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Julkaisuvapaa heti

Osa korkeasti koulutetuista on syvässä 
palkkakuopassa osoittaa tuore tutkimus

Lehdistötiedote 22.9.2006

Korkeasti koulutettujen kasvatus-, kulttuuri- tutkimus- ja 
hyvinvointialojen asiantuntijoiden palkat ovat kehittyneet 
heikosti vuosina 1995-2004. Hidas ansiokehitys näkyy 
vertailtaessa ansiotasoa sekä kaikkiin että oman työn-
antajasektorin palkansaajiin. Omaan koulutusasteeseen 
verrattuna palkat ovat jopa kymmeniä prosenttiyksikköjä 
alhaisemmalla tasolla.

Tulokset käyvät ilmi Palkansaajien tutkimuslaitoksen 
raportista Koulutusko kannattaa aina? Tutkimuksen ovat 
tilanneet akavalaisia alipalkattuja edustavat ammattiliitot 
ja se julkistettiin keskiviikkona 20.9. Helsingissä.

Työssä tarkasteltiin lähes sadan korkeaa koulutusta 
vaativan ammattinimikkeen säännöllisen työajan ansio-
kehitystä 1995–2004 suhteessa kaikkiin, oman työnanta-
jasektorin ja saman koulutusasteen palkansaajiin. Lisäksi 
selvitettiin tarkastelujakson aikana solmittujen virka- ja 
työehtosopimusten sekä sopimusalojen erillisten palk-
kaohjelmien vaikutusta nimikkeiden ansiokehitykseen. 
Tutkimuksen nimikkeistä suurin osa oli kuntasektorilta ja 
sieltä erityisesti naisvaltaiselta sosiaali- ja terveystoimen 
alalta. Valtiosektorin nimikkeistä valtaosa kuului yliopis-
tojen ja tutkimuslaitosten akateemisiin asiantuntijoihin. 
Mukana oli myös nimikkeitä yksityiseltä ja kirkon sekto-
reilta. Tutkimuksen pääasiallisena aineistona olivat Tilas-
tokeskuksen palkkarakennetilastot.

Ansiokehitystarkastelu osoitti, että vain ani harva tut-
kituista nimikkeistä ylsi tarkastelujaksolla yleisen ansio-
tasoindeksin kehityksen tasolle. Omaan työnantajasek-
toriin verrattuna kuntasektorin nimikkeet menestyivät 
parhaiten, mutta kuntasektori itsessään on asiokehityk-
seltään ollut huomattavasti muita sektoreita heikompi. 
Lähes kaikki valtiosektorin nimikkeet jäivät huomattavasti 
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jälkeen sekä yleisestä että valtion ansiotasoindeksistä. 
Myös kirkon ja yksityisen sektorin ammattinimikkeet me-
nestyivät heikosti.

Tutkittujen nimikkeiden ansiokehityksen hitaus näkyi 
myös vertailtaessa vuotuista ansiotasoa kaikkiin palkan-
saajiin ja oman sektorin palkansaajiin. Lähes kaikkien ni-
mikkeiden suhteellinen asema on tarkastelujakson aikana 
pysynyt ennallaan tai heikentynyt vertailuryhmiin näh-
den. Oman koulutusasteen muihin palkansaajiin verrat-
tuna useimmat tutkituista nimikkeistä ovat ansiotasoltaan 
jopa kymmeniä prosenttiyksikköjä alhaisemmalla tasolla. 
Nimikkeet eivät ole juurikaan kyenneet ottamaan kiinni 
muiden vastaavan koulutusasteen työntekijöiden palkkae-
tumatkaa. Useiden nimikkeiden koulutus- ja pätevyysvaa-
timuksia tiukennettiin tarkastelujakson aikana, mutta an-
siokehityksessä muutokset näkyvät hitaasti.

Keskitettyihin tulopoliittisiin kokonaisratkaisuihin kuu-
luneilla tasa-arvo- ja liittoerillä on ollut jonkin verran vai-
kutusta nimikkeiden ansiokehitykseen sellaisina vuosina, 
jolloin näitä eriä on ollut käytettävissä. Kun palkkahinnoit-
telua tai taulukkopalkkoja on korotettu vain työehtosopi-
musten vähimmäisyleiskorotuksen verran, nimikkeet ovat 
pääsääntöisesti jääneet entistä enemmän jälkeen yleises-
tä ansiotasoindeksistä. Yhtenä syynä on palkkaliukumien 
vähäisyys julkisella sektorilla.

Valtion palkkaohjelma Valpas ja kirkon sektorin Kirpas 
eivät palkkatilastojen valossa ole kohentaneet tutkittavi-
en nimikkeiden suhteellista ansiotasoa. Sen sijaan kunta-
sektorin Kunpas-ohjelma nosti kuntasektorin nimikkeiden 
ansioita tarkastelujakson viimeisenä vuotena. Jälkeenjää-
neisyyden korjaaminen vaatisi kuitenkin useita vuosia. 
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KUNTASEKTORIN NIMIKKEET 
 
Kirjastonhoitaja 
 
Kirjastonhoitajan keskiansio on noin 18 prosenttia heikompi kuin palkansaajilla keskimäärin. 
Kuntasektorin kaikkiin palkansaajiin verrattuna kirjastonhoitajien ansiot ovat noin 9 prosenttia 
alhaisemmalla tasolla. Kaikkiin alemman korkeakouluasteen suorittaneisiin palkansaajiin 
verrattuna kirjastonhoitajien keskiansio on noin 30 prosenttia heikompi. Kuntasektorin 
alemman korkeakouluasteen palkansaajiin nähden kirjastonhoitajien ansiot ovat noin 18 
prosenttia heikommat. Kirjastonhoitajien ansiot ovat nousseet jonkin verran muita 
palkansaajia vähemmän. Nimikkeen suhteellinen asema kaikkiin palkansaajiin verrattuna on 
siten jonkin verran heikentynyt vuosina 1995-2004. 
 
 
 
Kirjastonhoitajan ansion ero (%) kaikkien palkansaajien ja kuntasektorin palkansaajien ansioon 1995-
2004 (Lähde:Tilastokeskus) 
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Lastentarhanopettaja 
 
Lastentarhanopettajien ansiokehitys on tarkastelukaudella ollut vaatimatonta. Ansiot ovat 
nousseet noin 5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin ansiotasoindeksi keskimäärin. Ansiotaso 
suhteessa kaikkiin palkansaajiin oli vuonna 2004  noin 20 prosenttia alhaisempi. Vuoteen 1995 
verrattuna ero on entisestään kasvanut. Kuntasektorin muihin palkansaajiin verrattuna 
lastentarhanopettajien keskiansio oli tarkastelujakson lopulla noin 12 prosenttia alhaisempi. 
Alemman korkeakouluasteen suorittaneisiin verrattuna lastentarhanopettajien ansiot ovat yli 
30 prosenttia alhaisemmat. Kuntasektorin vastaavan koulutusasteen työntekijöihin nähden 
ansiotaso on noin 20 prosenttia alhaisempi.    
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Lastentarhanopettajan ansion ero (%) kaikkien palkansaajien ja kuntasektorin palkansaajien ansioon 
1995-2004 (Lähde:Tilastokeskus) 
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Farmaseutti 
 
Kuntasektorin farmaseuttien ansiot ovat kehittyneet tarkastelujakson aikana huomattavasti 
yleistä ansiotasoindeksiä hitaammin. Nimike on jäänyt hieman jälkeen myös kuntasektorin 
ansiotasoindeksistä. Suhteellinen ansiotaso muihin palkansaajiin verrattuna on laskenut 
selvästi tarkastelujakson aikana. Farmaseuttien ansiotaso on noin 10 prosenttia muiden 
palkansaajien keskiansiota alhaisempi. Vuonna 1995 farmaseuttien ansiotaso oli jonkin verran 
kuntasektorin keskiansiota korkeampi, mutta vuonna 2004 nimikkeen keskiansio oli pudonnut 
kuntasektorin alapuolelle. Alemman korkeakouluasteen suorittaneisiin nähden farmaseutit 
ansaitsevat noin 24 prosenttia vähemmän.   
 
Farmaseutin ansion ero (%) kaikkien palkansaajien ja kuntasektorin palkansaajien ansioon 1995-2004 
(Lähde:Tilastokeskus) 
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Ympäristönsuojelusihteeri 
 
Ympäristönsuojelusihteeri edustaa tarkastelussa pientä asiantuntijanimikettä kuntien teknisten 
sopimusalalta. Nimikkeen ansiokehitys on ollut huomattavasti yleisen ansiotasoindeksin 
kehitystä hitaampaa. Myös kuntasektoriin nähden nimikkeen ansiokehitys on ollut hidasta. 
Suhteellinen ansiotaso kaikkiin palkansaajiin verrattuna on heikentynyt tarkastelujakson 
aikana. Vuonna 1995 nimikkeen keskiansio oli vielä noin 10 prosenttiyksikköä yleistä 
keskiansiota korkeampi, mutta vuoteen 2004 mennessä ero on kutistunut noin kolmeen 
prosenttiin. Vertailussa kaikkiin ylemmän korkeakouluasteen suorittaneisiin palkansaajiin 
nimikkeen ansiotaso on noin 27 prosenttia alhaisempi. Myös kuntasektorin muihin ylemmän 
korkeakouluasteen suorittaneisiin nähden ympäristönsuojelusihteerin keskiansio on selvästi 
alemmalla tasolla eli noin 17 prosenttia alhaisempi.   
 
Ympäristönsuojelusihteerin ansion ero (%) kaikkien palkansaajien ja kuntasektorin palkansaajien ansioon 
1995-2004 (Lähde:Tilastokeskus) 
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KIRKON SEKTORIN NIMIKKEET 
 
Diakoniatyöntekijä 
 
Kirkon sektorilla työskentelevien diakonian viranhaltijoiden ja diakonissojen ansiokehitys on 
ollut koko tarkastelujakson yleistä ansiotasoindeksiä merkittävästi hitaampaa. Ansiot ovat 
nousseet vuoteen 2004 mennessä noin 10 prosenttiyksikköä vähemmän kuin yleinen 
ansiotasoindeksi. Ansiotasoa kaikkiin palkansaajiin vertailtaessa diakoniatyöntekijöiden ansiot 
ovat tarkastelujakson lopussa noin 18 prosenttia alhaisemmalla tasolla. Alemman 
korkeakouluasteen suorittaneisiin palkansaajiin nähden diakoniatyöntekijöiden keskiansio on 
yli 30 prosenttia alhaisempi.  
 
Diakoniatyöntekijöiden ansion ero (%) kaikkien palkansaajien ja kirkon sektorin palkansaajien ansioon 
1995-2004 (Lähde:Tilastokeskus) 
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VALTIOSEKTORIN NIMIKKEET 
 
Tutkija  
 
Valtiosektorin tutkijanimikkeen ansiokehitys on ollut heikkoa verrattuna yleiseen 
ansiotasoindeksiin. Kun yleinen ansiotasoindeksi on vuodesta 1995 vuoteen 2004 noussut noin 
36 prosenttia, tutkijoiden keskiansion nousu on jäänyt vajaaseen 28 prosenttiin. Myös 
valtiosektoriin verrattuna tutkijat ovat menestyneet vaatimattomasti. Kaikkien palkansaajien 
keskiansioon verrattuna tutkijoiden ansiotaso on heikentynyt selvästi. Vielä vuonna 1995 
nimikkeen keskiansio oli noin 11 prosenttia yleistä keskiansiota korkeampi, mutta vuonna 
2003 ero oli enää noin 4 prosenttia. Valtiosektorin muihin palkansaajiin verrattuna tutkijat 
ansaitsevat jo selvästi keskimääräistä vähemmän, vaikka tarkastelukauden alussa ansiotaso oli 
vielä noin 5 prosenttia valtiosektorin keskiansiota korkeampi. Kaikkiin ylemmän 
korkeakouluasteen suorittaneisiin verrattuna tutkijoiden ansiotaso on noin 27 prosenttia 
alhaisempi. Valtiosektoriin verrattuna ero on noin 21 prosenttia.   
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Tutkijan ansion ero (%) kaikkien palkansaajien ja valtiosektorin palkansaajien ansioon 1995-2004 
(Lähde:Tilastokeskus) 
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Suunnittelija 
 
Valtiosektorin suunnittelijanimikkeen ansiot ovat tarkastelukaudella nousseet noin 26 
prosenttia, mikä on 10 prosenttiyksikköä yleisen ansiotasoindeksin nousuvauhtia hitaampaa. 
Ansiokehitys on ollut erittäin heikkoa myös valtiosektorin ansiotasoindeksiin verrattuna. 
Nimikkeen ansiotaso suhteessa kaikkiin palkansaajiin on heikentynyt selvästi. Suunnittelijoiden 
ansiotaso oli vuonna 2003 enää noin 5 prosenttia yleistä keskiansiota korkeampi, kun vuonna 
1995 ero oli vielä noin 11 prosenttia suunnittelijoiden hyväksi. Valtiosektorin työntekijöihin 
verrattuna nimikkeen ansiotaso on pudonnut keskiansion alapuolelle. Kaikkiin ylemmän 
korkeakouluasteen suorittaneisiin nähden suunnittelijoiden ansiotaso on noin 27 prosenttia 
heikompi. Valtiosektorin ylemmän korkeakouluasteen suorittaneisiin palkansaajiin nähden 
nimikkeen ansiotaso on noin 20 prosenttia alhaisemmalla tasolla.   
 
Suunnittelijan ansion ero (%) kaikkien palkansaajien ja valtiosektorin palkansaajien ansioon 1995-2004 
(Lähde:Tilastokeskus) 
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