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Yksityinen opetusala työllistäjänä

Vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä Suomessa oli 
työllisiä yhteensä noin 2,4 miljoonaa, joka vastaa noin 92 
prosenttia työvoimasta (Tilastokeskus). Toimialoittain tar-
kasteltuna suurimpia työllistäjiä ovat terveys- ja sosiaalipal-
velut, teollisuus ja kaupan ala, jotka työllistivät vuoden 2013 
viimeisellä neljänneksellä yhdessä noin 42 prosenttia työl-
lisistä. Koulutus toimialana työllisti yhteensä noin 183000 
henkeä, mikä vastaa hieman alle 8 prosenttia työllisistä.

Sivistystyönantajien edustamissa 271 yksityisessä oppilaitok-
sessa työskenteli vuonna 2013 yhteensä lähes 19000 henki-
löä. Vuoden 2013 palkkatiedusteluun vastasi kaikkiaan 230 
oppilaitosta, joiden palveluksessa työskenteli opetusalalla 
yhteensä noin 13000 henkilöä lokakuussa 2013. Näistä 54 
prosenttia kuului opetushenkilöstöön ja vastaavasti 46 pro-
senttia hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön. Edellisvuoteen 
nähden henkilöstön kokonaismäärä kasvoi noin 750 henki-
löllä eli 6 prosenttia. Henkilöstömäärän muutoksesta osa 
selittyy tilaston vastausprosentin kasvulla. Luvuissa ei ole 

vielä nähtävissä maan hallituksen koulutukseen kohdista-
mien säästötoimien vaikutusta. 

Oppilaitosryhmistä eniten henkilöstöä työskentelee ammat-
tikorkeakouluissa, joiden yhteenlaskettu henkilöstömäärä 
vastaa noin 29 prosenttia koko yksityisen oppilaitossektorin 
henkilöstöstä. Henkilöstömäärältään seuraavaksi suurim-
mat oppilaitosryhmät ovat ammatilliset erityisoppilaitokset, 
yleissivistävät oppilaitokset ja vapaan sivistystyön oppilai-
tokset. Näissä oppilaitosryhmissä työskentelee yhteensä noin 
47 prosenttia yksityisen oppilaitossektorin henkilöstöstä.

Oppilaitosten henkilöstöstä 17 prosenttia oli määräaikai-
sessa ja vastaavasti 83 prosenttia vakinaisessa työsuhteessa 
lokakuussa 2013. Kokoaikaista työtä tekevien osuus oppi-
laitosten henkilöstössä vastaavana ajankohtana oli noin 89 
prosenttia.
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AVAINLUKUJA OPPILAITOSTEN  
HENKILÖSTÖSTÄ
Henkilöstömäärä ja aineiston edustavuus

Taulukko 1 kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n 
vuosittain lokakuussa teettämän palkkatiedustelun ai-
neiston edustavuudesta Sivistystyönantajat ry:n jä-

seninä olevien yksityisen opetusalan oppilaitosten 
osalta. Edustavuutta on tarkasteltu sekä koulutuksen jär-
jestäjien lukumäärien että palkkasummien perusteel-

Taulukko 1: Lokakuun 2013 aineiston edustavuus oppilaitosryhmittäin
koulutuksen järjestäjien lukumäärän ja palkkasumman perusteella

 
Lokakuun 

2013 palkka-
tiedusteluun 
vastanneiden 
koulutuksen 
järjestäjien 

määrä 

Vastaus- 
prosentti 

(%)1

Vastaus- 
prosentin 

muutos 
edellis- 

vuodesta 
(%-yks.)

Vastanneiden palkkasumma 
lokakuulta 2013 (€) Vastanneiden 

vuoden 2013 
palkkasumman 

osuus koko  
oppilaitosryhmän 
palkkasummasta 

(%)2Oppilaitosryhmä
Opetus- 

henkilöstö

Hallinto- ja 
tukipalvelu- 
henkilöstö Yhteensä

Lukiot, peruskoulut ja 
aikuislukiot (=YSI) 52 83,9 -5,0 5827601 1179116 7006717 88,6

Kansanopistot, kansa-
laisopistot, työväeno-
pistot, opintokeskuk-
set (=VST)

85 88,5 4,5 2945830 2766138 5711968 - 3

Urheiluopistot 
(=URH) 9 81,8 4,9 466318 774810 1241128 95,6

Musiikkioppilaitok-
set ja konservatoriot 
(=MUS)

35 83,3 2,4 2681728 372718 3054446 95,8

Kuvataide- ja mo-
nitaiteelliset koulut 
(=KUV)

6 50,0 0,0 72765 53694 126459 68,0

Eräät ammatilliset 
oppilaitokset 
(=ERÄÄT AMM)

19 86,4 0,0 1235761 980803 2216564 - ³

Ammatilliset eri-
tyisoppilaitokset 
(=AMM ERIT)

6 100,0 16,7 2421574 3662275 6083849 100,0

Kauppaoppilaitokset 
(=KAUP) 9 90,0 1,1 958142 873916 1832058 - ³

Sosiaali- ja terveysalan 
oppilaitokset (=SOTE) 7 87,5 9,7 904575 293684 1198259 - ³

Metsä- ja puutalous-
oppilaitokset (=MET-
SÄ)

1 50,0 0,0 73113 56594 129707 - ³

Ammattikorkeakoulut 
(=AMK) 14 93,3 1,0 10080019 4951258 15031277 - ³

YHTEENSÄ 243 85,0 1,8 27667427 15965005 43632432 87,2
Lähteet: EK:n lokakuun palkkatiedustelut 2012 ja 2013 

1  Vastanneiden koulutuksen järjestäjien osuus kaikista oppilaitosryhmän koulutuksen järjestäjistä (%)

2 Palkkasumma vastaa vuosittain jäsenmaksun perusteeksi EK:lle ilmoitettua koko vuoden palkkasummaa. Niiden koulutuk-
sen järjestäjien osalta, joilta vuoden 2013 palkkasummaa ei ollut saatavilla, käytettiin vuoden 2012 palkkasummaa.

3  Tämän oppilaitosryhmän vuoden 2013 keskimääräistä yhden kuukauden palkkasummaa ei voida luotettavasti selvittää. 
Ryhmään kuuluu sellaisia oppilaitoksia, joilla on myös muihin oppilaitosryhmiin lukeutuvaa henkilöstöä. Oppilaitoksen vuo-
tuisen palkkasumman jakaminen eri oppilaitosryhmiin henkilöstön sijoittumisen mukaan ei saatavilla olevien tietojen perus-
teella ole mahdollista.
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la. EK:n lokakuun palkkatiedustelu koskee kaikkia 
koko lokakuun yksityisen opetusalan oppilaitoksiin  
työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöi-
tä ja työntekijöitä, joille on maksettu palkkaa. Tilastoon 
ilmoitetaan myös ne päätoimiset tuntiopettajat, joiden 
viikkotyöaika on vähintään 16 tuntia viikossa ja tunti-
opettajat, joiden viikkotyöaika on vähintään 14 tuntia 
viikossa. Aineisto ei sisällä hallinto- ja tukipalveluhenki-
löstön tuntipalkkaisia työntekijöitä, tuntiopettajia, joiden 
viikkotyöaika on alle 14 tai alle 16 tuntia viikossa oppi-
laitosryhmästä riippuen, palkansaajia, joiden työsuhde ei 
ole kestänyt koko kuukautta eikä perhe-, opinto-, vuorot-
telu- tai muulla sellaisella vapaalla, sairauslomalla tai lo-
mautettuna olevia palkansaajia, joilla ei ole ollut lainkaan 
palkkatuloja lokakuun aikana.

Vastausprosentit vaihtelevat kuvataide- ja monitaiteel-
listen koulujen sekä metsä- ja puutalousoppilaitosten 50 
prosentista ammatillisten erityisoppilaitosten 100 pro-
senttiin. Ammatillisten erityisoppilaitosten sekä sosiaa-
li- ja terveysalan oppilaitosten vastausprosentit kasvoivat 
merkittävästi. Lukumäärällisesti muutokset ovat kuiten-
kin pieniä, sillä kyseisissä oppilaitosryhmissä koulutuksen 
järjestäjiä on vähän. 

Taulukoissa 2 ja 3 on esitettynä eri oppilaitosryhmien 
henkilöstömäärät paikkakuntakalleusluokittain lokakuus-
sa 2013 ja muutokset vuoden 2012 lokakuuhun verrattuna. 
Useimmissa oppilaitosryhmissä sekä opetushenkilöstön että 

hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön määrä näyttää kasva-
neen. Osittain henkilöstömäärän kasvua selittää palkkatie-
dustelun vastausprosenttien kasvu.

Taulukko 2: Opetushenkilöstön henkilöstömäärät oppilaitosryhmittäin lokakuussa 2013

 Paikkakunta-
kalleusluokka 1

Paikkakunta-
kalleusluokka 2

Ei paikkakunta-
kal leusluokitusta 

TES:ssa
Yhteensä Yhteensä

Oppilaitos-
ryhmä

Lkm 
2013

Muutos 
edellis- 

vuodesta 
(%)

Lkm 
2013

Muutos 
edellis- 

vuodesta 
(%)

Lkm 
2013

Muutos 
edellis- 

vuodesta 
(%)

Lkm 
2013

Muutos 
edellis- 

vuodesta 
(%)

Miehiä 
(lkm)

Naisia 
(lkm)

YSI 1226 2,9 259 -8,2 0 0,0 1485 0,8 402 1083

VST 256 17,4 384 -20,8 139 1163,6 779 9,1 222 557

URH 25 19,0 77 2,7 15 -55,9 117 -10,0 67 50

MUS 534 -2,7 322 8,8 20 42,9 876 2,0 348 528

KUV 12 33,3 1 0,0 5 -28,6 18 5,9 3 15

ERÄÄT AMM 200 3,6 118 -13,2 17 - 335 1,8 124 211

AMM ERIT 319 58,7 260 5,7 1 0,0 580 29,5 224 356

KAUP 194 5,4 35 -12,5 0 0,0 229 2,2 91 138

SOTE 166 -6,2 49 -5,8 30 - 245 7,0 28 217

METSÄ 2 0,0 22 4,8 0 0,0 24 4,3 10 14

AMK 1626 1,6 509 3,9 5 0,0 2140 2,1 801 1339

YHTEENSÄ 4560 4,9 2036 -4,1 232 222,2 6828 4,4 2320 4508

Lähteet: EK:n lokakuun palkkatiedustelut 2012 ja 2013

Taulukko 3: Hallinto- ja tukipalvelu-henkilöstön 
henkilöstömäärät oppilaitosryhmittäin lokakuussa 

2013

Oppilaitos- 
ryhmä

Lkm 
2013

Muutos  
edellis- 

vuodesta  
(%)

Miehiä 
(lkm)

Naisia 
(lkm)

YSI 497 -3,1 107 390

VST 1033 0,9 217 816

URH 255 1,6 87 168

MUS 142 8,4 45 97

KUV 35 -14,6 3 32

ERÄÄT AMM 325 -1,5 93 232

AMM ERIT 1505 28,2 384 1121

KAUP 234 11,4 73 161

SOTE 96 1,1 13 83

METSÄ 23 -11,5 7 16

AMK 1494 4,9 524 970

YHTEENSÄ 5639 8,0 1553 4086

Lähteet: EK:n lokakuun palkkatiedustelut 2012 ja 2013
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Ikärakenne

Oppilaitosten henkilöstön ikärakenne on varsin tasainen – 
erityisesti hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä. Joka tapauk-
sessa suurin massa sijoittuu molemmissa henkilöstöryhmi-
ssä lähelle 50 vuoden ikää. Opettajakunnassa eläköitymisiä 
on lähivuosina luvassa suhteessa enemmän kuin hallinto- ja 
tukipalveluhenkilöstössä. Opetushenkilöstön keski-ikä loka-
kuussa 2013 oli 47 vuotta ja hallinto- ja tukipalveluhenkilös-
tön vastaavasti 44 vuotta. Suomen työmarkkinoilla yleisesti 
havaittavista 1990-luvun laman vaikutuksista poiketen yksi-
tyisellä opetusalalla laman vaikutus ei heijastu henkilöstön 
ikärakenteesta kovinkaan selkeästi. Kummankin henkilöstö-
ryhmän ikärakenteessa on kuitenkin nähtävissä pieni kuop-
pa noin 40-vuotiaiden määrässä. 

Työsuhteen muodot

Vakinaisessa työsuhteessa lokakuussa 2013 yksityisissä op-
pilaitoksissa oli yli 80 prosenttia sekä opettajakunnasta että 
hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöstä. Edellisvuoteen nähden 
vakinaisten työsuhteiden osuus on kasvanut noin prosentti-
yksikön verran molemmissa henkilöstöryhmissä.

Oppilaitosryhmien välillä vakinaisuuksien osuudessa on 




























                            







  






 
 



















 















                            





 


  



Taulukko 4: Vakinaisten ja määräaikaisten  
osuudet oppilaitosryhmittäin 2013

Opetushenkilöstö

 

Vakinaisia Määräaikaisia

Vaki-
naisten 

osuuden 
muutos 
edellis- 

vuodesta
Oppilaitos- 
ryhmä lkm % lkm % (%-yks.)

YSI 1249 84,1 236 15,9 0,8

VST 524 67,3 255 32,7 0,9

URH 88 75,2 29 24,8 -3,2

MUS 825 94,2 51 5,8 -1,5

KUV 18 100,0 0 0,0 0,0

ERÄÄT AMM 277 82,7 58 17,3 2,7

AMM ERIT 485 83,6 95 16,4 0,8

KAUP 199 86,9 30 13,1 -0,6

SOTE 225 91,8 20 8,2 1,4

METSÄ 16 66,7 8 33,3 -15,9

AMK 1870 87,4 270 12,6 2,5

YHTEENSÄ 5776 84,6 1052 15,4 0,9

Lähteet: EK:n lokakuun palkkatiedustelut 2012 ja 2013

Taulukko 5: Vakinaisten ja määräaikaisten  
osuudet oppilaitosryhmittäin 2013

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö

 

Vakinaisia Määräaikaisia

Vaki-
naisten 

osuuden 
muutos 
edellis- 

vuodesta

 

Oppilaitos- 
ryhmä Lkm % Lkm % (%-yks.)

YSI 361 72,6 136 27,4 -2,6

VST 862 83,4 171 16,6 0,3

URH 219 85,9 36 14,1 -1,8

MUS 130 91,5 12 8,5 1,5

KUV 22 62,9 13 37,1 14,1

ERÄÄT AMM 271 83,4 54 16,6 -2,1

AMM ERIT 1207 80,2 298 19,8 0,1

KAUP 203 86,8 31 13,2 1,0

SOTE 90 93,8 6 6,3 -1,0

METSÄ 23 100,0 0           0,0 7,7

AMK 1183 79,2 311 20,8 5,1

YHTEENSÄ 4571 81,1 1068 18,9 1,2

Lähteet: EK:n lokakuun palkkatiedustelut 2012 ja 2013
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jonkin verran eroja. Opettajien osalta vaihteluväli ulottuu 
vapaan sivistystyön oppilaitosten noin 67 prosentista kuva-
taide- ja monitaiteellisten koulujen täyteen 100 prosenttiin. 
Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstössä vakinaisten osuus on 
pienin kuvataide- ja monitaiteellisissa kouluissa – noin 63 
prosenttia – ja suurin metsä- ja puutalousoppilaitoksissa – 
100 prosenttia. On huomion arvoista, että sellaisissa oppi-
laitosryhmissä, joissa henkilöstöä on vähän, yksittäiset ha-

vainnot saattavat heilauttaa prosentuaalisia lukuja useitakin 
prosenttiyksikköjä.

Sukupuolittain tarkasteltuna vakinaisuuksien osuuksissa on 
muutamien prosenttiyksiköiden eroja, mutta yleisesti ottaen 
jakauma on tasainen sekä opettajien osalta että hallinto- ja 
tukipalveluhenkilöstön kohdalla. 

 Taulukko 6: Vakinaisten ja määräaikaisten osuudet sukupuolittain ja oppilaitosryhmittäin 2013

Opetushenkilöstö

 Miehet Naiset

 Vakinaisia Määräaikaisia Vakinaisia Määräaikaisia

Oppilaitosryhmä Lkm % Lkm % Lkm % Lkm %

YSI 342 85,1 60 14,9 907 83,7 176 16,3

VST 161 72,5 61 27,5 363 65,2 194 34,8

URH 48 71,6 19 28,4 40 80,0 10 20,0

MUS 334 96,0 14 4,0 491 93,0 37 7,0

KUV 3 100,0 0 0,0 15 100,0 0 0,0

ERÄÄT AMM 102 82,3 22 17,7 175 82,9 36 17,1

AMM ERIT 178 79,5 46 20,5 307 86,2 49 13,8

KAUP 77 84,6 14 15,4 122 88,4 16 11,6

SOTE 26 92,9 2 7,1 199 91,7 18 8,3

METSÄ 5 50,0 5 50,0 11 78,6 3 21,4

AMK 692 86,4 109 13,6 1178 88,0 161 12,0

YHTEENSÄ 1968 84,8 352 15,2 3808 84,5 700 15,5

Lähde: EK:n lokakuun palkkatiedustelu 2013

Taulukko 7: Vakinaisten ja määräaikaisten osuudet  sukupuolittain ja oppilaitosryhmittäin 2013

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö

 Miehet Naiset

 Vakinaisia Määräaikaisia Vakinaisia Määräaikaisia

Oppilaitosryhmä Lkm % Lkm % Lkm % Lkm %

YSI 76 71,0 31 29,0 285 73,1 105 26,9

VST 177 81,6 40 18,4 685 83,9 131 16,1

URH 73 83,9 14 16,1 146 86,9 22 13,1

MUS 39 86,7 6 13,3 91 93,8 6 6,2

KUV 2 66,7 1 33,3 20 62,5 12 37,5

ERÄÄT AMM 74 79,6 19 20,4 197 84,9 35 15,1

AMM ERIT 307 79,9 77 20,1 900 80,3 221 19,7

KAUP 64 87,7 9 12,3 139 86,3 22 13,7

SOTE 12 92,3 1 7,7 78 94,0 5 6,0

METSÄ 7 100,0 0 0,0 16 100,0 0 0,0

AMK 404 77,1 120 22,9 779 80,3 191 19,7

YHTEENSÄ 1235 79,5 318 20,5 3336 81,6 750 18,4

Lähde: EK:n lokakuun palkkatiedustelu 2013
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Koko- ja osa-aikaisia tarkasteltaessa ha-
vainnot ovat hyvin samansuuntaisia kuin 
edellä esitettiin vakinaisia ja määräaikaisia 
koskien. Tilastoon ilmoitetuista hallinto- ja 
tukipalveluhenkilöstöön kuuluvista henki-
löistä lähes 90 prosenttia oli kokoaikaises-
sa työsuhteessa lokakuussa 2013. Muutosta 
edellisvuoteen oli ainoastaan pari prosentin 
kymmenystä alaspäin. Oppilaitosryhmit-
täin tarkasteltuna vaihtelu on melko suuri, 
mutta suurien oppilaitosryhmien kohdalla 
erot ovat maltillisia. 

Samoin sukupuolittain vertailtuna kokoai-
kaisten osuudet ovat suunnilleen samalla 
tasolla – erityisesti suurissa oppilaitosryh-
missä. Havaintomäärien pienentyessä erot 
prosenttiosuuksissa suurenevat, mutta tä-
hän vaikuttaa nimenomaan myös havainto-
jen vähyys, jolloin yksittäisten havaintojen 
painoarvo on suuri.

Käytetty tilastoaineisto ei sisällä lainkaan 
osa-aikaisia opettajia.

Taulukko 8: Kokoaikaisten ja osa-aikaisten osuudet  
oppilaitosryhmittäin 2013

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö

 

Kokoaikaisia Osa-aikaisia

Kokoaikaisten 
osuuden muu-
tos edellisvuo-

desta
Oppilaitos- 
ryhmä Lkm % Lkm % (%-yks.)

YSI 341 68,6 156 31,4 -0,4

VST 906 87,7 127 12,3 -1,0

URH 243 95,3 12 4,7 2,5

MUS 111 78,2 31 21,8 -5,8

KUV 9 25,7 26 74,3 1,3

ERÄÄT AMM 294 90,5 31 9,5 -2,6

AMM ERIT 1347 89,5 158 10,5 -1,2

KAUP 214 91,5 20 8,5 -0,5

SOTE 85 88,5 11 11,5 -3,0

METSÄ 17 73,9 6 26,1 -3,0

AMK 1359 91,0 135 9,0 0,9

YHTEENSÄ 4926 87,4 713 12,6 -0,2

Lähteet: EK:n lokakuun palkkatiedustelut 2012 ja 2013

Taulukko 9: Kokoaikaisten ja osa-aikaisten osuudet sukupuolittain ja oppilaitosryhmittäin 2013

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö

 Miehet Naiset

 Kokoaikaisia Osa-aikaisia Kokoaikaisia Osa-aikaisia

Oppilaitosryhmä Lkm % Lkm % Lkm % Lkm %

YSI 79 73,8 28 26,2 262 67,2 128 32,8

VST 190 87,6 27 12,4 716 87,7 100 12,3

URH 84 96,6 3 3,4 159 94,6 9 5,4

MUS 33 73,3 12 26,7 78 80,4 19 19,6

KUV 2 66,7 1 33,3 7 21,9 25 78,1

ERÄÄT AMM 87 93,5 6 6,5 207 89,2 25 10,8

AMM ERIT 355 92,4 29 7,6 992 88,5 129 11,5

KAUP 66 90,4 7 9,6 148 91,9 13 8,1

SOTE 13 100,0 0           0,0 72 86,7 11 13,3

METSÄ 5 71,4 2 28,6 12 75,0 4 25,0

AMK 492 93,9 32 6,1 867 89,4 103 10,6

YHTEENSÄ 1406 90,5 147 9,5 3520 86,1 566 13,9

Lähde: EK:n lokakuun palkkatiedustelu 2013
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Ansiokehitys

Kaikki tässä julkaisussa esiteltävät ja käsiteltävät palkka- ja 
ansiokehitystilastot on laskettu aineistosta, joka käsittää 
ainoastaan kokoaikaiset henkilöt. Tämä johtuu siitä, että 
osa-aikaisten henkilöiden palkka on usein luonnollisesti 
kokoaikaisia henkilöitä alempi ja näiden mukaan ottaminen 
tilastoon vääristäisi todellista kuvaa ansiotasoista, sillä ly-
hyemmän työajan vaikutusta ei voida luotettavasti eliminoi-
da laskennoissa. 

Tässä luvussa käytettävissä tilastoissa käytetään poikkeuk-
setta ansiokäsitteenä säännöllisen työajan ansiota (STA). 

Ansiokehitys ja sopimuskorotuk-

set 2012-2013

Yksityisellä opetusalalla kokoaikaisen henkilöstön määrä 
kasvoi noin 6 prosenttia lokakuusta 2012 lokakuuhun 2013. 
Vaihtuvuus oli opetushenkilöstössä 17 prosenttia ja hallinto- 
ja tukipalveluhenkilöstössä 20 prosenttia4. 

Identtisten5 ja järjestelmäidenttisten6 määrien eroja tarkas-
telemalla saadaan kuva henkilöstöryhmien yli tapahtuvasta 
ammatinvaihdosta. Opetushenkilöstössä identtisiä henkilöi-
tä on 36 enemmän ja hallinto- ja tukipalveluhenkilöstössä 
63 enemmän kuin järjestelmäidenttisiä. Toisin sanoen loka-
kuun 2012 ja lokakuun 2013 välillä 36 kokoaikaista henkilöä 
siirtyi hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöstä opetushenkilös-

töön. Opetushenkilöstöstä hallinto- ja tukipalveluhenkilös-
töön siirtyneitä oli 63 henkilöä.

Säännöllisen työajan ansio 
Säännöllisen työajan ansio sisältää oppilaitoksilla 
seuraavat palkanosat: 

•	 palkkaryhmän tai vaativuustason mukainen 
taulukkopalkka

•	 kokemuslisät

•	 työehtosopimuksen mukaiset lisät

•	 säännölliseltä työajalta maksetut ilta-, yö- 
ja lauantaityökorvaukset, päivystyslisät ja 
säännöllisen sunnuntaityön korotusosat

•	 ylituntipalkkiot

•	 luontoisetujen verotusarvo

•	 henkilökohtainen lisä

•	 henkilökohtainen palkanosa

•	 erityisopettajalisä

•	 peruskoulu- tai lukioasteen korotus

Taulukko 10: Kokoaikainen henkilöstö 2012 ja 2013

 Opetushenkilöstö Hallinto- ja  
tukipalveluhenkilöstö Yhteensä

 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Kaikki henkilöt 6542 6828 4569 4926 11111 11754

Identtiset henkilöt 5509 5509 3668 3668 9177 9177

Järjestelmäidenttiset  
henkilöt

5473 5473 3605 3605 9078 9078

Lähteet: EK:n lokakuun palkkatiedustelut 2012 ja 2013, kokoaikaiset

4 Vaihtuvuus on laskettu kaavalla

5 Identtisillä henkilöillä tarkoitetaan kumpanakin vuonna tilastossa mukana olleita henkilöitä.

6 Järjestelmäidenttisillä henkilöillä tarkoitetaan kumpanakin vuonna samaan henkilöstöryhmään kuuluneita henkilöitä. 

(uudet henkilöt + pois jääneet henkilöt) ⁄ 2
henkilöstö vuonna 2013
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Lokakuusta 2012 lokakuuhun 2013 opetushenkilöstön kes-
kimääräinen kuukausiansio kokoaikaisessa työssä olevilla 
kasvoi 2,2 prosenttia kaikilla henkilöillä ja 2,7 prosenttia 
identtisillä sekä järjestelmäidenttisillä henkilöillä. Vastaa-
vat luvut hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön osalta olivat 1,9 
prosenttia ja 2,6 prosenttia. Opetushenkilöstön ansiokehi-
tyksestä noin 0,1 prosenttiyksikköä selittyy ylituntipalkki-
oiden määrän kasvulla. Ylituntipalkkioita saaneiden henki-

löiden määrä kasvoi noin 5 prosentilla 
ja ylituntipalkkioiden summa noin 10 
prosentilla. 

Kummassakin henkilöstöryhmässä 
identtisten henkilöiden ansiokehitys 
ylitti kaikkien henkilöiden ansiokehi-
tyksen. Suurempi ero oli hallinto- ja 
tukipalveluhenkilöstössä, jossa ident-
tisten ansiot nousivat 0,7 prosenttiyk-
sikköä koko henkilöstöryhmää enem-
män. Opetushenkilöstössä ero kaikkien 
ja identtisten ansiokehityksen välillä 
oli 0,5 prosenttiyksikköä. Kaikkien 
henkilöiden joukossa ovat myös ne 
palkansaajat, jotka esiintyvät tilastossa 
ainoastaan toisena tarkasteluajankohta-
na. Tällöin rakenteelliset tekijät, kuten 
uusien henkilöiden palkkaaminen ja 
ensimmäisenä tarkasteluajankohtana 
palvelleiden henkilöiden poistuminen 
tilastokauden aikana vaikuttavat hen-
kilöstöryhmän ansiokehitykseen. 

Merkittävä syy kaikkien ja identtisten 
henkilöiden ansiokehityksen eroihin 

on uusien palkattujen henkilöiden matalampi aloituspalkka 
verrattuna pidempään palvelleiden ansiotasoon. Opetushen-
kilöstön uusien, tilastokauden aikana palkattujen kokoai-
kaisten työntekijöiden keskipalkka lokakuussa 2013 oli noin 
88 prosenttia (83 prosenttia vuonna 2012) niin sanottujen 
vanhojen, kumpanakin vuonna tilastossa esiintyvien työnte-
kijöiden palkoista. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstössä uu-
sien keskipalkka suhteessa vanhojen palkkatasoon oli noin 

Taulukko 11: Henkilöstön vaihtuvuus  
lokakuu 2012–lokakuu 2013

 
Henkilöstö- 

määrä
STA-keski-

arvo

YHTEENSÄ 2013 (identtiset + uudet) 11644

, josta opetushenkilöstöä 6809 3888

, josta hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä 4835 2750

Identtiset henkilöt (aineistossa 2012 ja 2013) 9177

, josta opetushenkilöstöä 5509 3979

, josta hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä 3668 2821

Uudet henkilöt (aineistossa vain 2013) 2467

, josta opetushenkilöstöä 1300 3503

, josta hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä 1167 2528

Pois jääneet henkilöt (aineistossa vain 2012) 1738

, josta opetushenkilöstöä 963 3349

, josta hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä 775 2478

Lähteet: EK:n lokakuun palkkatiedustelut 2012 ja 2013, kokoaikaiset
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90 prosenttia (88 prosenttia vuonna 2012). Kaikkien henki-
löiden ansiokehitysprosentti kertookin paremmin kyseisen 
henkilöstöryhmän keskiansiossa vuoden aikana tapahtuneen 
muutoksen, kun taas identtisten ansiokehitys kuvaa henki-
löiden urakehityksen ja ammatista toiseen siirtymisen myötä 
syntyvää ansiokehitystä.

Opetushenkilöstön sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön 
säännöllisen työajan ansioiden kehityksestä yhteensä 1,9 
prosenttiyksikköä syntyi tilastokauden aikana voimaanastu-
neesta sopimuskorotuksesta. Työehtosopimuksen mukaises-
ta 1,9 prosentin palkankorotuksesta 1,2 prosenttiyksikköä oli 
yleiskorotusta ja 0,7 prosenttiyksikköä järjestelyerää. Ope-
tushenkilöstön järjestelyerä käytettiin eri oppilaitosryhmis-
sä eri tavalla, muun muassa kokemuslisien aikaistamiseen, 
taulukkokorotuksena sekä paikallisena eränä. Ammatillisis-
sa erityisoppilaitoksissa erä käytettiin vuosityöaikajärjestel-
män määräaikaiseen kokeiluun. Kokonaistyöajassa olevissa 
kansanopistoissa ja ammattikorkeakouluissa järjestelyerä 
käytettiin paikkakuntakalleusluokassa 1 paikallisena eränä 
työn vaativuuteen perustuvan oppilaitoskohtaisen järjestel-
män kehittämiseen. Kalleusluokassa 2 erä käytettiin palkka-
taulukoiden kalleusluokkaerojen poistamiseen. Hallinto- ja 
tukipalveluhenkilöstön järjestelyerästä reilu kolmasosa käy-
tettiin vuosilomamuutoksen käyttöönottamiseen ja loput 
erästä kohdennettiin taulukkopalkkojen korottamiseen sekä 
henkilökohtaisten palkkojen korotuksiin.

Kaikkien henkilöiden osalta opetushenkilöstön keskiansio 
nousi noin 0,3 prosenttiyksikköä yli sopimuskorotusten. 
Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä sopimuskorotukset ylit-
tävää ansiokehitystä, eli liukumaa, ei syntynyt käytännössä 
lainkaan. Järjestelmäidenttisillä henkilöillä liukumat olivat 
suurempia: opetushenkilöstöllä 0,8 ja hallinto- ja tukipal-

veluhenkilöstöllä 0,7 prosenttiyksikköä ansiokehityksestä. 
Järjestelmäidenttisten ansiokehitys eroaa identtisten ansio-
kehityksestä siten, että järjestelmäidenttisten luvuista on eli-
minoitu henkilöstöryhmien yli tapahtuvan ammatinvaihdon 
vaikutus. Järjestelmäidenttisten ansiokehitys sisältää siis 
samassa palkkausjärjestelmässä pysyneiden henkilöiden 
urakehityksen ja mahdollisen järjestelmän sisällä tapahtuvan 
ammatinvaihdon vaikutukset.
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Ansiokehitys ja keskiansiot 
oppilaitosryhmittäin

Tarkasteltaessa opettajien ansiokehitystä oppi-
laitosryhmittäin voidaan todeta, että järjestel-
mäidenttisten henkilöiden osalta ansiokehitys 
on ollut melko tasaista asettuen kolmen pro-
sentin ympärille. Suurimmillaan järjestelmäi-
denttisten ansiokehitys oli noin 3,3 prosenttia 
ammattikorkeakouluissa ja pienimmillään noin 
1,7 prosenttia kauppaoppilaitoksissa. Kaikkien 
henkilöiden kohdalla vaihtelu oli suurempaa. 
Pienin ansiokehitysprosentti on jälleen kaup-
paoppilaitoksissa, jossa kehitys oli käytännössä 
nollassa. Suurimmat ansiokehitykset ovat noin 
5 prosentin tasolla sosiaali- ja terveysalan oppi-
laitoksissa sekä urheiluopistoissa. 

Ammatillisten erityisoppilaitosten poikkeaville 
luvuille on tilastollinen selitys. Oppilaitosryh-
mään kuuluvan suuren oppilaitoksen aineistos-
sa on aiemmin ollut virheellisiä tietoja, jotka on 
lokakuussa 2013 korjattu ja tämä on aiheuttanut 
suuren tilastollisen aleneman ansioissa. Mikäli 
tämä oppilaitos jätetään huomiotta, ammatil-
listen erityisoppilaitosten ansiokehityslukemat 
ovat 3,2 prosenttia kaikilla ja 3,9 prosenttia järjestelmäi-
denttisillä henkilöillä.

Niin ikään on huomautettava, että ammattikorkeakoulujen 
osalta luvuissa näkyy vastaava korjaus tilastoissa, mutta täs-
sä tapauksessa korjaus on aiheuttanut ansioihin tilastollis-
ta kasvua. Kun ansiokehitystä tarkastellaan ilman kyseistä 

korjauksen tehnyttä ammattikorkeakoulua, lukemat ovat 
kaikilla henkilöillä 2,8 prosenttia ja järjestelmäidenttisillä 
2,1 prosenttia.

Kuviosta 5 puuttuvat kuvataide- ja monitaiteelliset koulut 
sekä metsä- ja puutalousoppilaitokset, koska kyseisissä op-
pilaitosryhmissä havaintoja on niin vähän, että niiden ansio-
kehitykset poikkeavat oleellisesti muiden oppilaitosryhmi-

Taulukko 12: Kokoaikainen henkilöstö  
oppilaitosryhmittäin 2012 ja 2013

Opetushenkilöstö

 Kaikki henkilöt
Järjestelmä- 

identtiset 
henkilöt

Oppilaitosryhmä 2012 2013 2012-2013

YSI 1473 1485 1165

VST 714 779 545

URH 130 117 90

MUS 859 876 754

ERÄÄT AMM 329 335 296

AMM ERIT 448 580 389

KAUP 224 229 201

SOTE 229 245 183

AMK 2096 2140 1822

YHTEENSÄ 6502 6786 5445

Lähteet: EK:n lokakuun palkkatiedustelut 2012 ja 2013, kokoaikaiset
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en kehityksestä. Kuvataide- ja monitaiteellisissa 
kouluissa kaikkien henkilöiden ansiokehitys oli 
noin 7,1 prosenttia ja järjestelmäidenttisten hen-
kilöiden 5,2 prosenttia. Metsä- ja puutalousoppi-
laitoksissa vastaavat ansiokehitysluvut olivat -4,6 
prosenttia ja -0,2 prosenttia. 

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä vaihtelut 
ansiokehityksessä ovat suurempia kuin opetta-
jakunnalla oppilaitosryhmittäin tarkasteltuna. 
Järjestelmäidenttisten henkilöiden osalta an-
siokehitys on yleisimmin noin kahden ja kolmen 
prosentin ympäristössä. Suurin ansiokehitys 
järjestelmäidenttisille osui kauppaoppilaitoksiin 
ollen noin 3,6 prosenttia. Pienimillään kehitys 
oli noin 1,8 prosenttia ammatillisissa erityisop-
pilaitoksissa. Kaikkien henkilöiden osalta vaih-
telu oli vielä suurempaa. Suurin kehitys oli 4,4 
prosenttia yleissivistävissä oppilaitoksissa ja 
pienin vastaavasti kauppaoppilaitoksissa, joissa 
ansiokehitys jäi pariin prosentin kymmenykseen. 
Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa kaikkien 
henkilöiden keskiansio laski vuoden aikana noin 
1,9 prosenttia, joten henkilöstössä on tapahtu-
nut melko suuria rakenteellisia muutoksia. Ky-
seisessä oppilaitosryhmässä hallinto- ja tukipal-
veluhenkilöstön vaihtuvuus välillä lokakuu 2012–lokakuu 
2013 oli noin kaksi prosenttiyksikköä suurempi kuin oppi-
laitosryhmissä yhteensä. Kuitenkin järjestelmäidenttisten 
henkilöiden kohdalla sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa 
tapahtunut ansiokehitys oli ripeää asettuen noin 3,2 prosen-
tin tasolle.

Kuviosta 6 puuttuvat kuvataide- ja monitaiteelliset koulut 

sekä metsä- ja puutalousoppilaitokset, koska kyseisissä op-
pilaitosryhmissä havaintoja on niin vähän, että niiden an-
siokehitykset poikkeavat oleellisesti muiden oppilaitosryh-
mien kehityksestä. Kuvataide- ja monitaiteellisissa kouluissa 
kaikkien henkilöiden ansiokehitys oli noin 14,1 prosenttia ja 
järjestelmäidenttisten henkilöiden 7,3 prosenttia. Metsä- ja 
puutalousoppilaitoksissa vastaavat ansiokehitysluvut olivat 
-2,8 prosenttia ja -1,3 prosenttia.

Taulukko 13: Kokoaikainen henkilöstö  
oppilaitosryhmittäin 2012 ja 2013

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstö

 Kaikki henkilöt
Järjestelmä-

identtiset 
henkilöt

Oppilaitosryhmä 2012 2013 2012-2013

YSI 354 341 254

VST 908 906 679

URH 233 243 199

MUS 110 111 93

ERÄÄT AMM 307 294 250

AMM ERIT 1065 1347 850

KAUP 193 214 166

SOTE 87 85 57

AMK 1282 1359 1035

YHTEENSÄ 4539 4900 3583

Lähteet: EK:n lokakuun palkkatiedustelut 2012 ja 2013, kokoaikaiset
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Opetushenkilöstön keskimääräisessä säännöllisen työajan 
kuukausiansiossa on selkeää vaihtelua oppilaitosryhmien vä-
lillä. Lokakuussa 2013 keskiansio vaihteli kuvataide- ja mo-
nitaiteellisten koulujen 2611 eurosta ammattikorkeakoulujen 
4675 euroon.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön keskiansioissa oppilai-
tosryhmien välinen vaihtelu on huomattavasti vähäisempää. 
Lokakuussa 2013 keskiansio oli pienin ammatillisissa eri-
tyisoppilaitoksissa – suuruudeltaan 2415 euroa – ja suurin 
kauppaoppilaitoksissa – 3444 euroa.
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Ansiokehitys ja keskiansiot sukupuolittain

Naisten ansiokehitys lokakuusta 2012 lokakuuhun 2013 
ylittää miesten ansiokehityksen kaikissa muissa tapauksissa 
paitsi hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön kaikkien henkilöi-
den kohdalla. Kyseisessä tapauksessa myös ero sukupuolit-
taisessa ansiokehityksessä oli suurin – lähes 1,5 prosenttiyk-
sikköä. Muissa tapauksissa ansiokehitys sukupuolittain oli 
tasaisempaa. Erot olivat muutamia prosentin kymmenyksiä. 

Henkilöstöryhmäkohtaisissa keskiansioissa miesten kes-
kiansiot ylittivät naisten keskiansiot sekä opetushenkilös-
tössä että hallinto- ja tukipalveluhenkilöstössä. Opetushen-

kilöstössä naisten keskiansio oli noin 94 prosenttia miesten 
keskiansiosta (94 prosenttia vuonna 2012) ja hallinto- ja 
tukipalveluhenkilöstössä 93 prosenttia (94 prosenttia vuon-
na 2012).  On huomattava, että näin karkealla tasolla tehty 
tarkastelu ei ota huomioon sukupuolten välisiä eroja esimer-
kiksi työn vaativuudessa tai työntekijän henkilökohtaisissa 
ominaisuuksissa. Myös muut – tässä tarkastelussa huomioi-
mattomat – taustamuuttujat voivat luonnollisesti vaikuttaa 
sukupuolten väliseen palkkaeroon.

Taulukko 14: Kokoaikainen henkilöstö sukupuolittain 2012 ja 2013

 Opetushenkilöstö Hallinto- ja tukipalvelu-
henkilöstö Yhteensä

 2012 2013 2012 2013 2012 2013

KAIKKI HENKILÖT

Miehet 2254 2320 1305 1406 3559 3726

Naiset 4288 4508 3264 3520 7552 8028

Yhteensä 6542 6828 4569 4926 11111 11754

IDENTTISET HENKILÖT

Miehet 1936 1936 1062 1062 2998 2998

Naiset 3573 3573 2606 2606 6179 6179

Yhteensä 5509 5509 3668 3668 9177 9177

Lähteet: EK:n lokakuun palkkatiedustelut 2012 ja 2013, kokoaikaiset













  
 

      



      

      

      



      

      

      


















       















  




 
 

























       















  

Lähteet: EK:n lokakuun palkkatiedustelut 2012 ja 2013, kokoaikaiset Lähteet: EK:n lokakuun palkkatiedustelut 2012 ja 2013, kokoaikaiset
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Ansiokehitys eräillä toimialoilla

Lokakuusta 2012 lokakuuhun 2013 kuukausipalkkaisten 
säännöllisen työajan ansiot nousivat EK:n jäsenyrityksissä 
keskimäärin noin 2 prosenttia. Suurin osa noususta syntyi 

työehtosopimusten mukaisista palkankorotuksista, jotka oli-
vat useimmilla aloilla 1,9 prosenttia. Yksityisellä opetusalal-
la opetushenkilöstön ansiokehitys ylitti EK:n jäsenyritysten 
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keskimääräisen ansioiden nousun muutamalla prosentin 
kymmenyksellä. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön ansio-
kehitys sen sijaan oli keskimääräisellä tasolla. 

Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna yksityisen opetusalan hen-
kilöstön ansiokehitys on ollut erittäin hyvällä tasolla verrat-
tuna muihin tilastoaloihin. Molempien henkilöstöryhmien 
ansiokehitys asettuu viiden vuoden tarkastelujaksolla noin 
20 prosentin tuntumaan ylittäen kolmanneksi suurimman 
ansiokehityksen noin kolmella prosenttiyksiköllä. Tekno-
logiateollisuuden toimihenkilöihin nähden ansiokehitys on 

ollut yli kaksinkertainen. Luvuista voidaan päätellä, että 
opetusalan palkkausjärjestelmät tuottavat ansiokehitystä 
tehokkaasti.

On kuitenkin huomattava, että kyseiselle ajanjaksolle mah-
tuu runsaasti rakenteellista muutosta, joka selittää osan 
tapahtuneesta kehityksestä. Opetusalan tilastoihin on esi-
merkiksi tullut mukaan useita ammattikorkeakouluja, joissa 
on korkeampi keskimääräinen palkkataso kuin opetusalalla 
muutoin. 
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Palkkauksen rakenne

Opetushenkilöstöllä kiinteä kuukausipalkka (peruspalkka + 
kokemuslisät) kattaa valtaosan säännöllisen työajan ansios-
ta riippumatta oppilaitosryhmästä. Pienimilläänkin kiinteän 
kuukausipalkan osuus säännöllisen työajan ansiosta on yli 
kolme neljännestä ja suurimmillaan lähes 100 prosenttia. 
Ylituntipalkkiot muodostavat myös merkittävän palkanosan 
monissa oppilaitosryhmissä. Suurimmillaan ne kattavat yli 
10 prosenttia säännöllisen työajan ansiosta. Ammatillisissa 
erityisoppilaitoksissa lisäksi erityisopettajalisä on erittäin 
merkittävä osa ansiota.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä palkkauksen rakenne 
on melko yksinkertainen ja tasainen oppilaitosryhmien vä-
lillä. Kiinteä kuukausipalkka kattaa jokaisessa oppilaitosryh-
mässä lähes 90 prosenttia tai enemmän säännöllisen työaja-
nansiosta. Loppu jakautuu melko tasaisesti erilliskorvausten 
ja työaikaan liittyvien lisien sekä henkilökohtaisen lisän ja 
henkilökohtaisen palkanosan kesken.

7 Henkilökohtaisella lisällä tarkoitetaan opetushenkilöstön palkkauksesta ja työajasta tehdyn sopimuksen 19§:n mukaista 
henkilökohtaista palkanlisää, joka ei ole paikallisesti sovittu.

8 Henkilökohtaisella palkanosalla tarkoitetaan opetushenkilöstön kohdalla niin sanottua paikallisesti sovittua järjestelyerää.
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9

10

9 Henkilökohtaiseksi lisäksi merkitään hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä työehtosopimuksen perusteella lasketun vähim-
mäispalkan ylittävä osa, mikäli työntekijälle maksetaan sopimuspalkkaa.

10 Henkilökohtaisella palkanosalla tarkoitetaan hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön kohdalla hallinto- ja tukipalveluhenkilös-
tön palkkauksesta tehdyn sopimuksen 5§:n mukaista henkilökohtaista palkanosaa ja/tai paikallisesti sovittua järjestelyerää.
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