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Lähetimme kyselyn kaikille tie-
dossamme oleville 193:lle agro-
logille, jotka löytyivät rekisteris-
tämme. Kyselyn vastausprosentti 

oli 44,6 %. 
Vastaajien keski-ikä oli 29,3 vuotta ja 

naisia vastaajista oli reilu 59 %. Vastaukset 
jakaantuivat eri ammattikorkeakoulu-
jen kesken seuraavasti: SeAMK 29,4 %, 
HAMK 23,5 %, OAMK 17,6 %, JAMK 
14,1 %, Savonia 7,1 %, Novia 4,7 % ja 
Lapin AMK 3,5 %. Vastaajista reilu 81 % 
oli päiväopiskelijoita ja loput monimuo-
to-opiskelijoita. Vastaukset jakautuivat 
maantieteellisesti melko tasaisesti; eniten 
vastaajia oli Keski- ja Pohjois-Suomesta, 
vähiten Itä-Suomesta. 

Tiedustelimme vastaajien työtilannet-
ta 1.9.2021.

Palkkatyö kasvussa 
Palkkatyössä vastaajista ilmoitti olevan-
sa 74, 4 %.  Vastaajista päätoimisena maa-
talousyrittäjinä toimi joka kymmenes 
vastaaja (taulukko 1). Palkkatyön ohel-
la maatalousyrittäjinä työskenteli 7,8 % 
vastaajista.

Ennen valmistumistaan töitä ilmoit-
ti saaneensa 59 % vastaajista ja heti val-
mistuttuaan 24,2 % ja loput 16,7 % vas-
ta valmistumisen jälkeen. 2/3 vastaajista 
oli valmistumisen jälkeen ollut yhdestä 
kahteen työpaikkaa ja lopuilla kolme tai 
enemmän. 

Vastavalmistuneiden 
keskipalkassa pientä laskua
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Työsuhteiden laatu on pysynyt sa-
mansuuntaisina edelliseen tutkimukseen 
verrattuna eli yleisin työsuhde on pää-
toiminen ja toistaiseksi voimassa oleva 
(52 %) ja toiseksi yleisin päätoiminen ja 
määräaikainen (35 %).  Määräaikaisuus 
on jonkin verran lisääntynyt, mutta vas-
taavasti osa-aikatyö sekä tunti- ja provi-
siotyö on vähentynyt (taulukko 2).

Maatalouden ulkopuolinen ala 
suurin yksittäinen työllistäjä
Viidennes palkkatyössä olevista työllistyi 
maatalouden ulkopuoliselle alalle (tau-
lukko 3). Toisena tulee maatalouskauppa 
12,5 %:n osuudella ja kolmantena maati-
la (ei kotitila) 10,9 %:n osuudella.  Maa-
talouden ulkopuolinen ala on agrolo-
giuran alkuvaiheessa ollut perinteinen 
työllistäjä, kun sitä ”omaa” työpaikkaa ei 
ole vielä löytynyt. 

Miesten ja naisten keskipalkat 
lähentyneet toisiaan
Palkkatöissä päätoimisesti (yli 35 h/
vko) olleiden keskipalkka oli 2553 €/kk 
(edellisessä tutkimuksessa 2584 €/kk), 
kun kaikkien vastaajien keskipalkka oli 
2463 €/kk. Naisten (yli 35 h/vko) kes-
kipalkka oli 2504 €/kk ja miesten 2672 
€/kk. Miesten ja naisten keskipalkkojen 
ero näyttäisi kaventuneen. Keskipalkkaa 
parempi mittari on mediaanipalkka (kes-
kimmäinen palkka), joka tässä tutkimuk-
sessa oli 2450 €. 

Ammattikorkeakoulukohtaisessa ver-
tailussa (taulukko 4) kahden kärkeen yl-
sivät Savonia-ammattikorkeakoulu (2745 
€/kk) ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
(2580 €/kk). Pienin keskipalkka oli, vä-
hän yllättäenkin, Hämeen ammattikor-
keakoulusta valmistuneilla (2180 €/kk).

Työnantajakohtaisessa vertailus-
sa (taulukko 5) korkein palkkataso oli 
ELY-keskuksessa, jossa keskipalkka oli 
2934 €/kk. Toiselle sijalle nousi kunnan 
maaseutuelinkeinotoimi 2883 euron kes-
kikuukausipalkalla.  Perää pitivät maati-
lat (ei kotitilat) 1764 euron keskipalkalla. 
Voisiko tästä vetää johtopäätöksen, että 
maatilat ovat yhä suuremmassa ahdin-
gossa, jolloin palkanmaksukykykin ale-
nee. Aikaisemmin maatilat ovat pärjän-
neet hyvin näissä vastavalmistuneiden 
palkkavertailuissa. 

Työttömyys laskussa
Valmistumisen jälkeen työttömyyspäivä-
rahaa ilmoitti saaneensa lähes joka kol-
mas vastaaja (28,6 %) ja näistä ansiosi-
donnaista sai reilu 54 % ja loput saivat 
Kelan peruspäivärahaa.  Työttömyysjak-
sojen pituudet jakautuivat seuraavas-
ti: 1-3 kk 34,5 %, 4-6kk 44,8 %, 9-12 
kk 13,8 % ja 16 kk tai enemmän 6,9 %.  
Työttömyysjaksot näyttävät onneksi jää-
neen melko lyhyiksi ja suurin osa kyse-
lyyn vastaajista oli 1.9.2021 työssä (vain 
3,5 % ilmoitti olevansa työttömänä). 

Työllisyysnäkymät parantuneet
Lopuksi tiedustelimme vastaajien opin-
tojen jatkamishalukkuutta ja 39 % vas-
taajista ilmoitti aikovansa jatkaa opintoja. 
Näistä 34,4 % aikoo suorittaa YAMK-tut-
kinnon, 25 % yliopisto- tai korkeakoulu-
tutkinnon, 18,8 % MMM-tutkinnon ja 
21,9 % muun alan AMK-tutkinnon.

Lisäksi tiedustelimme vastaajien mie-
lipidettä työllistymismahdollisuuksista, 
jotka hyväksi tai erittäin hyväksi arvioi 
54 %, kohtalaisiksi 33 % ja huonoksi tai 
erittäin huonoksi 13 % vastaajista.

Teksti ja diagrammit: Katja Rajaoja

Agrologien Liitto lähettää 
joka toinen vuosi kyselyn 
vastavalmistuneille 
agrologeille ja tänä vuonna 
vuorossa olivat vuonna 2019-
2020 valmistuneet agrologit. 

54 % vastaajista arvioi työllistymismahdollisuudet 
hyviksi tai erittäin hyviksi.



Taulukko 1. Vastaajien tilanne 1.9.2021

Taulukko 5. Työnantajakohtaiset keskipalkat (€/kk) 

Taulukko 4. Keskipalkat (€/kk) ammattikorkeakouluittain

Taulukko 3. Vastavalmistuneiden  
työnantajat 

maatalousyrittäjä 10,5 %
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Työnantaja %
maatalouden ulkopuolinen ala 20,3
maatalouskauppa 12,5
maatila (ei kotitila) 10,9
muu maatalouteen liittyvä ala 9,4
ELY-keskus 7,8
maaseutuelinkeinoviranomainen 7,8
Neuvonta-ala (ProAgria) 7,8
opetustehtävät 4,7
pankki 4,7
muu valtion toimi 3,1
Kunnan lomitustoimi 1,6
maataloustutkimus 1,6
maatalouteen liittyvä teollisuus 1,6
muu kunnan toimi 1,6
muu maatalousjärjestö 1,6
muu maatalouteen liittyvä liikelaitos 1,6
vakuutus- tai eläkelaitos 1,6
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Taulukko 2. Työsuhteen laatu 
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