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Hyvien käytäntöjen ohjeisto on tarkoitettu työn-
antajille ja muille työhönotosta ja koulutuksesta
vastaaville. Se sisältää pääperiaatteet, joiden
avulla pyritään hallitsemaan ikääntymisen haasteita.
Ohjeisto auttaa edistämään kaikenikäisten työllisty-
mistä, välttämään ikääntyvän työvoiman syrjäytymis-
tä ja turvaamaan ikääntyvien työntekijöiden työllisty-
mismahdollisuudet. Se käy myös ohjeesta kaikille
työmarkkinoilla ja työvoimapolitiikassa päättävässä
asemassa oleville, jotka voivat vaikuttaa elinikäiseen
urakehitykseen ja ikääntyvien työntekijöiden työelä-
mässä pysymiseen. Ohjeiston toivotaan lisäävän
tietoisuutta ikäsyrjinnästä ja niistä menettelyistä,
joilla ikäsyrjintää voidaan välttää.

Ohjeisto on laadittu osana eurooppalaista hanketta,
jonka kahdeksan maata (Alankomaat, Espanja, Italia,
Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi ja Yhdistynyt kuningas-
kunta) ovat tehneet Euroopan komissiolle. Ohjeisto-
luonnos lähetettiin kussakin maassa laajalle lausun-
tokierrokselle työnantajille, työnantajajärjestöille,
ammattiliitoille, valtion virastoille ja muille työmarkki-
naosapuolille (ks. liite 1). Lausuntokierroksen jälkeen
ohjeistoluonnos viimeisteltiin useiden positiivisten ja
hyödyllisten ehdotusten perusteella.



Hyvien käytäntöjen ohjeisto
Ohjeisto perustuu Euroopan unionissa (EU) tehtyyn
laajaan selvitystyöhön työelämän ikäesteistä (ks. liite 2).
EU:ssa on yhtenevä näkemys siitä, että laajalle levinnyt
käytäntö sulkea ikääntyvät työntekijät työllisyys- ja
koulutusmahdollisuuksien ulkopuolelle tulisi korvata
positiivisilla ja ikääntyvät työntekijät huomioon ottavilla
menettelyillä. Sekä työvoiman ikääntyminen että eläke-
järjestelmien kustannusten kasvu vaativat toimia ennen-
aikaisen eläkkeelle siirtymisen vähentämiseksi ja työ-
elämässä oloajan pidentämiseksi. Tämän vuoksi on
ensiarvoisen tärkeää poistaa ikääntyvien työllistymistä
rajoittavat esteet ja parantaa heidän työllistymis-
mahdollisuuksiaan.

Eräissä maissa toimenpiteisiin on jo ryhdytty.
Esimerkiksi Suomessa on saatettu voimaan syrjinnän
vastainen lainsäädäntö ja käynnistetty Kansallinen Ikä-
ohjelma 1998–2002. Irlannissa on voimassa ikäsyrjintää
koskeva lainsäädäntö, ja ikääntyville työntekijöille on
suunnattu vuoden 1999 lokakuusta lähtien erityis-
toimenpiteitä. Alankomaissa on esitetty vuonna 1999
ikäsyrjinnän kieltämistä työelämässä, minkä lisäksi vuo-
den 2000 syyskuussa perustettiin työryhmä laatimaan
kansallinen ohjelma ikääntyvien työhön osallistumisen
edistämiseksi. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on ollut
vuodesta 1999 käytössä ohjeisto, jolla pyritään edistä-
mään työntekijöiden ikärakenteen monipuolistumista.

Jotkut työnantajat ovat kehittäneet omaa liiketoimintaan-
sa purkamalla ikäesteitä ja luomalla yhtäläisiä mahdolli-
suuksia työmarkkinoilla. Ne tiedostavat esimerkiksi nyky-
aikaisten liikeyritysten tarpeen työllistää eri-ikäisiä työn-
tekijöitä sekä ikääntyvien työntekijöiden syrjimisestä
työhönotossa ja koulutuksessa aiheutuvan taitojen ja
kykyjen tuhlauksen. Ne ottavat huomioon myös tarpeen
heijastaa asiakkaiden demografisen rakenteen muutosta.
Työnantajat ovat myös alkaneet arvostaa yhä enemmän
sellaisia ikääntyvien työntekijöiden ominaisuuksia kuin
kypsyyttä, kokemusta, uskollisuutta ja luotettavuutta.
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Myös työntekijät ja ammattiliitot ovat muuttaneet varhai-
seen työelämästä poistumiseen painottuneita asenteitaan
ja alkaneet suhtautua myönteisesti elinikäisen oppimisen
mahdollisuuksiin ja ammatin vaihdoksiin työelämässä
oloajan pidentämiseksi.

Euroopan unionin jäsenmaat ovat todenneet ikäsyrjinnän
vastaisten toimenpiteiden tärkeyden 1.5.1999 voimaan
tulleen Amsterdamin sopimuksen 13. artiklassa ja syrjin-
nän vastaisessa toimintaohjelmassa (Community Action
Programme to Combat Discrimination) 2001–2006
samoin kuin vuoden 2000 lokakuussa hyväksytyssä EU:n
direktiivissä, joka koskee tasa-arvoista kohtelua työ-
elämässä.

Mistä hyvien käytäntöjen
ohjeistossa on kysymys?
◗ Se sisältää suositukset hyviksi käytännöiksi

(mitä pitää ja mitä ei pidä tehdä).

◗ Se on vapaaehtoinen ja tämän vuoksi tarkoitettu
ohjeeksi.

◗ Se ei ole vaihtoehto ikäsyrjintää koskevalle lain-
säädännölle, mutta se antaa suuntaviivat syrjinnän
välttämiseksi ja voi siten olla käyttökelpoinen yhdessä
lainsäädännön kanssa.

Useissa EU:n jäsenmaissa on jo olemassa tiettyjen työn-
tekijäryhmien (esimerkiksi naiset, etniset vähemmistöt,
vajaakuntoiset) työllistämistä koskevia hyvien käytäntöjen
ohjeistoja. Yhdistyneitä kuningaskuntia lukuun ottamatta
missään EU-maassa ei ole ikää koskevaa kansallista
hyvien käytäntöjen ohjeistoa, vaikka myös muissa EU-
maissa on joissakin alakohtaisissa säännöksissä viittauk-
sia ikääntyneisiin työntekijöihin tai ikään.
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Kenelle hyvien käytäntöjen
ohjeisto on tarkoitettu?
◗ Ohjeisto on suunnattu erityisesti sellaisille organisaati-

oille, jotka vastaavat itse työllistämisestä ja muista
työvoima-asioista (mukaan lukien sekä työnantajat että
ammattiliitot).

◗ Ohjeisto on suunniteltu auttamaan organisaatioita
työvoiman ikääntymiskysymyksissä ja ehkäisemään
työntekijöiden tarpeetonta ikääntymiseen liittyvää
syrjäytymistä.

◗ Ohjeisto on myös suunniteltu auttamaan työntekijöitä,
jotta iästä ei tulisi heille työssä rasitetta. Se olettaa,
että ikääntyvät työntekijät haluavat hyötyä kaikista työ-
ja koulutusmahdollisuuksista.

◗ Ohjeistolla on merkitystä myös muille työmarkkinoilla
toimiville, kuten toimialapalvelu-, työnvälitys- ja rekry-
tointitoimistoille.

◗ Ohjeisto koskee yhtä hyvin pieniä ja keskisuuria yrityk-
siä (pkt-yritykset) kuin suuria organisaatioitakin.

◗ Ohjeiston piiriin kuuluvat sekä julkisen että yksityisen
sektorin organisaatiot samoin kuin kansalaisjärjestöt ja
ammatilliset järjestöt.

Mikä on hyvä käytäntö?
Ikää ja työelämää koskevaan hyvään käytäntöön sisältyvät
määritelmän mukaan

◗ ikäesteiden poistamiseen tai minimoimiseen tähtäävät
erityistoimenpiteet sekä

◗ yleinen työvoima- tai henkilöstöpolitiikka, jonka mu-
kaan yksilöillä on mahdollisuus hyödyntää työympäris-
tössään kykyjään, ilman että he joutuvat muita työn-
tekijöitä huonompaan asemaan.

Ohjeiston runko muodostuu seuraavista kuudesta henki-
löstöhallinnon ja työuran alueesta:

◗ työhönotto

◗ oppiminen, kouluttautuminen ja itsensä kehittäminen
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◗ eteneminen työssä ja työpaikan sisäiset tehtävän-
vaihdokset

◗ joustavat työtavat ja työn nykyaikaistaminen

◗ työpaikkasuunnittelu ja terveyden edistäminen

◗ työelämän ulkopuolelle ja eläkkeelle siirtyminen.

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä voi löytää jopa organisaa-
tioista, joissa on käytössä erilaisia muita ikärajoituksia.
Ikärajoitusten perusteellinen poistaminen edellyttää orga-
nisaatiossa laajaa ”ikäjohtamisen” strategiaa ja asenne-
muutoksia. Tämä on sisällytetty hyvien käytäntöjen ohjeis-
toon seitsemänneksi henkilöstöhallinnon ulottuvuudeksi.
Lopullisena tavoitteena on ikääntymisen vaikutusten pois-
taminen työelämässä ja iästä riippumattoman aseman
saavuttaminen. Vaikka näyttöä hyvän käytännön vaikutuk-
sista on tähän mennessä saatu pääasiassa suurista organi-
saatioista, kokemukset hyödyttäisivät varmasti myös pie-
nempiä organisaatioita. Esimerkkejä hyvän käytännön
toimintamalleista on löydettävissä julkaisusta ”Combating
Age Barriers Portfolio” (ks. teksti alla)

Kirjallisuutta
Irlannin Dublinissa toimivan Euroopan elin- ja työ-
olojen kehittämissäätiön (European Foundation for
Improvement of Living and Working Conditions) ikään-
tymistä ja työelämää koskevien tutkimushankkeiden
tuloksia:

Combating Age Barriers in Employment: European
Research Report, Walker, A. (1997) Luxembourg, Office
for Official Publications of the European Communities
Combating Age Barriers in Employment: A European
Portfolio of Good Practice, Walker, A. and Taylor, P. (1998),
Luxembourg, Office for Official Publications of the
European Communities
Active Strategies for an Ageing Workforce, Naegele, G.
(1999) Dublin, European Foundation for the Improvement
of Living and Working Conditions
Managing an Ageing Workforce – A Guide to Good
Practice, Walker, A. (1999), Luxembourg, Office for
Official Publications of the European Communities.
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Ikääntyminen ja työelämä:
esitys eurooppalaiseksi hyvien
käytäntöjen ohjeistoksi

1 Oppiminen, kouluttautuminen ja itsensä
kehittäminen

Kannustetaan kaikkia työntekijöitä hyödyntämään
sopivia ja kyseeseen tulevia koulutusmahdollisuuksia
ja pyritään varmistamaan, että kaikilla työntekijöillä
on mahdollisuuksien mukaan tilaisuus jatkuvaan
oppimiseen, kouluttautumiseen ja itsensä kehittämi-
seen.

Ammattitaitoisen ja ajan tasalla olevan työvoiman
turvaaminen edellyttää

◗ sen varmistamista, että oppimis- ja kouluttautumis-
mahdollisuudet ovat kiinteä osa työuran suunnittelua
eivätkä liity pelkästään tiettyihin työtehtäviin

◗ että arvioidaan säännöllisesti koko henkilöstön itsensä
kehittämisen sekä oppimis- ja kouluttautumistarpeet,
ja että ikää ei pidetä koulutuksen esteenä

◗ kaikenikäisten työntekijöiden rohkaisemista hyödyntä-
mään oppimis- ja kouluttautumismahdollisuuksia

◗ sekä yksilön että organisaation tarpeiden huomioon
ottamista järjestettäessä mahdollisuuksia kouluttautu-
miseen ja itsensä kehittämiseen

◗ koulutusta järjestettäessä ottamaan huomioon erilaiset
oppimistyylit ja -tarpeet sekä aikaisemmat työtehtävät
ja taidot

◗ kielteisten oppimismotivaatiota ja -kykyä koskevien
kaavamaisten ajattelumallien välttämistä (joita voi olla
niin ikääntyneillä kuin nuoremmillakin työntekijöillä
sekä esimiehillä).
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2 Joustavat työkäytännöt ja työn nykyaikaistaminen

Työaika ja muut työhön liittyvät seikat mukautetaan
työskentelytapojen sekä perhe-elämän ja huoltovelvol-
lisuuksien muutoksiin.

Joustava reagoiminen työntekijöiden työelämän aikana
muuttuviin tarpeisiin edellyttää

◗ joustavien työskentelymahdollisuuksien takaamista
erilaisissa työtehtävissä siten, että ne vastaavat organi-
saation kaikilla tasoilla työntekijöiden muuttuvia tar-
peita ja kykyjä

◗ entistä joustavampien työaikojen ja työolojen mahdol-
listamista työntekijöille

◗ eri-ikäisten työntekijöiden valmistamista kohtaamaan
työolojen ja -järjestelyjen nopeita muutoksia

◗ eri elämänvaiheisiin liittyvien huoltovelvollisuuksien
huomioon ottamista työelämässä siten, että näin ei
heikennetä muita oikeuksia (esimerkiksi eläkeoikeutta).

3  Työpaikkasuunnittelu ja terveyden edistäminen

Työprosessien ja työn organisoinnin tulee mahdollistaa
työntekijöiden hyvä suoriutuminen sekä turvata heidän
terveytensä ja työkykynsä.

Jotta työntekijät voivat hyödyntää kykyjään, tulee

◗ työpaikkasuunnittelun avulla ehkäistä fyysistä ja hen-
kistä kulumista ja korvata jo tapahtunutta toimintaky-
vyn heikkenemistä sekä ottaa huomioon ikääntymisen
aiheuttamat muutokset

◗ pyrkiä vähentämään työperäistä sairastumista ja työ-
kyvyttömyyttä sekä edistämään työntekijöiden terveyttä

◗ kannustaa työntekijöitä terveisiin elämäntapoihin ja
turvallisiin työskentelytapoihin

◗ helpottaa työpaikkasuunnittelun avulla uudelleen-
työllistymistä

◗ varmistaa, että kaikkia työturvallisuutta ja -hygieniaa
koskevia sääntöjä noudatetaan työpaikalla.
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4 Työhönotto

Työhönoton tulee perustua työssä tarvittaviin taitoihin
ja kykyihin. Työnhakijoiden valinnassa tulee kiinnittää
huomio taitoihin ja kykyihin sekä työhaastatteluun.

◗ Työpaikkailmoituksista tulee jättää ikärajat pois.

◗ Ilmoitukset tulee suunnata niin, että ne saavuttavat ja
houkuttelevat kaikenikäisiä työnhakijoita.

◗ Päähuomio tulee kiinnittää hakijoiden taitoihin, kykyi-
hin, kokemukseen ja mahdollisuuksiin, ei ikään.

◗ Tulee varmistaa, että kaikki hakijoita haastattelevat on
valmennettu välttämään valintapäätösten tekemistä
ennakkoluulojen ja kaavamaisten ajattelumallien
perusteella.

5 Työssä eteneminen ja työpaikan sisäiset
tehtävien vaihdokset

Työssä etenemisen tulee perustua osaamiseen tai
osoitettuun kykyyn hoitaa työ.

Jotta taataan oikeudenmukaisuus työssä etenemisessä ja
muissa työtehtävien muutoksissa, tulee

◗ varmistaa, että työssä eteneminen on mahdollista
kaikille, jotka ovat osoittaneet olevansa kykeneviä
kyseessä olevan työtehtävän hoitamiseen

◗ hakemusten käsittelyssä kiinnittää huomio hakijoiden
taitoihin, kykyihin ja mahdollisuuksiin, samoin myös
tehtävien vaihdoksessa

◗ varmistaa, että ylennyksistä vastaavia esimiehiä on
valmennettu välttämään päätösten tekoa ennakko-
luulojen ja kaavamaisten ajattelumallien perusteella

◗ tarjota työuran loppupuolella mahdollisuuksia jousta-
vaan urakehitykseen sekä organisaation sisällä että sen
ulkopuolella.
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6 Työelämän ulkopuolelle ja eläkkeelle
siirtyminen

Kaikkien henkilöstön vähentämispäätösten tulee
perustua objektiivisiin, työhön liittyviin kriteereihin ja
taata, että eläkejärjestelmät tarjoavat valinnanmah-
dollisuuksia ja että niitä sovelletaan oikeudenmukai-
sesti.

Oikeudenmukaisen ja joustavan työelämästä poistumisen
edistämiseksi tulee

a)  henkilöstöä vähennettäessä

◗ käyttää perusteena objektiivisia, työhön liittyviä kritee-
reitä eikä ikää, sikäli kuin se lain mukaan on mahdol-
lista

◗ tutkia henkilöstön supistamisen sijaan sellaisia jousta-
via vaihtoehtoja kuin osa-aikatyö, etätyö, työn jakami-
nen tai sapattivapaat ja lyhytaikaiset työsuhteet

◗ varmistaa, että irtisanottuja työntekijöitä valmennetaan
työnhakuun ja uudelleentyöllistymiseen.

b)  eläkkeelle siirtymisen yhteydessä

◗ tarjota työntekijöille vaihtoehtoisia tapoja siirtyä eläk-
keelle

◗ välttää varhaiseläkkeen käyttöä, jos ei samalla arvioida
sen vaikutuksia kyseisiin henkilöihin ja organisaatioon

◗ käyttää joustavia tai vaiheittaisia eläkejärjestelyjä aina
kun se on mahdollista

◗ sallia työntekijälle mahdollisuus jäädä työhön eläkeiän
saavuttamisen jälkeenkin, jos hän niin haluaa, mu-
kaan lukien mahdollisuus hankkia hänen työpanok-
sensa ostopalveluna

◗ varmistua siitä, että ikääntyvien työntekijöiden taidot
ja kokemus ovat olleet täydessä käytössä ennen eläk-
keelle jäämistä

◗ antaa työntekijöille mahdollisuus valmistautua eläk-
keelle siirtymiseen.
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7 Organisaation muuttuvat
asenteet

Koko henkilöstö tulee kouluttaa ymmärtämään, miten
ikäesteet ja ikään liittyvät kaavamaiset ajattelumallit
syntyvät ja miksi niitä tulee ehkäistä.

Tehokas ikäjohtaminen, ikäsyrjinnän vähentäminen ja
toimivan, eri-ikäisistä työntekijöistä koostuvan työympä-
ristön luominen edellyttävät

◗ ikään liittyvien kielteisten ajattelumallien tiedostamis-
ta ja niiden hyväksymisen kyseenalaistamista

◗ ikää ja sen merkitystä koskevan koulutuksen järjestä-
mistä avainhenkilöstölle, kuten linjajohdolle ja rekry-
tointihenkilöstölle, sekä koulutuksen mahdollista
ulottamista kaikkiin työntekijöihin

◗ säännöllistä tiedottamista henkilöstölle monipuolisen
ikärakenteen eduista

◗ oppimista muiden organisaatioiden toteuttamista
hyvistä käytännöistä

◗ ikäsyrjintää koskevan kiellon sisällyttämistä työehto-
sopimuksiin

◗ eri-ikäisten henkilöiden osuuden varmistamista yrityk-
sen luottamus- ja toimielimissä

◗ organisaation oman ikärakenteen jatkuvaa seurantaa

◗ laajaa tiedottamista tästä hyvän käytännön ohjeistosta.
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Liite 1

Organisaatiot, joiden edustajia
on konsultoitu hankkeen
toteutuksen aikana

A: Yksityinen sektori

i) Työnantajajärjestöt
Algemene Werkgevers
Vereniging Nederland (AWVN)
BDA (Deutschland)
Confederació de Petita i Mitjana
Empresa
Confederación Española de
Organizaciones Empresariales
Confédération générale des
petites et moyennes entreprises
(CGPME)
Confederation of British Industry
(CBI)
Confederazione Generale
dell’Industria Italiana
(CONFINDUSTRIA)
Confederazione Nationale
dell’artigianato e delle piccole e
medie imprese
European Association of Crafts
and Small and Medium Size
Enterprises
European Centre of Enterprises
with Public Participation
Fédération française des
sociétés d’assurances (FFSA)
Federation of Small Businesses
Gesamtmetall (Deutschland)
Kunnallinen työmarkkinalaitos
Midden en Klein Bedrijf
Nederland (MKB)
Mouvement des entreprises de
France (MEDEF)
Palvelutyönantajat ry
RKW (Deutschland)
Suomen Yrittäjät
Svenska Arbetsgivareförening
(SAF)
Teollisuuden ja Työnantajain
Keskusliitto ry (TT)
The Electricity Association

Union of Industry and
Employers’ Confederations of
Europe (UNICE)
Vereniging Nederlandse
Ondernemingen/Nederlandse
Christelijke Werkgevers
(VNO/NCW)

ii) Työnantajat
Aérospatiale Matra
Axa France
Derbyshire County Council
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Bong Ljungdahl Sverige AB
Carlson Investment
Electricity company (España)
France Télécom
Gas company (España)
Handelsbanken
Hewlett Packard France
Hörby Bruk AB
Imperial War Museum
Laboratoires Boiron
Marks and Spencer Limited
MCT Brattberg AB
Merloni Elettrodomestici SPA
Nationwide Building Society
Nottinghamshire County Council
Renault (France)
Sainsburys Ltd
Saint Gobain
SlipNaxos AB
Transport and communication
company (España)
Usinor (France)
Water company (España)

B: Ammattiliitot
CCOO (España)
Confédération française de
l’encadrement – Confédération
générale des cadres (CFE-CGC)
Confédération française démoc-
ratique du travail (CFDT)
Confédération française des
travailleurs chrétiens (CFTC)
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Confédération générale du
travail Force ouvrière (CGT-FO)
Confédération générale du
travail (CGT)
Confederazione Generale
Italiana del Lavoro – sezione
Politiche del Lavoro (CGIL)
Confederazione Generale
Italiana del Lavoro – Sindicato
Pensionati Italiani (SPI-CGIL)
Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori – sezione
Politiche del Lavoro (CISL)
DAG (Deutschland)
Deutscher Gewerkschaftsbund
European Trades Union
Congress (ETUC)
Fédération Services (CFDT)
Federazione Nazionale
Pensionati della CISL
FNV (Nederland)
GMB Union (UK)
IGBCE (Deutschland)
Industriegewerkschaft Metall
Kommunalarbetarförbundet
Landsorganisationen (LO)
Suomen Ammattiliittojen
Keskusjärjestö SAK ry
Svenska
Metallindustriarbetarförbundet
Sveriges Akademikernas
CentralOrganisation (SACO)
Tjänstemännens
CentralOrganisation (TCO)
Toimihenkilökeskusjärjestö
STTK ry
Trade Union Congress
UGT (España)
Union nationale des syndicats
autonomes (UNSA)
USO (España)
USOC (España)

C: Julkinen sektori
Arbeidsvoorziening Nederland
Arbetsförmedlingen (AMS)
Barcelona City Council

British Cabinet Office
Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung (BMA)
Commissie Gelijke Behandeling
(CGB)
Committee of the Regions (COR)
Department for Education
and Employment (Adult
Disadvantage Policy Division)
Department of Social Security
(Diversity and Equality Branch)
Economic and Social Committee
of the EU
Eläketurvakeskus (ETK)
Generalitat de Catalunya
Institut für Arbeitsmarkt- und
berufsforschung – Bundes-
anstalt für Arbeit (IAB)
Kansaneläkelaitos (KELA)
Kuntien Eläkevakuutus
Landesarbeitsamt Nordrhein-
Westfalen
Local labour market offices
in Sweden
Ministère de l’emploi et de
la solidarité: Délégation à
l’emploi et à la formation
professionnelle; Direction des
relations du travail
Ministerie van Binnenlandse
Zaken
Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid
Ministero del Lavoro
(Sottosegretario di Stato per
il Mercato del Lavoro e la
Formazione Professionale)
Näringsdepartementet
Opetusministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaali- ja terveysalan
tutkimus- ja kehittämiskeskus
(STAKES)
Stichting van de Arbeid
Suomen Kuntaliitto
Svenska Kommunförbundet
Työministeriö
Työterveyslaitos
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Valtiokonttori
Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG)
Westfalia (Deutschland)

D: Muut
Sisältää työmarkkina-asian-
tuntijat, hallinto- tai henkilös-
töhallinto-organisaatiot,
tutkimuslaitokset, poliittiset
puolueet, kansalaisjärjestöt

ADECCO, Società di Fornitura
di lavoro temporaneo SPa
AfA der SPD (Deutschland)
Äldrecentrum, Stiftelsen
Stockholms Län
Algemene Nederlandse Bond
van Ouderen (ANBO)
Arbeitslosenverband –
Association of German
Unemployed People
Associazione Nazionale
Lavoratori Anziani d’Azienda
Bernard Brunhes Consultants
Centre de recherches et
d’études sur l’âge et les
populations au travail (CREAPT)
Collegi de Periodistes de
Catalunya
CONEX (España)
Deutsche Gesellschaft für
Personalführung e.V. (DGFP)
Foment del Treball
Forum 50+ – Pensionsforum
Institut der Deutschen
Wirtschaft
Institute of Personnel
Development
Istituto di Ricerche Economico –
Sociali
Kommission Demographischer
Wandel
Landelijk Bureau
Leeftijdsdiscriminatie (LBL)
Leicestershire Training and
Enterprise Council
MACROS SRL Divisione Ricerca
Nederlandse Vereniging voor
Personeelsbeleid (NVP)

Organizzazione Internazionale
del Lavoro (ILO)
Platform Leeftijd en Arbeid
(PLAN)
SECOT (España)
Somerset Training and
Enterprise Council
Trygghetsrådet, Malmö
Trygghetsråd, Stockholm

Liite 2

Asiantuntijat ja projektiin
osallistuneet

Kansalliset asiantuntijat

Saksa
Prof. Dr Gerd Naegele
ja Dr Frerich Frerichs
Forschungsgesellschaft
fur Gerontologie eV
Evinger Platz 13,
D-44339 Dortmund
Puhelin +49 231 7284880
Telekopio +49 231 72848855
S-posti ffg@pop.uni-dortmund.de

Espanja
Cristina Rimbau
EUROCCAT
Vallirana, 67 – 1r 2n
E-06006 Barcelona
Puhelin +34 93 418 8930
S-posti euroccat@gabinet.com

Ranska
Annie Jolivet
IRES
16, bd du Mont d’Est
F-93192 Noisy le Grand Cedex
Puhelin +33 1 48 15 19 08
Telekopio +33 1 48 15 19 18
S-posti Annie.Jolivet@ires-fr.org
ja Geneviève Reday-Mulvey
The Geneva Association
18, chemin Rieu
CH-1208 Geneva
Puhelin +41 22 347 09 38
Telekopio +41 22 347 20 78
S-posti geneva.association@vtx.ch
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Italia
Dr. Giovanni Lamura ja
Dr. Andrea Principi
Department of Gerontological
Research
INRCA
Via S. Margherita, 5
I-60124 Ancona
Puhelin +39 71 8004 797
Telekopio +39 71 35941
S-posti  g.lamura@inrca.it

Alankomaat
Mrs. drs. Laura M Christ
Consultant to Vreije
Universiteit/SISWO
p/a Atalantaberm 14
NL-39994 WB Houten
Puhelin +31 30 6341292
Telekopio +31 30 6342865
S-posti christ@domstad.nl

Suomi
Dos. Jorma Järvisalo ja
Dos. Jouko Lind
The Social Insurance Institution
Research and Development
Centre
Peltolantie 3
SF–20720 Turku
Puhelin +358 20 434 6411
Telekopio +358 20 434 6400
S-posti jorma.jarvisalo@kela.
memonet.fi

Ruotsi
Prof. Gunnar Olofsson ja
Inger Lindborg
Department of Social Science
University of Växjö
S-351 95 Växjö
Puhelin +46 470 7078763
Telekopio +46 470 844 25
S-posti  gunnar.olofsson@
svi.vxu.se

Yhdistynyt kuningaskunta
Prof. Alan Walker
Department of Sociological
Studies
The University of Sheffield
Elmfield
Northumberland Road
Sheffield S10 2TU, UK
Puhelin +44 114 222 6466
Telekopio +44 114 276 8125
S-posti A.C.Walker@
sheffield.co.uk

Projektin johtajat
Prof. Dr. Gerd Naegele
(Saksa)
Prof. Alan Walker (UK)

Erityisasiantuntija
Robert Anderson
European Foundation for
Improvement of Living and
Working Conditions
Loughlinstown House
Shankhill
Co. Dublin
Ireland
Puhelin +353 1 282 6888
Telekopio +353 1 282 6456
S-posti Robert.Anderson@
Eurofound.ie

Projektin koordinaattori
Elizabeth Drury
Eurolink Age
1268 London Road
London SW16 4ER, UK
Puhelin +44 208 765 7715
Telekopio +44 208 679 6727
S-posti eurolink@ace.org.uk
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Tämän ohjeiston toteutuksesta on vastannut EurolinkAge,
Euroopan alueella toimiva hallituksista riippumaton organi-
saatio, jonka tavoitteena on edistää 121,4 miljoonan EU:n
alueella asuvan ikääntyneen henkilön etuja. Hankkeen
toteutuksen teki mahdolliseksi Euroopan komission
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden pääosaston rahoitus.

Esitys eurooppalaiseksi hyvien käytäntöjen ohjeistoksi
perustuu Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön
(European Foundation for Improvement of Living and
Working Conditions) vuonna 1997 aloittamaan laajaan
tutkimustyöhön.

EurolinkAge kiittää kaikkia hankkeessa mukana olleita
asiantuntijoita ja heidän taustaorganisaatioitaan siitä
rahallisesta ja ei-rahallisesta tuesta, joka on tehnyt
mahdolliseksi saada aikaan tämä esitys eurooppa-
laiseksi ohjeistoksi. Erityisesti kiitämme Elizabeth Druryä,
joka toimi hankkeen koordinaattorina EurolinkAgen puolesta,
hankkeen johtajia Alan Walkeria ja Gerd Naegelea sekä
erityisasiantuntija Robert Andersonia.

Esitys hyvien käytäntöjen ohjeistoksi on riippumattoman
tutkimustyön tulos eikä välttämättä heijasta EurolinkAgen tai
Euroopan komission näkemyksiä.

© EurolinkAge 2000. Kaikki oikeudet pidätetään.
EurolinkAge ei ole vastuullinen suomenkielisessä painok-
sessa mahdollisesti ilmenevistä virheistä ja puutteista.

1268 London Road · Lontoo SW16 4ER · UK
Puhelin +44 20 8765 7717
Telekopio +44 20 8679 6727
S-posti  eurolink@ace.org.uk


