
Agrologien palkkatutkimus 2019 

Tulevaisuuden näkymät tasaantuneet  

Agrologien työllisyysnäkymät olivat tasaantuneet edellisvuoteen verrattuna. Kuitenkin reilu 84 

% vastaajista koki tilanteen vähintään melko hyvänä.  

Kaikista kyselyyn vastanneista erittäin hyvänä tilanteen koki 2,3 % (2018: 4,3 %) tai hyvänä 33,3 % 

(36,6 %). Melko hyväksi tilanteen kokevien joukko oli kasvanut ollen 48,7 % (42,9).  

Vertailtaessa vähintään melko hyvänä tilanteen kokevien joukkoa, positiivisin näkymä oli Etelä-

Suomessa, sillä lähes 92 % piti tilannetta vähintään melko hyvänä. Samoin Pohjois-Suomessa 

kokonaisnäkymiä pidettiin myönteisinä, sillä vähintään melko hyvä tilanteen koki 87 % vastaajista. 

Työllisyystilanteen koki huonoksi 13,3 % (14 %) ja erittäin huonoksi 2,3 % (2,2 %) vastaajista. Noin 

viidennes Itä- ja Länsi-Suomen vastaajista koki näkymät huonona tai erittäin huonona.  

Miesten keskipalkka alle 10 vuoden työkokemuksella oli 3102 euroa. Vastaavasti 11-20 vuoden 

työkokemuksella keskipalkka oli 3604 e ja yli 20 vuoden kokemuksella 3783 e. Miesten keskipalkka 

yli 20 vuoden työkokemuksella oli 681 euroa eli noin 22 % suurempi kuin alle 10 vuoden 

kokemuksella. Kaikista miesvastaajista lähes 42 % oli työskennellyt yli 20 vuoden ajan ja toisaalta 

pienin vastaajajoukko oli 23 %:lla 11-20 vuoden työkokemuksen omaavat.  

Naisten keskipalkka alle 10 vuoden työkokemuksella oli 2768 euroa. Naisten keskiansiot olivat 11-

20 vuoden kokemuksella 3108 e ja yli 20 vuoden työkokemuksella 3131 e. Keskiansiot olivat yli 20 

vuoden työkokemuksella vain 363 euroa isommat kuin alle 10 vuoden työkokemuksella. 

Vastanneista naisista 45,3 % kuului työkokemukseltaan luokkaan 10 vuotta tai sen alle, 30,8 % oli 

11-20 vuoden työkokemus ja 23,9 % oli työkokemusta yli 20 vuotta. 

 

Tasaista kasvua keskiansioissa kaikilla koulutustasoilla 

Vertailtaessa agrologien keskiansioita koulutustasoon opistosta valmistuneiden keskipalkka oli 

molemmat sukupuolet huomioiden 3864 euroa (vuonna 2018: 3802 e), AMK:sta valmistuneilla 

3078 euroa (2994 e) ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla 4019 euroa (3976 e).  

Opistoagrologien palkat olivat isommat kuin agrologi (AMK) -tutkinnon suorittaneilla johtuen   

miesten suuremmasta osuudesta vastanneista ja pidemmistä työurista. Opiston suorittaneet 

naiset ansaitsivat keskimäärin 3302 e (3056 e) ja miehet saman verran kuin edellisvuonna eli 4188 

euroa.  

Agrologikoulutuksen muutosta ja naisistumista kuvaa se, että kyselyyn vastanneista opistotason 

agrologeista 63 % oli miehiä, kun taas AMK-agrologeista 60 % ja YAMK-agrologeista 67 % oli naisia. 

Vertaillessa koko vastaajaryhmää opistoagrologien keskiansio oli 786 euroa enemmän kuin AMK-

tutkinnon suorittaneiden. Agrologi YAMK -tutkinnon suorittaneiden keskiansio oli puolestaan 941 

euroa enemmän kuin alemman korkeakoulutason suorittaneilla.  

Vertailtaessa koulutason vaikutusta keskiansioon, voidaan todeta, että erityisesti AMK-tason 

agrologista YAMK-agrologiksi kouluttautuminen kannattaa. Vertailussa ei kuitenkaan ole 



huomioitu muita taustatekijöitä. YAMK-agrologitutkinnon suorittaneilla miehillä keskiansio on 

1062 e suurempi kuin AMK-tason suorittaneilla. Naisilla vastaava luku on 940 euroa. Karrikoiden 

voidaan todeta, että vähiten agrologitutkinnon koulutustason nostosta hyötyvät opistotasoiset 

miesagrologit. YAMK-tutkinnon suorittaneiden miesten keskiansio oli vain 288 euroa suurempi 

kuin opistotason suorittaneiden miesten.  

Agrologien Liiton palkkakysely tehtiin marraskuussa 2019 ja siihen vastasi 539 palkkatyössä 

toimivaa agrologia. Vastaajista 53 % oli naisia ja 47 % miehiä. Kyselyyn vastanneista 87 % (2018: 89 

%) oli palkkatyössä toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Yleisimmät syyt palkkatyöstä 

poissaoloon olivat vanhempain- tai hoitovapaa 24 % sekä työttömyys 22 %. Vajaalla kolmasosalla 

(27 %) vastaajia työttömyys oli kestänyt yli vuoden.   

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilaston mukaan työttömien agrologien kuukausittainen 

keskiarvo vuonna 2019 oli 263. Koronan vaikutukset näkyvät myös agrologien kohdalla. 

Työttömäksi työnhakijaksi on ilmoittautunut maaliskuussa 2020 yhteensä 367 agrologia, kun vuosi 

sitten hakijoita oli 270. Työttömien työnhakija-agrologien määrä oli kasvanut 97 henkilöllä eli 

vajaan 36 % vuoden takaisesta. Suurin osa hakijoista on AMK-agrologeja (63 henkilöä). 

Huomioitavaa on, että lukemat sisältävät myös kokoaikaisesti lomautetut. 

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.  

Agrologien Liitto kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita agrologeja.  

Anne Laitinen 
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