
Agrologien palkkatutkimus 2019 

 

Keskiansiot lähes ennallaan 

Agrologien Liiton palkkakysely toteutettiin marraskuussa 2019. Keskiansio oli 3533 euroa. Vuonna 

2018 keskiansio oli 3527 euroa, joten korotusta vuoden takaiseen tuli kuusi euroa. Mediaanipalkka 

säilyi ennallaan ollen 3200 euroa. 

Naisten keskipalkka oli 3154 euroa (v. 2018 3057 e ja v. 2017 2930 e) ja miesten 3926 euroa (3950 

e ja 3837 e). Naisten keskipalkassa oli kasvua edellisvuoteen 97 euroa ja miehillä vastaavasti laskua 

24 euroa.  

Kaikkien vastaajien mediaanipalkka eli keskimmäinen palkka pysyi edellisvuoden tasolla ollen 3200 

euroa.  

Kaikista vastaajista 87 % oli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Määräaikainen työsuhde 

oli 12 %:lla vastaajista ja jokin muu 1 %:lla. Vajaa kolmannes vastaajista (30 %) toimi sivutoimisena 

yrittäjänä päätoimen ohessa.  

Suurin vastaajajoukko oli ProAgria-keskuksissa tai muussa neuvontaorganisaatiossa 

työskentelevät, joiden suhteellinen osuus vastaajista oli 15 %. Toiseksi suurin suhteellinen osuus 

oli kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ja maatalouden ulkopuolinen ala 10 prosentin 

osuuksilla. Maatalouskaupan ja Ely-keskusten työntekijöiden osuus oli 8 %.   

Vastanneista naisagrologeista valtaosa, 82 %, työskenteli toimihenkilönä. Miesagrologeista 

toimihenkilöitä oli vajaa 74 %. 

Agrologimiehet työskentelevät selvästi naisia yleisemmin esimiesasemassa. Kyselyyn vastanneista 

miehistä 26,3 % (v. 2018 34,6 %) toimi keski- tai ylimmässä johdossa. Naisilla vastaava luku oli vain 

18 % (17,5 %).  

Toimihenkilötehtävissä toimivien miesagrologien keskiansiot olivat 3505 euroa, keskijohdossa 

4470 euroa ja ylimmässä johdossa 7802 euroa. Naisten vastaavat luvut olivat 

toimihenkilötehtävissä 2958 e, keskijohdossa 3790 e ja ylimmässä johdossa 6035 e. Naisagrologien 

euro on toimihenkilötehtävissä keskimäärin 84 %, keskijohdossa 85 % ja ylimmässä johdossa 77 % 

miesten palkasta.  

 

Keski-Suomi kiilasi alueiden ykköseksi 

Agrologien aluekohtaiset palkkaerot ovat hieman kaventuneet. Ero parhaimman ja heikoimman 

alueen keskipalkassa oli 348 euroa.  

Alueiden ykköseksi nousi Keski-Suomi 3722 eurolla, toinen oli Lounais-Suomi 3706 eurolla ja 

kolmas Etelä-Suomi 3560 eurolla. Pohjois-Suomi oli tällä kertaa neljäs 3434 euron ansioilla. 

Jumbosijoille sijoittuivat Häme (3396 e) ja Itä-Suomi (3374 e) reilun kahdenkymmenen euron 

erolla toisiinsa. 



Aluekohtaisia eroja tarkastellessa taulukossa 2 esitetään tiedot vuosilta 2015, 2018 ja 2019. Vuosi 

2015 on mukana tarkoituksellisesti, jolloin nähdään selkeämmin viime vuosien ansiokehitys. 

Vertailtaessa vuosi 2015 ja 2019 keskipalkat ovat nousseet kaikilla muilla alueilla reilusta sadasta 

eurosta vajaaseen kolmeen sataan euroon lukuun ottamatta Hämettä. Euromääräisesti eniten 

palkkataso on kasvanut Pohjois- ja Itä-Suomessa. Hämeessä palkkataso näyttää polkevan 

paikallaan, vaikkakin vuoden 2018 selvityksessä Hämeen palkkataso oli 121 euroa viime vuotista 

parempi.  

 

Opetus kohentanut asemiaan 

Toimialoista pankkisektori ja maatalouteen liittyvä teollisuus olivat toissa vuoden tapaan kärjessä. 

Tällä kertaa pankin viedessä voiton 5470 euron keskiansioilla. Pankkisektorilla toimii agrologeja 

maltillinen määrä, mikä näkyy myös vastaajajoukossa (14 vastaajaa). Maatalouteen liittyvän 

teollisuuden parissa toimi 30 vastaajaa. Heidän keskiansiot olivat 4730 euroa.  

Viime vuoden tapaan opetus nappasi kolmannen sijan keskiansiota verrattaessa. Opetuksen 

parissa toimivien agrologien keskiansiot olivat 3989 e. Keskiansiot olivat opetuksen parissa 

työskentelevillä naisilla 127 euroa suuremmat kuin miehillä. Opetussektorin vastanneista naisista 

50 % oli suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon (miehistä vastaavasti 28 %) ja 50 %:lla naisista 

oli vähintään 15 vuoden työkokemus (36 % miesvastaajista). Tuloksista näkyi selvästi, että 

ylemmän korkeakoulututkinnon olivat suorittaneet useimmiten juuri opetuksen parissa 

työskentelevät agrologit ja toisena ryhmänä muussa valtion toimessa työskentelevät agrologit.  

Agrologien Liiton palkkakysely tehtiin marraskuussa 2019 ja siihen vastasi 539 palkkatyössä 

toimivaa agrologia. Vastaajista 53 % oli naisia ja 47 % miehiä. Palkkakyselyyn osallistuneiden 

vastaajien määrä on vähentynyt, jolloin sattuman osuus tuloksissa korostuu. Toimialakohtaisia 

tuloksia tarkastellessa vähäinen vastaajamäärä heikentää tuloksien luotettavuutta. Keskiansiota ei 

ilmoiteta, jos vastaajajoukon koko on ollut viisi henkilöä tai alle.  

Palkkakyselyn tuloksia julkaistaan myös seuraavassa Luonnon Varassa -lehdessä.  

Agrologien Liitto kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita agrologeja.  

Anne Laitinen 

  

 

Taulukko 1. Agrologien keskiansiot 

 

Keskipalkk
a     

Keskipalkk
a      

 2019 
Naise

t 
Miehe

t 2018 
Naise

t 
Miehe

t 
Muuto

s %  

Pankki 5470 4854 5933 4875 3819 5509 12,2  
Maatalouteen liittyvä 

teollisuus 4730   4998 4923 3460 5275 -3,9  

Opetus 3989 4038 3911 4244 4104 4508 -6,0  



Maatalouden ulkopuolinen 

ala 3963 3194 4622 3792 2969 4409 4,5  

Maatalouskauppa 3915 3034 4401 3835 3161 4144 2,1  

Vakuutus- ja eläkelaitos 3717 3348 4128 3814 3054 4195 -2,5  

Muu maatalousjärjestö 3582 3187   3378 3130  6,0  

Muu valtion toimi 3565 3158 3987 3866 3500 4202 -7,8  

ELY-keskus 3526 3201 3781 3435 3167 3679 2,6  

Muu kunnan toimi 3427 2990 3718 3777 2940 4614 -9,3  

Muu maatalouden liikelaitos 3367 3126   3345 3015 3769 0,7  

LUKE Maataloustutkimus 3259 3179   3124 3099 3155 4,3  
Maaseutuelinkeinoviranomai

nen 3230 3112 3382 3177 3023 3340 1,7  

Kehittämishankkeet 3187 3190   3021 2954  5,5  

Muu maatalouteen liittyvä ala 3002 3056 2943 3315 3064 3583 -9,4  

Lomituspalvelutoimi 2816 2877   2853 2803  -1,3  
ProAgria tai muu 

neuvontajärjestö 2868 2715 3044 2877 2535 3015 -0,3  

Faba 2793 2906   3175 3023  -12,0  

Maatila 2635 2606   2994 2154 3835 -12,0 
euro

a 

KA kaikki 3533     3527     0,2 6 

KA naiset   3154    3057  3,2 97 

KA miehet     3926   3950 -0,6 -24 

 

Jos vastaajamäärä on ollut alle viisi, ei palkkatietoa esitetä 
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Taulukko 2. Agrologien keskiansiot alueittain
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