Työvoiman liikkuvuus ICT-alalla:
Mikä on iän vaikutus liikkuvuuteen?

Työnantajien havaintoja iäkkäämmän
työvoiman liikkuvuudesta ICT-alalla
Katsaus

Viime vuosina Eurooppa on kamppaillut ennätys suuren työttömyyden kanssa. Samaan aikaan
tieto- ja viestintätekniikan alalla (ICT) on pulaa kokeneista työntekijöistä. Vaikka vapaita
työpaikkoja on, iäkkäämmät ICT-alan työntekijät kohtaavat työvoiman liikkuvuuden esteitä
alallaan. Tämä on Euroopan komission rahoittaman „CAMEO-iäkkäämmän työvoiman
liikkuvuus Euroopassa” -projektin tärkein kysymys
Työvoiman liikkuvuus on yksi Euroopan Unionin poliittisista prioriteeteistä, koska se
mahdollistaa sosiaalisten, ekonomisten sekä teknoligisten trendien hallinnan. On oletttavissa,
että työvoiman liikkuvuus voi hyödyttää sosiaaliekonomisesti sekä työnantajaa, että
työntekijää. Iäkkäämmät työntekijät -etenkin ICT-alalla- liikkuvat työn perässä rajoitetussa
määrin. Vähäisempi työvoiman liikkuvuus on ominaista iäkkäämmille työntekijöille (tässä
tutkimuksessa yli 45-vuotiaille) ja heidän työssä liikkumisen syyt ovat usein negatiiviisia.

Metodologia:
CaMEO-tutkimuksessa tarkasteltiin ICT-alan työntekijöiden toimintatapoja, käytäntöjä sekä
asenteita iäkkäämmän työvoiman liikkuvuuden suhteen. Tutkimus tehtiin syyskuun ja
joulukuun 2014 välisenä aikana 11 maassa. 136 ICT-alan työntekijälle 12 Euroopan maassa
lähetettiin kysely verkossa. Vastaajien joukossa oli yritysten omistajia, henkilöstöjohtajia,
toimitusjohtajia ja ICT-osastonjohtajia sekä yksityisistä, että julkisista yksiköistä kuin myös
pk-yrityksistä.
Avoimet kysymykset koskivat vastaajien työpaikalla vallitsevia käytäntöjä sekä käsityksiä
työvoiman maantieteellisestä sekä virtuaalisesta liikkuvuudesta. Näin ammatillinen liikkuvuus
määritellään ammatillisen roolin vaihtumisesksi toiseen, maantieteellinen liikkuvuus taas on
siirtymistä toiseen paikkaan
työn vuoksi, mutta virtuaalinen liikkuvuus ymmärretään
työtehtävien suorittamisena toisessa paikassa tai toisessa ammatillisessa roolissa ilman
varsinaista työpaikan tai ammatillisen roolin vaihtoa.
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Postrzeganie przez pracodawców mobilności
geograficznej starszych pracowników z sektora ICT
Vastaajat ovat samaa mieltä siitä, että maantieteellinen liikkuvuus
tuo mukanaan useita hyötyjä. Vastaajat esimerkiksi toteavat tämän
tyyppisen liikuvuuden tarjoavan enemmän valinnan varaa
työmarkkinoille, mikä puolestaan mahdollistaa työntekijöiden ja
työnantajien
paremman
yhteensopivuuden.
Maantieteellinen
liikkuvuus helpottaa tuotteen markkinoille saamiseen tarvittavan
ajan
hallintaa,
joilloin
multietninen
ympäristö
varmistaa
sosiaalidemokrafista profiilia ja näin ollen hyödyttää yritystä .
Tämän lisäksi se mahdollista toimivan tiedon siirron eri aluiden
välillä. Todellisuudessa maantieteellisen liikkuvuuden toteuttaminen
on kuitenkin hankalaa. On vaikea nimetä IT-johtaja ja samaan
aikaan lähettää muiden alojen ammattilaisia sinne missä heitä
tarvittaan
tiedon
leviämisen
varmistamiseksi

Vastaajien mukaan syynä tähän on se, että iäkkäämmät
ICT-ala työntekijät haluavat säilyttää saavuttamansa
aseman ja tasapainin työ- ja yksityiselämän välillä ja
siksi heidän voi olla hankala sopeutua uusiin työoloihin.
On myös mahsollista, etteij heidän kielitaitonsa ole
riittävät. Tämän hetkiset tavat rekrytoida hnkilöstöä
ICT-alalle ulkomailta antamalla lisää palkkaa, asunto ja
työsyhdeauto (kuljettalla) eivät ole toimivia. Jopa
ilmoitukset, joissa luvataan maksaa matka valittuun
maahan useamman kerran viikossa, mikäli henkilö ei
halua muuttaa työn vuoksi, eivät ole tarpeeksi
kannustavia. .

Autetteaessa yrityksiä liikkuvuuteen liittyvissä haasteissa R&D-resursseja tulisi sijoittaa:
 Parempaan työvoiman saatavuuden hallintaan ICT-alalla eteläisistä ja itäisistä maista pohjoisiin ja läntisiin maihin,
 Parempaan ymmärykseen siitä, miten iäkkäämpiä ICT-alan työntekijöitä voisi uudelleen rekrytoida,
 Työn siirtäminen alueille, joilla paljon työttömyyttä sen sijaan, että ihmisiä siirrettäisin alueille, joissa työntekijöitä
tarvittaan.
Toimet, joilla iäkkääpien työntekijöiden liikkuvuutta pyritään edistämään olisi myös sisällytettävä yhteisön tai
kansallisiin palkitsemisjärjestelmiin.

Esimerkki hyvästä toimintatavasta maantieteellisessä liikkuvuudessa:
„59-vuotias sveitsiläinen teknikko muutti intiaan ja alkoi johtaa teknistä osastoa paikallisessa tehtaassa. Yritykselle
tämä oli suuri menestys, koska tällä työntekijällä oli valtava asiantuntemus. Ennen hänen johtajuuttaan yrityksen
liikevaihto oli 70miljoonaa. Tämä kasvoi välittömästi 1,4 miljardiin” (R68).

Työnantajien käsityksiä iäkkäämmän työvoiman
liikkuvuudesta ICT-alalla
Vastaajat olivat samaa mieltä väitteestä, että työvoiman liikkuvuus on tarpeelliista, jotta niiden ammattitaitoisien
työntekijöiden, pystyvät mukautumaan muuttuviin vaatimuksiin, resursseja voidaan käyttää.Esimerkiksi tarjoamalla
mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen on tärkeää työntekijöiden säilyttämiseksi.Toimenpiteet liikkuvuuden
saralla
johtavat
työntekijöiden taitojen ja kokemuksen parempaan tunnistamiseen, mikä optimoi
henkilöstöresurssien suunnittelun. Sisäisen rektytoinnin rekrytointi- ja koulutuskustannukset ovat matalampia. Tämän
vuoksi sisäinen liikkuvuus on vastaajista tärkeää.
.
Vaikka
iäkkäämmät
ICT-alan
työntekijät
ovat
kiinnostuneita edistymisestä yrityksen sisällä vastaajat
kuitenkin olettavat : 
 Iäkkäämillä työntekijöillä mahdollisesti olevan
vähemmän innovatiivista potentiaalia,
 Heidän työskentelevän mielummin vakaassa kuin
vaihtuvassa ympäristössä,
 Olevan hankaluuksia kompenttiensa päivittämisessä
ja laajentamisessa sekä nopeasti muuttuvan tiedon
hallinnassa.
Tämän lisäksi vastaajat kyseenalaistivat iäkkäämpien
työntekijöiden todellisen halun edetä uralla tässä
elämänvaiheessa.

Jotta iäkkäämpien ICT-alan ammatillista liikkuvuutta
saataisiin lisättyä R&D-resursseja tulisi käyttää:
 Kehittämään parempia tapoja arvioida iäkkäämpien
työntekijöiden
valmiuksia
ja
kokemuksia
järjestelmällisessä
ammattitadoissa,
kuten
ITprojektihallinnassa,
ohjelmien
testauksessa
tai
ongelman ratkaisussa turvajärjestelmissä. Nämä ovat
tyypillisiä iäkkäämpien työntekijöiden osaamisalueita,
 Toimenkuvien vakiointiin,
 Ikääntyvien työntekijöiden palkkaamisesta koituvien
hyötyjen tehokkaanseen mainostamiseen.

Esimerkki hyvästä toimintatavasta virtuaalisessa liikkuvuudessa:
„Nykyään pankki on kaikkialla digitaalinen. Jotkut henkilöt, jotka ovat työskennelleet pankkialalla usean vuoden ajan
olivat todistamassa valtavia muutoksia – aina vanhoista yksinkertaisista digitaalisista ratkaisusista nykyiseen täysin
digitaaliseen syysteemiin. Näin ollen he joutuvat vieläkin siirtämään osaamistaan edelleen. Mutta me tarjoamme ohjelmia
tässä tilanteessa. Jotkin ovat pakollisia, toiset vapaaehtoisia. Iäkkäämmillä työntekijöillä on paljon tietoa ja kokemusta,
jota he voivat jakaa tuoden mahdollisuuksia, arvoja ja kykyjä asiakaspalvelualle.” (R116).

Työnantajien käsityksiä iäkkäämmän työvoiman
liikkuvuudesta ICT-alalla
Kaikki vastaajat käyttävät -ainakin jossain määrin- virtuaalista liikkuvuutta omassa organisaatiossaan. Tämä johtuu
siitä,että se tuo merkittävää taloudellista hyötyä, säästää aikaa ja rahaa, kasvattaa ICT-alaa kansainvälisesti sekä
yhdentää prosesseja laajemmin.
M Virtuaalinen liikkuvuus on erittäin tärkeää erityisesti ikäämmille (ICT-alan) työntekijöille:
 Tterveydellisistä syistä, jolloin maantieteellinen liikkuminen on liian suuri riski (esim. veritulppariski
lennettäessä) virtuaalikonferenssit helpottavat osallistumista,
 vapaa-ajan määrän kasvattamiseksi, mahdollisuus etätyöskentelyyn helpottaa työ- ja yksityiselämän yhdistämistä,
 koulutusiin osallistumisessa ja osaamisen kehittämisessä sähköiset oppimisympäristöt helpottavat osallistumista ,
koska matkustaminen ole välttämätöntä,
 työpaikan toimipaikan vaihtuessa iäkkäämpien työntekijöiden ei tarvitse muuttaa mukana.
Valitettavasti vastaajat lisäsivät usein, että iäkkäämpien ICT-alan työntekijöiden osaaminen ryhmätyöskentelyssä,
jossa tietotekniikkaa käytettään sekä sähköisten oppimisympäristojen käytössä on usein rajallista tai vanhentunutta.
Vastaajien mukaan iäkkäämmät työntekijät hoitavat tapaamisensa mielummin kasvotusten kuin virtuaalisesti.
Vaikka iäkkäämpein työntekijöiden kyky käyttöää virtuaaliteklogiaa saikin negatiivista palautetta, vastaajat
huomasivat, että:
Virtuaaliset välineet, jotka mahdollistavat etätyöskentelyn eivät ole riittävän toimivia ja niihin tarvitaan lisää
investointeja;
 Virtuaalinen liikkuvuus voi johtaa sosiaaliseen eristäytymiseen sekä vaikuttaa työ -ja yksityiselämän tasapainoon,
koska lepo hetkistä tulee paljon „järjestäytyneimpiä”
Jotta näihin ongelmiin voidaan vastata R&D-resursseja tulisi käyttää:
 kehittyneeseen virtuaalisen liikkuvuuden infrastuktuuriin ,
 Parempiin etätyön teknisiin ratkaisuihin, joilla suuri merkitys iäkkäämmille työntekijöille.

Esimerkki hyvästä toimintatavasta virtuaalisessa liikkuvuudessa:

„Virtuaalinen liikkuvuus voi olla lähtökohta tehokkaalle maantieteelliselle liikkuvuudelle”(R43).
„Virtuaalinen liikkuvuus on yksi parhaista tavoista, joilla iäkkäämmät ICT-osastojen työntekijät voivat huolehtia
virtuaalisen liikkuvuutensa osaamisesta” (R49). „Parempi tasapaino työ- ja yksityiselämän välillä on varmasti hyöty,
koska matkustaminen on kallista, hyvä iäkkäämmille ICT-alan työntekijölle voitaisiin luoda kansainväilinen keskitetty
työympäristö esim. Veritulppien välttämiseksi. Näen pelkkiä hyötyjä ilman ainoatakaan vikaa” (R82).

Suositeltavat toimenpiteet

Osaamisen ja pätevyyden tunnistaminen

Kyselylomakkeista saatujen tietojen perusteella tämän
hetkistä ja tulevaisuuden tilannetta parannettaessa
iäkkäämppien ICT-alan työntekijöiden liikkuvuuden
saralla tulisi tehdä seuraavanlaista politiikkaa:

 Tietoisuuden ja arvostuksen lisääminen iäkkäämpien
ICT-alan
työntekijöiden
„ei
digitaaliseista”
osaamisesta, jotta ikäkysymys voitaisiin poistaa
 Iäkkäämpien ICT-alan työntekijöiden kykyjen ja
osaamisen tarvitttavien työkalujen parantaminen;
 Jo olemassa olevien tapojen, joilla iäkkäämpiä
työmtekijöita voidaan hyödyntää, suurempi käyttö.
Kuten mentoriohjelmat sekä tiedonvaihto samalla
tasolla työsekentelevien kollegojen kanssa.
 Sosiaaisten portaalien avaaminen iäkkäämpien ICTalan työntekijöiden mielipiteiden ja kokemusten
vaihtopaikaksi samassa tilanteessa olevien kanssa

Liikkuvuus
yhteensopivuusjärjestelmän syventäminen niin, että
siinä näkyisivät sähköisen osaamisen puutteet eri
maantieteellisillä aluella.
kansallisten
esteiden
poistaminen
sosiaaliturvajärjestekmästä,
eläkkeistästä
sekä
työntekijöiden verotuksesta työantajan puolelta.
Yhteisön sääntelemä etätyö;

rahallisten
avustusten
myöntäminen
yrityksille
työntekijöiden lähettämiseen tai vastaanottamiseen
liittyviin kustannuksiin.
 Maantieteeliiseen liikkuvuuteen ja sen esteisiin liittyvän
tiedon lisääminen iäkkäämpien ICT-alan työntekijöiden
keskuudessa, jotta rekrytointi tavat helpottuisuvat ja
työntekijöita ei tarvitisisi etsiä.
 Iäkkäämpien ICT- työntekijöiden liikkuvuutta edistäviä
ohjelmia toteuttavien yritysten ja muiden tahojen
palkitseminen

Tekniikka
 ICT-alan virtuaalisten työkalujen Integraation
infrastruktuurin parantaminen

ja

Päätelmiä
Vastaajat pitävät maantieteellistä ja ammatillista liikkuvuutta selvästi tärkeänä, koska molemmat tavat tuovat yrityksille
merkittäviä hyötyjä. Näyttää kuitenkin siltä, että liikkuvuuden toteuttamien on käytännössä on vaikeampaa kuin teoriassa
näyttää olevan.
Monessa vastauksessa mainitaan, että iäkkäämmät työntekijät ovat vähemm än kiinnostuneita uusista tai vaihtuvista
työympäristöistä tai eivät pysty muuntautumaan uuteen ympäristöön.Tätä mielipidettä ei kuitenkaan sovi esittää ilman
selitystä -tässä esitetyt asenteet iäkkäämpiin työntekijöihin voivat heijastua kerätyistä tiedoista, tiedot viittaavat, että
tämänlainen negativinen käsitys iäkkäämmistä työntekijöista on perusteeton ja saatta rajoittaa heidän työllistymistään.
Työntekijöiden suurempi maantieteelline liikkuvuus voi olla mahdollisuus iäkkäämmille työntekijöille, jotka haluavat
edelleen liikkua. Samaan aikaan on selvää, että olisi suositeltavaa toimia niin, että tehtävät toimenpiteet kannustaisivat
iäkkäämpiä työntekijöitä maantieteelliseen liikkuvuuteen.
Maantieteellinen liikkuvuus ei yksistään riitä nostamaan iäkkäämpien työntekijöiden työllistymistä ja tukemaan heidän
ammatillista kehitystään. Lähitulevaisuuden haasteet liittyvät osaamisen puuttumiseen Euroopan työmarkkinoilla,
erityisesti ICT-alalla, virtuaalinen ja työvoiman liikkuvuus ovat yhtälailla tärkeässä roolissa. CaMEO-projektin
seuraavat askeleet -kerättyihin tietoihin vastaten- ovat sähköisen Akademian sekä yhteensopivuustietokannan
luominen, jotta iäkkäämmät ICT-alan työntekijät Euroopan työmarkkinoilla voisivat kehittyä ja työllistyä.
Koko raportti ja tietoa projektista:

www.c-ameo.eu

Yhteistyökumppanit

Tämä on Euroopan komission rahoittama projekti Tämän julkaisun
mielipiteet ovat kuitenkin vain sen kirjoittajan. Komission ei vastaa tässä
julkaistun tiedon käytöstä.

