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Raija Julkusen ja Anna Pär-
näsen Uusi ikäsopimus -tutki-
mus tar joaa politiikantekijöille 
ja työelämäkeskustelusta kiin-
nostuneille uuden näkökulman 
työurien pidentämisestä käytyyn 
keskusteluun. Työurien jatkumi-
seen ja päättymiseen vaikuttavia 
tekijöitä tarkastellaan työpaik-
katasolla niin, että yritys- ja or-
ganisaatiotaso on otettu tarkas-
teluun mukaan. Tutkimuksen 
lähtökohta on hyvä, sillä pää-
tökset eläkkeelle jäämisestä ja 
työssä jatkamisesta tehdään työ-
paikoilla ja ratkaisuihin vaikut-
tavat monet työpaikkaan liitty-
vät tekijät. Työnantajanäkökul-
ma on jäänyt vähälle huomi-
olle sekä kotimaisissa että kan-
sainvälisissä tutkimuksissa. Sen 
sijaan työntekijöiden kokemuk-
sia työoloista ja työssä jatkami-
sen mahdollisuuksista on viime 
aikoina tutkittu. 

Kirjoittajat puhuvat uudesta 
ikäpolitiikasta viitatessaan yh-
teiskuntapolitiikan muutok-
seen, jonka tavoitteena on kään-
tää varhainen työnteon lopet-
taminen ja eläkkeelle jääminen 
työssä jatkamiseksi. Uutta ikä-
politiikkaa on vauhditettu sekä 
eläkepoliittisin ratkaisuin että 
laajoin työelämän ohjelmin en-
sin Kansallisella ikäohjelmalla ja 
sittemmin Veto-, Kesto- ja vas-
taavilla hankkeilla. Politiikan ta-
voitteiden uudelleen suuntaami-
sessa on onnistuttu, mutta on-
ko näihin tavoitteisiin vastat-
tu päätöksentekotasolla eli yri-
tysten henkilöstöstrategioissa, 
työnanta jien asenteissa ja ikään-
tyneiden työntekijöiden suun-

nitelmissa? Tutkimuksessa ky-
sytään, onko yrityksissä ja orga-
nisaatioissa nähtävissä merkke-
jä uuteen ikäpolitiikkaan siirty-
misestä. 

Tutkimus perustuu vuosikym-
menen alussa kerättyyn kym-
menen eri yrityksen tai julkisen 
sektorin toimipaikan case-ai-
neistoon. Haastatteluja on teh-
ty viidellä paikkakunnalla. Tut-
kijat ovat haastatelleet kullakin 
työpaikalla henkilöstöjohdon 
edustajaa, yhtä luottamushen-
kilöä ja muutamaa vanhempaa, 
55 vuoden iän ylittänyttä työn-
tekijää. Henkilöstöjohdon edus-
tajat toimivat tutkimuksen por-
tinvartijoina. Heidän kauttaan 
on saatu yhteys luottamushen-
kilöön ja haastateltuihin työnte-
kijöihin. Näiden kolmen toimi-
jatahon haastattelut osoittautui-
vat toimivaksi ratkaisuksi, vaik-
ka kaikkea relevanttia tietoa ei 
ole saatu samalla tarkkuudella 
jokaiselta vastaajaryhmältä. 

Tutkimuksen ensimmäisis-
sä luvuissa käydään keskuste-
lua ikäpolitiikan suunnanmuu-
toksesta, Suomen kehitykses-
tä 1990-luvulta näihin päiviin 
ja uudistuspolitiikan mahdolli-
suuksista ja rajoista huomioon 
ottaen työpaikkojen ikäkäytän-
nöt ja ikääntyvien eläkehalut. 
Ikääntymisen ja työelämän vä-
lisiä suhteita koskevaa suoma-
laista keskustelua peilataan laa-
jasti kansainväliseen, lähinnä so-
siaaligerontologiseen tutkimuk-
seen. Näistä osin teoreettisista-
kin pohdinnoista nousee uuden 
ikäpolitiikan kannalta tärkei-
tä kysymyksiä. Ovatko työnan-

tajat perusteettomasti ageistisia 
eli ikääntyviä syrjiviä ja työnte-
kijät eläkehakuisia? Onko van-
huuseläkeikä viritetty liian kor-
kealle suhteessa ihmisten työky-
kyyn ja tämän päivän työelämän 
luonteeseen? Onko lainkaan rea-
listista ajatella, että tosiasiallista 
eläkkeelle siirtymisikää voidaan 
myöhentää?  

Tutkimus tarttuu varhaisen 
työstä poistumisen selittämiseen 
neljästä näkökulmasta. Selityk-
seksi tarjotaan ensiksikin eläke-
järjestelmää, sen institutionaa-
lisia ikärajoja ja niiden normia 
luovia käytäntöjä. Toinen nä-
kökulma painottaa kolmannen 
iän kulttuuria ja ajatusta päästä 
ajoissa irti työelämän kahleista. 
Kolmas näkökulma pohtii työ-
paikoilla esiintyviä ageistisia käy-
täntöjä ja neljäs työelämän mo-
dernisaatiota, jatkuvaa muutosta 
ja kovenevia vaatimuksia. Kirjas-
sa esitellään runsas kirjo työpai-
koilta kerättyjä kokemuksia ja 
niitä koskevia tulkin toja, jotka 
liittyvät näihin neljään näkökul-
maan. Johdon, luottamushenki-
löiden ja vanhem pien työnteki-
jöiden kokemusten kautta piir-
tyy kuva työurien pidentämi-
sen mahdollisuuksista ja esteis-
tä työpaikoilla. 

Heikkoja signaaleja uudesta ikäpolitiikasta 
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Työpaikan eri toimijataho-
jen näkemykset organisaation 
käytännöistä eroavat toisistaan. 
Henkilöstöjohto painottaa ta-
sa-arvoista ja oikeudenmukaista 
kohtelua, kun taas luottamus-
miehet tuovat esille ikään liitty-
vää epätasa-arvoa. Luottamus-
henkilöiden mielestä ikäpolitiik-
ka on vasta puheen asteella. Nä-
kemyserot eivät kaikissa asioissa 
ole kuitenkaan suuria. Tutkijat 
päätyvät siihen, että ikääntymi-
sestä puhutaan korrektisti, mut-
ta piilevää ikäsyrjintää esiintyy. 
Työpaikoilla tiedostetaan työ-
voiman vanhenemisen ongel-
ma, mutta henkilöstöpolitiikas-
sa tähän ei ole millään tavalla 
varauduttu. Hienoisia käänteen 
merkkejä uuden ikäpolitiikan 
suuntaan on tulosten perusteel-
la tosin havaittavissa. 

Myös toimialakohtaista vaih-
telua esiintyy. Monet erot jäsen-
tyvät julkisen sektorin, teollisuu-
den ja yksityisen palvelusektorin 
muodostaman kolmijaon perus-
teella. Case-aineistoon perustu-
via tuloksia ei kuitenkaan voi-
da yleistää koskemaan tutkittuja 
toimialoja saati organisaatioita 
yleisesti. Laadullinen, yksittäisiä 
työpaikkoja koskeva aineisto ei 
myöskään anna mahdollisuutta 
eri tekijöiden huolelliseen vaki-
oimiseen. Mikä esimerkiksi on 
henkilöstön ikärakenteen vaiku-
tus organisaation toimintatapoi-
hin? Vanhim pien työntekijöiden 
osuus henkilöstössä vaihtelee 
suuresti tutkimusorganisaatios-
ta toiseen. Entä eroavatko työn-
antajien näkemykset työvoiman 
tarpeen mukaan? Tähän ei voi-
da aineiston perusteella vasta-
ta. Sen sijaan tuore survey-tut-
kimus osoittaa, että työvoiman 
tarve vaikuttaa selvästi työnanta-
jien halukkuuteen tukea ikään-
tyvien työssä jatkamista. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen 

ongelmia on punnittava sen etui-
hin nähden. Laadullisen aineis-
ton avulla voidaan pureutua tar-
kasteltaviin kysymyksiin perin-
teistä kysely- ja haastattelutut-
kimusta syvemmin. Julkusen ja 
Pärnäsen tutkimuksen ansio on 
siinä, että se laajentaa tietämys-
tämme työpaikkatason käytän-
nöistä, eri toimijatahojen näke-
myksistä ja ikääntymiseen liitty-
vistä kokemuksista työpaikalla.

Tutkimus kuvaa työpaikko-
jen käytäntöjä ja asenneilmas-
toa 2000-luvun alun talous- ja 
työllisyystilanteessa. Ikääntynei-
den työllisyyskehitys kääntyi jo 
ennen vuosikymmenen vaihdet-
ta ripeään nousuun, joka on jat-
kunut koko 2000-luvun. Kehi-
tystä vauhditettiin 1990-luvun 
loppupuolella käynnistetyil-
lä ikäohjelmilla, työhyvinvoin-
titietouden levittämisellä ja jul-
kisen mielipiteen muokkauksel-
la. Ikääntyneiden työllisyyden 
nousu on ollut kymmenen vii-
me vuoden aikana vaikuttava, 
mikä on havaittu myös kansain-
välisissä Suomea koskevissa arvi-
oinneissa. On kuitenkin vaikea 
tarkkaan osoittaa, mikä merkitys 
tässä kehityksessä on ollut uu-
den ikäpoliittisen tiedon levit-
tämisellä, mikä osuus kohortti-
vaikutuksilla ja eläkelainsäädän-
nön muutoksilla. Viimeaikaisis-
sa analyyseissä on kahden jäl-
kimmäisen tekijän arvioitu pai-
navan selvästi enemmän kuin 
työelämän ohjelmien.

Tutkijoiden mukaan työpai-
koilla oltiin hyvin tietoisia ilma-
piirin muuttumisesta ja niistä yh-
teiskuntapoliittisista tavoitteista, 
joihin yrityksiä pyrittiin saamaan 
mukaan. Vaikka uuden ikäpoli-
tiikan tavoitteet tiedostettiin, 
työurien pidentämisen mahdol-
lisuuksia ei 2000-luvun taittees-
sa kerätyn tutkimusaineiston pe-
rusteella nähdä kovin valoisina. 

Työnantajat eivät ole laajana rin-
tamana toimimassa sen puolesta, 
että työssä jatkettaisiin vanhuus-
eläkkeelle jäämiseen asti. Työpai-
koilla pidettiin 65 vuoden eläk-
keellelähtöikää yleisesti liian etäi-
senä rajana.

Vanhuuseläkeikärajaa on tut-
kimusajankohdan jälkeen ma-
dallettu kahdella vuodella ja sa-
malla muutettu eläkkeelle siir-
tyminen joustavaksi. Myös kes-
kustelu työurien pidentämisen 
ja eläkkeelle siirtymisen myö-
hentämisen tarpeellisuudesta on 
voimistunut. Laajan poliittisen 
konsensuksen saavuttaneen ikä-
politiikan viesti työpaikoille on, 
että työyhteisön ikääntyvillä on 
läsnäoloonsa moraalinen oikeu-
tus. Tätä taustaa vasten herää 
kysymys, ovatko tutkimuksessa 
havaitut heikot signaalit uudes-
ta ikäpolitiikasta julkisen kes-
kustelun ja eläkelainsäädännön 
muutosten myötä vahvistuneet. 
Onnistutaanko uudessa ikäpoli-
tiikassa paitsi politiikan tasolla 
myös sen juurruttamisessa työ-
paikoille?

Kuinka mahdolliselta sitten 
näyttää työnantajien ja työnte-
kijöiden sitoutuminen työ urien 
pidentämisen tavoitteeseen? 
Tutkijoiden mukaan on vielä lii-
an varhaista vastata tähän kysy-
mykseen. Vaikka työpaikoilla on 
havaittavissa käänteen merkkejä 
suhtautumisessa ikääntyviin, on 
liian aikaista sanoa, miten kään-
ne kantaa yli vaihtelevien suh-
danteiden, eläkeikään tule vien 
uusien ikäluokkien ja työelä-
män muutosten. Työpaikkojen 
ratkaisuja ohjaavat yhä enem-
män tehokkuuden tavoittelu, 
tietotekniikan laaja hyväksikäyt-
tö, toimintaympäristön jatkuva 
muutos ja näiden tuomiin haas-
teisiin vastaaminen. Kaikki vas-
taajatahot kuvaavat tämän päi-
vän yritysten ja organisaatioi-
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den tilanteen kovaksi. Toisaal-
ta työelämä saa olla melko ko-
vaakin, kunhan työn sisältö on 
mielekäs ja työskentelyolosuh-

teet ovat kunnossa. Työssäkäyn-
nin mielekkyys motivoi pitkään 
työuraan, jos sitä eivät murenna 
työn kohtuuttomat vaatimukset 

ja epäoikeudenmukainen koh-
telu. 

Lapsuuden kudelmia -kirjan kan-
nessa on lumoavan kaunis ja vä-
rikäs puku. Sen leveä helma pul-
listuu kuin krinoliinin kannatte-
lemana ja kapeaa miehustaa ko-
ristaa leveä röyhelökaulus. On-
ko se aikuisen naisen vai pikku-
tytön puku. Kansilehdeltä löy-
tyy tieto, jonka mukaan kuvas-
sa on tekstiilitaiteilija Virpi Ve-
sanen-Laukkasen pukuveistos 
Karkkiprinsessa. Kansikuvan vai-
kutus on erikoinen ja voimakas: 
mihin kummaan satumaailmaan 
kannen avaaminen oikein joh-
taa? Kirjan nimikin tuntuu omi-
tuisen häilyvältä. Vaikka kirjai-
met selvästi muodostavat oike-
at sanat, mieli pyrkii jatkuvasti 
muokkaamaan kudelmista unel-
mia tai kuvitelmia.

Kirjan saatesanojen mukaan 
teos on kunnianosoitus tutki-
musprofessori Marjatta Bardyn 
elämäntyölle lapsuuden, lasten-
suojelun ja kasvatuksen parissa. 
Kirjan kirjoittajat ovat Bardyn 
työtovereita ja tuttavia lapsuu-
densosiologian ja lastensuojelun 
sekä taiteen piiristä. Tämän ko-
konaisuuden tuottamisessa on 
ollut mukana 22 ihmistä, ja tu-
loksena on 20 yksittäistä teosta 
artikkelien, kuvien ja runojen 
muodossa. Kirjoittajien tavoit-
teena on ollut löytää poikkea-
via näkökulmia, joiden tulokse-

na olisi monialainen ja epäsovin-
nainen, mutta kuitenkin asialli-
nen ja hienotunteinen kokonai-
suus. Tarja Heino kertoo Mar-
jatta Bardyn työstä ja tuotan-
nosta laajemmin. 1970-luvul-
la Bardy viritti keskustelua lap-
sen asemasta yhteiskunnassa ja 
oli 1980-luvulla mukana uudis-
tamassa lastensuojelulakia. Hän 
koordinoi suuntia 2000-luvun 
lapsipolitiikkaan. Tieteen ja tai-
teen yhteys kiinnostaa Bardya, 
ja hän on käsitellyt myös taiteen 
merkitystä lapsen kasvussa. 

Lapsuuden kudelmien ensim-
mäinen teos on Antti Kariston 
artikkeli Mitä kauniisti kirjoit-
taminen on?. Jos lukija on asen-
noitunut kohtaamaan lapsiin ja 
lastensuojeluun liittyvän aihe-
piirin, tämä yllättävä sivupolku 
aiheuttaa hämmennystä. Ehkä 
kansikuvan tapaan tarkoitukse-
na on taas ravistella luutuneita 
odotuksia. Karisto puhuu lep-
poisasti tutkimustekstien viral-
lisesta estetiikasta, jonka ainoa 
ihanne on selkeys: vain olennai-
nen ilmaistaan, eikä rivien välis-
sä saa olla mitään. Ihannetta ei 
ole tapana kyseenalaistaa, sillä 
sen tavoittelu on vakavasti otet-
tavan tieteen tekemisen merkki. 
Artikkelissaan Karisto pehmit-
tää lukijaa kohtaamaan sellaista-
kin tekstiä, joka ei ole tieteelli-

sen estetiikan mukaista. Samal-
la hän kuitenkin varoittelee epä-
sovinnaiseen kielenkäyttöön si-
sältyvistä riskeistä: esimerkiksi 
herttainen tieteellinen teksti voi 
helposti olla herttaisen yhdente-
kevää. Tutkijalta vaaditaan tyy-
litajua, jos hän tekstissään heit-
tää oman persoonansa täysil-
lä peliin, tunteineen päivineen. 
Karisto muistuttaa, että tutki-
jan pitää ottaa huomioon myös 
yleisönsä tarpeet. Hienossa ar-
tikkelissa tieto ottaa nautittavan 
muodon.

Lapsuuden kudelmissa tosi-
aan esiintyy kaikenlaista kie-
lenkäyttöä, sekä nautittavaa et-
tä haastavaa. Joidenkin kirjoit-
tajien aiheena on Marjatta Bar-
dy ja tämän tapa tutkia ja kir-
joittaa. Jotkut artikkelit käsitte-
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