
Agrologien palkkatutkimus 2018 

 

Palkat nousivat 

Yleisen taloustilanteen pitkäaikainen suotuisa 

suhdanne heijastuu myös agrologien 

palkkakehitykseen. Agrologeilla naisten euro on 

valtakunnallista yleistasoa matalampi, joten 

kurottavaa riittää jatkossakin.  

Agrologien keskipalkka oli viime vuoden marraskuussa 

3527 euroa, kun se vuonna 2017 oli 3393 euroa ja 

vuotta aiemmin 3350 euroa.  

Naisten keskipalkka oli 3057 euroa (v. 2017 2930 e ja 

v. 2016 2900 e) ja miesten 3950 euroa (3837 e ja 3763 

e). Naisten keskipalkassa oli kasvua edellisvuoteen 127 

euroa ja miehillä 113 euroa.  

Kaikkien vastaajien mediaanipalkka eli keskimmäinen 

palkka oli 3200 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna 

mediaanipalkka nousi 150 euroa. 

Kaikista vastaajista 89 % oli toistaiseksi voimassa 

olevassa työsuhteessa. Määräaikainen työsuhde oli 10 

%:lla vastaajista ja jokin muu 1 %:lla. Kolmannes 

vastaajista (34 %) toimi sivutoimisena yrittäjänä 

päätoimen ohessa.  

Naisagrologeista valtaosa (82 %), työskentelee 

toimihenkilönä. Miesagrologeista toimihenkilöitä on 

65,4 %. 

 

Miesagrologeista yli kolmannes johtotehtävissä? 

Agrologimiehet työskentelevät selvästi naisia 

yleisemmin esimiesasemassa. Kyselyyn vastanneista 

miehistä 34,6 % (v. 2017 32,4 %) toimi keski- tai 

ylimmässä johdossa. Naisilla vastaava luku oli vain 

17,5 % (16,5 %). Sekä miesten että naisten luvut 

palasivat vuoden 2016 lukujen tasolle, kun ne vuonna 

2017 olivat hieman pienemmät.  

Palkkaerojen syynä on osittain naisten sijoittuminen 

miehiä useammin alimmin palkatuille aloille. Kyselyyn 

vastanneista naisista vajaa kolmannes työskenteli 

keskipalkaltaan viiden heikoimman työnantajan 

palveluksessa. Miehistä keskipalkaltaan viiden 

heikoimman työnantajan palveluksessa työskenteli 

vuonna 2018 28 %, kun lukema vuotta aiemmin oli 23 

%.  

Naisagrologien euro on toimihenkilötehtävissä 

keskimäärin 86 %, keskijohdossa 83 % ja ylimmässä 

johdossa 68 % miesten palkasta. 

Verrattaessa palkkaa työkokemukseen, olivat 

keskipalkat nousseet sekä naisilla ja että miehillä lähes 

kaikissa työkokemusryhmissä. Ainoa poikkeus 

verrattaessa edellisvuoteen, oli miesten (yli 20 v. 

työkokemuksella) keskipalkka, joka oli vähentynyt 65 

euroa. Tätä selittää osin se, että noin kolmannes (32 

%) tässä ryhmässä olevista miehistä työskentelee 

keskipalkaltaan viiden heikoimman työnantajan 

palveluksessa.    

Naisten keskipalkat olivat nousseet kaikissa kolmessa 

vertailuryhmässä 124 – 188 euroa. Miesten 

keskipalkka oli noussut alle 20 vuoden 

työkokemuksella enimmillään 404 euroa  

 

Tulevaisuuden näkymät kohentuneet 

Agrologien työllisyystilanteen koki erittäin hyväksi 4,3 

%, hyväksi 36,6 % ja melko hyväksi 42,9 % vastaajista. 

Edellisenä vuonna tilanteen koki erittäin hyväksi tai 

hyväksi yhteensä noin 34,3 % vastaajista, ja nyt 

lukema oli lähes 41 %, joten tulevaisuuden näkymät 

olivat parantuneet entisestään. Erittäin hyvänä 

agrologien tilanne koettiin Keski-Suomessa.  

Työllisyystilanteen koki huonoksi 14 %, kun edellisenä 

vuonna vastaava luku oli 16,8 %. Erittäin huonona 

tilanteen koki 2,2 % vastaajista, kun edellisenä vuonna 

lukema oli 1,8 %. Huonoimmaksi tilanne koettiin 

Pohjois-Suomessa.  

Agrologien Liiton palkkakysely tehtiin marraskuussa 

2018 ja siihen vastasi 545 palkkatyössä toimivaa 

agrologia. Vastaajista 52 % oli miehiä ja 48 % naisia.  

 

Anne Laitinen 

  

 

 



 
Taulukko 1. Agrologien keskipalkat 2018     

     

 Keskipalkka Keskipalkka sukupuolen mukaan 

 2018 Naiset Miehet  

Maatalouteen liittyvä teollisuus 4923 3460 5275  

Pankki 4875 3819 5509  

Opetus 4244 4104 4508  

Muu valtion toimi 3866 3500 4202  

Maatalouskauppa 3835 3161 4144  

Vakuutus- ja eläkelaitos 3814 3054 4195  

Maatalouden ulkopuolinen ala 3792 2969 4409  

Muu kunnan toimi 3777 2940 4614  

ELY-keskus 3435 3167 3679  

Muu maatalousjärjestö 3378 3130   

Muu maatalouden liikelaitos 3345 3015 3769  

Muu maatalouteen liittyvä ala 3315 3064 3583  
Kunnan 

maaseutuelinkeinoviranomainen 3177 3023 3340  

Faba* 3175 3023   

Maataloustutkimus 3124 3099 3155  

Kehittämishankkeet 3021 2954   

Maatila 2994 2154 3835  

ProAgria tai muu neuvontajärjestö 2877 2535 3015  

Lomituspalvelutoimi* 2853 2803   

     
Jos vastaajamäärä on ollut alle viisi, ei palkkatietoa esitetä  

* vastaajamäärä on ollut yhteensä 10 henkilöä tai vähemmän.   
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Taulukko 2. Naisten ja miesten palkat aseman mukaan v. 2018

Naiset Miehet


