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Akavan Erityisalojen työelämätutkimus 2020: rekrytointisyrjintää koskevia 
tuloksia 
 

Akavan Erityisalojen työelämätutkimuksen aineisto kerättiin marraskuussa 2020. Kyselyyn vastasi 4663 
jäsentä. Vastaajista 84 % oli naisia. Samoin ikäsyrjintää (kohdistuen vanhempiin) kokeneista 84 % oli naisia. 

Hakenut töitä viimeisen 2 vuoden aikana 56 % 
  
Töitä hakeneista:  
Tunsitko kokeneesi syrjintää rekrytointiprosessin aikana? 

 

Kyllä 20 % 
En 80 % 

 

 Töitä viimeisen 2 vuoden aikana hakeneet Ilmoitti kokeneensa rekrytointisyrjintää 
alle 30 v 82 % 11 % 
30-39 v 68 % 11 % 
40-49 v 55 % 20 % 
50-59 v 42 % 41 % 
yli 60 v 19 % 52 % 

 

Minkä perusteella arvioit kokeneesi syrjintää rekrytointitilanteessa viimeisen 2 vuoden 
aikana? 

Kaikki 

Iästä johtuen, kohdistuen vanhempiin 47 % 
Iästä johtuen, kohdistuen nuorempiin 20 % 
Sukupuolesta johtuen, kohdistuen naisiin 20 % 
Muu 17 % 
Ulkonäöstä johtuen 9 % 
Perhetilanteesta johtuen (esimerkiksi raskaus, perheettömyys) 8 % 
Sukupuolesta johtuen, kohdistuen miehiin 5 % 
Terveydentilasta tai vammaisuudesta johtuen 5 % 
Kielestä tai kielitaidosta johtuen 5 % 
Poliittisesta toiminnasta tai muusta yhdistystoiminnasta johtuen 4 % 
Etnisestä alkuperästä, kulttuurista tai kansalaisuudesta johtuen 3 % 
Uskonnosta, vakaumuksesta tai mielipiteestä johtuen 3 % 
Perhevapaista johtuen (esimerkiksi isyysvapaa, äitiysvapaa) 3 % 
Seksuaalisesta suuntautumisesta johtuen 1 % 
Sukupuolesta johtuen, kohdistuen sukupuolivähemmistöihin 1 % 
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Minkä perusteella arvioit kokeneesi syrjintää 
rekrytointitilanteessa viimeisen 2 vuoden aikana? 

Kaikki alle 
30 v 

30-
39 v 

40-
49 v 

50- 
59 v 

yli 
60 v 

Iästä johtuen, kohdistuen vanhempiin 47 % 2 % 11 % 44 % 72 % 83 % 
Iästä johtuen, kohdistuen nuorempiin 20 % 56 % 22 % 14 % 14 % 12 % 
Sukupuolesta johtuen, kohdistuen naisiin 20 % 42 % 36 % 18 % 9 % 5 % 
Muu 17 % 23 % 22 % 18 % 14 % 5 % 
Ulkonäöstä johtuen 9 % 11 % 17 % 12 % 4 % 0 % 
Perhetilanteesta johtuen (esimerkiksi raskaus, 
perheettömyys) 

8 % 16 % 19 % 8 % 1 % 0 % 

Sukupuolesta johtuen, kohdistuen miehiin 5 % 8 % 5 % 8 % 3 % 5 % 
Perhevapaista johtuen (esimerkiksi isyysvapaa, 
äitiysvapaa) 

3 % 3 % 8 % 3 % 0 % 0 % 

 

Oletko ottanut yhteyttä liittoon ikäsyrjintään (kohdistuen vanhempiin) johdosta? 
En 97 % 
Kyllä, kysyin neuvoja mutta liiton arvion mukaan ei ollut riittäviä perusteita viedä asiaa 
eteenpäin. 1 % 
Kyllä, kysyin neuvoja mutta päätin olla viemättä asiaa eteenpäin. 1 % 
Kyllä, kysyin neuvoja ja vein asian eteenpäin. 1 % 

 

Vaikuttivatko seuraavat asiat päätökseesi olla viemättä asiaa eteenpäin? (ikäsyrjintää kokeneet, 
kohdistuen vanhempiin) 
Kokemustani olisi ollut liian vaikeaa todistaa tapahtuneeksi. 54 % 
Pelkäsin sen huonontavan asemaani työpaikallani entisestään. 10 % 
Pelkäsin mahdollisesti syntyviä suuria kuluja (oikeudenkäyntikulut). 3 % 
En halunnut käyttää aikaani ja energiaani siihen, että olisin lähtenyt taistelemaan asiani 
puolesta. 28 % 
Koko prosessi tuntui pitkältä ja hankalalta. 10 % 
Mikään yllä olevista ei vaikuttanut päätökseeni. 22 % 

 

 
Otteita tutkimukseen vastanneiden avoimista vastauksista:   
 
”Vähän vanhemmat kuin vastavalmistuneet leimataan ”kehityskyvyttömiksi”, ikään kuin 
elinvuodet eivät toisi mitään lisää ihmisen kykyyn omaksua uusia asioita”.  
 
”Olen 62-vuotias ja hakenut samasta kaupungista 26 työpaikkaa, joihin kaikkiin olisin olu 
pätevä. Nyt sain työpaikan anonyymissä haastattelussa. Se tosin on määräaikainen.” 
 
”Ikääntyvään työntekijään liittyvä syrjintä on niin syvällä rakenteissa, että siihen on vaikea 
puuttua. Se ilmenee uramahdollisuuksien kapeutumisena, mielipiteiden ohittamisena, 
monenlaisena näkymättömyytenä ja sivuun jäämisenä. Ikäsyrjinnän osoittaminen on niin 
vaikeaa, että siihen turtuu ja alistuu.” 
 
Ulkomaisen arvioijan kommentti professuuria hakiessa: ”She is 52. It is unlikely she will 
carry on any significant research projects.”  
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”Olen 55-vuotias. Minua ei kutsuta koskaan haastatteluihin eikä oteta muutenkaan 
yhteyttä.” 
 
”Valinnan selvittyä kertoi työpaikan johtaja, että työtehtävää hoitamaan haluttiin nuori, 
koska ”meillä on jo vanhoja ihmisiä riittävästi.” Olin 52-vuotias.” 
 
”Ennen kuin sain nykyisen työn, hain yli sataa työpaikkaa. Yli 50-vuotiasta harvoin 
kutsutaan haastatteluun, edes vastataan hakemukseen. Kun minua ei valittu, kysyin syitä. 
Vastaukset vältteleviä tyyliin, ”et olisi viihtynyt nuorekkaassa tiimissä”. Usein valituilla oli 
paljon vähemmän kokemusta ja osaamista kuin minulla. Nyt minulla on loistava työ ja 
paikka. Kuin lottovoitto!” 
 
”46-vuotiaana minulla on ”liikaa” kokemusta.” 
 
”50 vuoden ikä on nuoruutta (ja kiveksiä) suosivilla työmarkkinoilla työnsaannin este. 
Valintaprosessien riitauttaminen heikentäisi mahdollisuuksiani työmarkkinoilla 
entisestään.”  
 
”Minulla on kaksi korkeakoulututkintoa. Osaan kuutta kieltä. Olen työskennellyt ulkomailla 
ja Suomessa. Koulutan itseäni. Olen saanut positiivista palautetta entisiltä työnantajiltani.  
Olen 56-vuotias nainen enkä koskaan pääse työpaikkahaastatteluun. Haen hyvin erilaisia 
työpaikkoja, myös koulutukseni ja kokemukseni ulkopuolelta.” 
  
”Rekrytoija arveli, etten yli 40-vuotiaana varmaankaan pysty kirjoittamaan verkkotekstejä.”  
 
”Jaa, du har ju några arbetsår kvar ännu”, todettiin minulle, 46-vuotiaalle.  
 
”Usein jäin toiseksi, aina nuorempi ja vähemmällä työkokemuksella ja koulutuksella vei 
voiton. Lopulta en jaksanut enää edes valittaa.” 
 
”Asiantuntijatyötä hakiessani haastattelussa esitettiin arvelu, että haasteenani saattaa olla 
”opinko järjestelmän”. Tarkoitettiin siis työpaikan intraa. En tullut valituksi.” 
 
”En päässyt haastatteluihin niin helposti, koska olen 40+-ikäinen.” 
 
”Mieluummin palkataan kokemattomampi ja terveydellisesti ”riskittömämpi” työntekijä.” 
 
”Pitkää työkokemustani on pidetty haittana: liikaa kokemusta, en varmaankaan viihtyisi 
pitkään.”  
 
”ikäsyrjintä on tavallaan näkymätöntä. Kukaan ei suoraan sano, että olet liian vanha (yli 
50), mutta perusteet sille, ettet saa työpaikkaa tai pääse edes 1. haastattelukierrokselta 
jatkoon tuntuvat tuulesta tempaistuilta. Tuntuu siltä, ettei uskota, että yli 50-vuotiaskin 
pystyy vielä oppimaan uutta.”  
 
”Minulta kysyttiin haastattelussa: ”Luuletko että oikeasti jaksaisit vielä tehdä töitä?” Olen 
syntynyt 1960.  
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”Suuremman vaatimustason virat annetaan nuoremmille, koska heidän pelätään lähtevän 
paremman palkan perässä yksityiselle. Vanhempien (50+) katsotaan jäävän taloon, vaikka 
eivät isompia vaatitasoja saisikaan.” 
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