiaa.

• Luodaan yhteistyössä uusia tuotteita, palveluja ja 
tapoja toimia.

• Toiminta perustuu luottamukseen, keskinäiseen 
arvostukseen, avoimuuteen ja  vastavuoroisuuteen.

• Muutokset kohdataan ennakoivasti ja hallitusti.

• Panostetaan työyhteisöjen toimivuuteen.

• Palvellaan asiakkaita hyvin.

• Ollaan ketteriä ja vastaanottavaisia henkilöstön 
tarpeille.

• Johtaminen on huippuluokkaa.

• Luodaan uutta työtä.

Tuottavuutta ja työelämän laatua 
parannetaan sovittamalla yhteen 
tasapainoisesi menestyksen painopisteet: 

• Innovointi ja tuottavuus
• Luottamus ja yhteistyö
• Työhyvinvointi ja terveys
• Osaava työvoima

Hyvä perustaso

Kehittäjä

Edelläkävijä

TYÖELÄMÄSTRATEGIA

SUOMEN TYÖELÄMÄ EUROOPAN 
PARAS VUONNA 2020

Suomalaisen työelämän arvopohja

Työpaikat kehittävät toimintaansa
omista lähtökohdistaan

Palvelu ja tuki 
kehittämistyöhön

Hallitusohjelma
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Kirkon työmarkkinalaitos

Yhteistoiminta-asiamiehen toimisto

Työelämä 2020 -hankkeen työelämäkehittäjät
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Otteita työelämätoimijoiden yhteistyölupauksista

• Varhaisen tuen mallit erityisesti liittyen työterveyshuollon toimintaan

• Työkyvyn ja työturvallisuuden toimintamallit pienyrityksiin 

• Työtapaturmien vähentyminen siivous- ja kiinteistöpalveluissa

• Vakiinnutetaan  toimiva ohjausjärjestelmä ja asenne työskentelemisestä 
osatyökykyisenä

• Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden työllistämisen -työvalmentajan 
toiminta

• Hyvät terveyspalvelut ja toimiva työterveysyhteistyö työpaikan ja 
työterveyshuollon, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja 
kuntoutuksen välillä

• Lisätä henkilöstöasioiden ja henkilöstöjohtamisen osaamista

• Osatyökykyisten työelämäosallisuuden vahvistaminen

• Osatyökyiset työelämään -ohjelma
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Osatyökykyiset työelämään -ohjelma (STM)

Toimintakonsepti

Lainsäädäntö Palvelut 

-Sosiaaliturva
-Työpaikan keinot
-Terveydenhuolto
-Kuntoutus
-Koulutus
-Työvoimapalvelut 
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www.tyoelama2020.fi

Twitter: @Tyoelama2020, #tyoelama2020

Facebook: Tyoelama2020

Uutiskirje


