Sijoittumistutkimus 2017
Vastavalmistuneiden sijoittumista työelämään voidaan pitää kohtuullisen hyvänä, siitäkin huolimatta, että
työttömyysprosentti keikkuu lähellä neljäätoista prosenttia. Huolestuttavaa on kuitenkin epätyypillisten
työsuhteiden melko nopea lisääntyminen. Naisten keskipalkka oli ensi kertaa koko sijoittumistutkimusten historiassa
miehiä korkeampi.
Agrologien Liitto lähetti tammikuussa kyselyn 207:lle v. 2015 valmistuneelle AMK-agrologille. Kyselyn vastausprosentti
oli 49,8 %. Vastaajien keski-ikä oli 29 vuotta ja vastaajista naisten osuus oli 59,4 %. Innokkaimpia vastaajia olivat keski-,
itä-, ja pohjoissuomalaiset ja laimeinta vastaaminen oli, ehkä vähän yllättäenkin, eteläsuomalaisten keskuudessa.
Sijoittumistutkimus lähetetään vuosittain rekisterissämme oleville vastavalmistuneille AMK-agrologeille, ja
tutkimuksessa selvitetään valmistuneiden työllisyystilanne, alakohtainen sijoittuminen ja palkka-asioita. Lisäksi
selvitetään työsuhteen laatua, jatko-opiskeluaikeita sekä työllisyysnäkymiä. Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien
tilanne 1.1.2017.
Palkkatöissä vastaajista ilmoitti olevansa 63,1 %. Palkkatoimen ohella suosituimmat toimet olivat työskentely
vanhempien kotitilalla sekä sivutoiminen maatalousyrittäjyys.
Työttömyys pysynyt ennallaan
Työttömiä kaikista vastaajista oli 13, 6 %, joka on saman verran kuin vuosi sitten. Suomen työttömyysaste tammikuussa
2017 oli 9,2 %. Positiivista kuitenkin on, ettei työttömyysluvut ole tuosta 13, 6 prosentista nousseet.
Työttömistä yhtä lukuun ottamatta kaikki olivat saaneet päivärahaa (yleisimmin KELA:n peruspäivärahaa). Naisten osuus
työttömistä oli 78,5 %. Työttömyysjaksot vaihtelivat kahdesta kahdeksaantoista kuukauteen.
Keskipalkassa hienoista nousua
Palkkatöissä päätoimisesti (yli 35 h/vko) olleiden keskipalkka oli 2401 €/kk (n=49). Naisten keskipalkka (2419 €/kk) oli
ensimmäistä kertaa miehiä (2357 €/kk) korkeampi. Päätoimisten mediaanipalkka oli 2313 €/kk, naisten 2400 €/kk ja
miesten 2300 €/kk. Palkkojen vaihteluväli oli 1300-3100 €/kk.
Alueellisesti korkein palkkataso tässä tutkimuksessa oli Hämeessä (2593 €/kk) ja matalin vastaavasti Etelä-Suomessa
(2254 €/kk). Osa-aikaisten keskipalkka oli 1417 €/kk ja tunti- tai provisiopalkkaisten keskiansio 1600 €/kk.
Epätyypillinen työ lisääntynyt
Epätyypillisten työsuhteiden osuus on kasvussa, jos verrataan lukuja edelliseen tutkimukseen. Epätyypillinen työsuhde
tarkoittaa muita kuin kokopäivätyötä tekevien kokoaikaisia työsuhteita (esim. osa-aikatyö, määräaikaiset työsuhteet
yms.). Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde oli 52,5 % vastaajista ja määräaikaisten osuus oli 31 %. Osa-aikaisia
työntekijöitä vastaajista oli lähes 10 % ja loput 7 % tunti- tai provisiopalkkaisia.
Kysyimme valmistuneilta heidän mielipidettään agrologien työllistymismahdollisuuksista. Huonoksi tai erittäin huonoksi
tilanteen arvio neljännes vastaajista, kohtalaiseksi lähes 40 % ja hyväksi kolmannes vastaajista. Vuoden alussa olevien
työttömien arviot olivat luonnollisesti synkimpiä.
Maatalouden ulkopuolinen ala edelleen suurin työllistäjä
Maatalouden ulkopuolinen ala oli suurin työllistäjä, kuten niin monena edellisvuotenakin. Joka viides palkkatöissä kävijä
oli työllistynyt maatalouden ulkopuoliselle alalle. Kakkossijaa piti maatalouskauppa (14,5 %) ja kolmossijaa maatila (muu
kuin kotitila) lähes 13 prosentin osuudelle. Neljännen sijat jakoivat kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen ja
maataloustutkimus lähes kymmenen prosentin osuudella.
Työpaikan oli löytänyt jo ennen valmistumistaan lähes 54 % vastaajista ja heti valmistuttuaan lähes 17 % . Loput 30 %
työllistyi vasta valmistumisensa jälkeen. Työllistymisaika vaihteli 1,5 -14 kuukauden välillä ollen keskimäärin 8,3
kuukautta.
Lopuksi tiedustelimme valmistuneiden jatko-opiskeluinnokkuutta. 62,2 % vastaajista ilmoitti, ettei heillä ole
jatkosuunnitelmia. 20, 4 prosenttia vastaajista aikoi suorittaa YAMK-tutkinnon tai muun korkeakoulututkinnon, 11, 2 %
MMM-tutkinnon ja 6,1 % muun AMK-tutkinnon.
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