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• Muutoksen maailmassa yksi asia on muuttumaton: 
taukoamaton muuttuminen. (Herakleitos n. 535-475 eKr.)

• Millaisia muutoksia olet kokenut, miten niitä
hallinnut ja millaista tukea saanut?

MUUTOS



TARKOITUS, TAVOITE, 
TUOTOS

TARKOITUS: ikääntyvien työntekijöiden muutoksen
hallinnan keinojen ja tuen tarpeen selvittäminen

TAVOITE: luoda työkalu työterveyshuolloille
tukitoimista ikääntyvän työntekijän muutoksen

hallinnassa

TUOTOS: tukitoimikompassi työterveyshuoltojen
käyttöön asiakasyritysten työntekijöiden muutoksen

hallinnan tukemiseen





TUTKIMUKSELLINEN OSUUS 
KEHITTÄMISPROJEKTISSA

• Tavoite, tarkoitus, tutkimuskysymykset
soveltuvat menetelmät

• Haastattelut (6 kpl) kohdeyritysten työntekijöille
• Yksilöteemahaastattelut
• Tulosten analysointi, temattinen analyysi
• Tukitoimikompassin muodostaminen
• Eettisyys
• Hyödynnettävyys





TULOKSET

• Yksilötekijät
• Työliitännäiset tekijät
• Muutokset/muutoksen hallinta
• Ikäsidonnaiset asiat ja ikään liittyvät muutokset
• Tukitoimet
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TUNNISTA MUUTOKSET 

 Erilaiset isot ja pienet muutokset 
 Työliitännäiset ja yksilötason muutokset 
 Työntekijän kokemukset muutoksista 
 Vaikutukset kokonaisvaltaisesti (työ)hyvinvointiin 

 

SELVITÄ JA VAIKUTA TYÖNTEKIJÄN HALLINTAKEINOT 

 Erilaiset hallintakeinot työntekijöillä 
 Tavat, joilla voi tukea työntekijää hallintakeinojen selvittämisessä 
 Hallintakeinon läpikäyminen ja työstäminen 
 Muilta tahoilta saatava tuki muutostilanteissa (esim. sosiaalinen 

tuki) 

 

TUE TOIMINNALLA TYÖTERVEYSHUOLLOSSA 

 Työpaikan tunteminen ja tilanteen huomioiminen 
 Tarvelähtöinen tuki  
 Iän huomioiminen tarvittaessa 
 Oikea-aikaisen, sujuvan ja asiantuntevan avun tarjoaminen  
 Ohjaaminen muihin tukitoimiin/palveluihin  
 Yhteistyö työpaikan ja työterveyshuollon välillä  

 

HUOMIOI YKSILÖTEKIJÖIDEN, TYÖN, IÄN JA TUEN VAIKUTUKSET KAIKILLA 
TASOILLA 



JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULKINTA

• Paljon erilaisia muutoksia niin työssä kuin vapaa-
ajalla

• Muutoksia tunnistetaan hyvin
• Yksilötekijät tärkeässä roolissa muutoksissa
• Sosiaalinen tuella myös vahva merkitys
• Ikä toivottiin huomioitavan muutosten yhteydessä 

tarpeen mukaisesti ja henkilökohtaiset tekijät 
huomioiden



• Työntekijän tukemisessa työterveyshuollon 
toivotaan olevan tarvittaessa mukana, mutta 
toisaalta yhteistyön olevan niin sujuvaa, että 
työterveys pystyy huomaamaan tukitoimien tarpeen

• Työterveyshuollolta toivottiin myös helppoutta 
hakeutua hoitoon, osaamista oikeiden tukitoimien 
löytymiseen ja ammattitaitoa



ARVIOINTI
• Arviointia tehty koko prosessin ajan

• Alussa SWOT-analyysi, lopussa 
onnistumiskartoitus

• Kriittistä arviointia tavoitteena toimiva & 
käyttökelpoinen tuotos



• Toivotaan PATU-hankkeelta tukea levittämiseen (mm. 
nettisivut, verkostot, kohdeyritykset)

• Kehittämisprojektin päällikön mahdollisuus tarvittaessa
käydä esittelemässä tukitoimikompassia ja sen käyttöä
työterveyshuolloille

• Työterveyshuollon konsultointi tukitoimikompassin
sisällöstä/toimivuudesta?

• Juurruttamisesta keskustelu PATU-hankkeen kanssa

LEVITTÄMINEN JA 
JUURRUTTAMINEN



Kiitän!
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