


• Akava Works selvitti koetun ikäsyrjinnän yleisyyttä ja 
ilmenemismuotoja kyselyllä vuoden 2019 joulukuussa.

• TNS Kantar keräsi selvitystä varten kaksi vertailuaineistoa:
• 20–64-vuotiaat akavalaiset palkansaajat, 1051 vastaajaa

• 18–64-vuotiaat muut kuin akavalaiset palkansaajat, 1 053 vastaajaa

• Akavalaisten aineisto painotettiin niin, että painotettu aineisto vastaa 
jäsenliitto, ikä- ja sukupuolirakenteeltaan perusjoukkoa (akavalaiset 
palkansaajat). Muiden kuin akavalaisten aineisto painotettiin niin, että 
painotettu aineisto vastaa sukupuoli-, ikä- ja koulutustasorakenteeltaan 
perusjoukkoa (muut kuin akavalaiset palkansaajat).



1. Kuinka yleistä koettu ikäsyrjintä on akavalaisilla eri 

ikäryhmissä?

2. Onko koetun ikäsyrjinnän yleisyydessä eroja miesten ja 

naisten välillä eri ikäryhmissä akavalaisilla?

3. Missä asiayhteyksissä akavalaisten kokema ikäsyrjintä 

ilmenee?

4. Onko koettu ikäsyrjintä yhteydessä akavalaisuuteen tai 

korkeakoulutukseen?



• Ikäsyrjinnän yleisyyttä kartoitettiin kysymyksellä:

”Oletko joutunut työssäsi ikään perustuvan syrjinnän tai 

eriarvoisen kohtelun kohteeksi edeltävien viiden vuoden 

aikana?”

• Lisäksi kysyttiin missä yhteydessä vastaajat ovat 

kokeneet ikäsyrjintää



• 16 prosenttia 20-64-vuotiaista akavalaisista palkansaajista oli kokenut työssään ikään 
perustuvaa syrjintää tai eriarvoista kohtelua edeltävien viiden vuoden aikana. 
Ikäsyrjinnän yleisyydessä ei havaittu akavalaisilla merkittäviä eroja eri ikäryhmien 
välillä. 

• Akavalaisilla koettu ikäsyrjintä on naisilla yleisempää  kuin miehillä 55-64-vuotiaiden 
ikäryhmässä. Muissa ikäryhmissä ei havaita tilastollista yhteyttä sukupuolen ja koetun 
ikäsyrjinnän välillä.

• Ikäsyrjinnän yleisyydessä ei havaittu merkittäviä eroja akavalaisten ja muiden kuin 
akavalaisten välillä. Myöskään korkeakoulutuksen ei havaittu olevan yhteydessä koetun 
ikäsyrjinnän yleisyyteen.

• Ikäsyrjintää kokeneilla akavalaisilla on  yleisintä, että syrjintäkokemukset liittyvät 
arvostuksen saamiseen. Ikäsyrjinnän asiayhteyksissä ei juurikaan havaittu merkittäviä 
eroja eri ikäryhmien tai miesten ja naisten välillä.

• Naisilla oli yleisempää kuin miehillä, että syrjintä ilmeni työtovereiden asenteissa.
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55 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä naisilla on 

merkittävästi suurempi riski kokea ikäsyrjintää kuin 

miehillä. Ikäsyrjintä on pidempään työelämässä olleiden 

akavalaisten kohdalla sukupuolittunut ilmiö.


