
KORKEA-
KOULU-
KORTIT
Kohti korkeakoulua – 
ammattikorkeakoulujen 
koulutusalat esittelyssä





 » Työllistäjät: kunnat, Kuurojen liitto, tulkkikeskus, oma yritystoiminta.
 » Työtehtävät: tulkkaus eri tilanteissa (esim. lääkärikäynnit, pankit, työ-

paikat, harrastukset, sosiaaliset tilanteet, opiskelutulkkaus),  palveluista 
kertominen, tulkkien välittäminen, viittomakielen opettajana ja kääntäjä-
nä toimiminen, etätulkkaus.

 » Tehtävänimikkeet: viittomakielen tulkki tai puhevammaisten tulkki. 
Viittomakielen tulkit toimivat tulkkauksen, kääntämisen ja viittomakielen 
asiantuntijoina. Puhevammaisten tulkit toimivat kommunikaation  
ohjaus-, neuvonta- ja valmennustehtävissä.

 » Vaatimukset: viittomakielen ja sen murteiden hallinta; sujuva  
ilmaisukyky, keskittymiskyky ja joustavuus; hyvä yleissivistys ja  
valmistautuminen tulkkaustilanteisiin.

 » Huomioitavaa: vaitiolovelvollisuus. Työtä voi olla iltaisin    
ja viikonloppuisin.

TULKKI





 » Työllistäjät: järjestöt, projektit, perhekodit, lastensuojelu, kirkon  
nuorisotyö, asukas- ja lähiötyö. 

 » Työtehtävät: ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen sekä 
ihmisten kasvun ja kehittymisen tukeminen erilaisissa ympäristöissä ja 
erilaisten ihmisten parissa; nuorten ohjaamisen ja tukemisen sekä järjes-
tötoiminnan asiantuntija. 

 » Vaatimukset: hyvät vuorovaikutustaidot, organisointitaidot, itsenäinen 
työote ja ehkäisevän työn menetelmien tuntemus. Pedagoginen  
osaaminen, kielitaito, monikulttuurisuusosaaminen ja    
kulttuurisensitiivisyys katsotaan eduksi. 

YHTEISÖPEDAGOGI





 » Koulutus: restauroinnin tai muotoilun koulutusohjelma. Restauroija 
pitää huolta vanhoista esineistä ja kulttuuriperinnöstä; tuntee materiaa-
lit, tyylit ja tekniikat; tekee konservointisuunnitelman. Muotoilun koulu-
tusohjelma keskittyy vaatetukseen, jalkineisiin tai keramiikkaan ja lasiin. 
Muotoilija osaa suunnitella ja valmistaa tuotteen sekä ymmärtää tuotan-
nolliset ja taloudelliset tekijät. 

 » Työllistäjät: yritykset, julkiset yhteisöt, museot, oma yritys. 
 » Työtehtävät: kädentaitoja vaativat tehtävät, tuotteiden valmistami-

nen, projekti- ja asiantuntijatehtävät. 
 » Tehtävänimikkeet: esim. käsityöläinen, restauroija, opettaja ja  

muotoilija.
 » Vaatimukset: kädentaidot, visuaalisuus, ilmaisukyky.
 » Huomioitavaa: Joissakin työtehtävissä altistutaan kemikaaleille, liuot-

timille ja työympäristön pölylle.

ARTENOMI





 » Työllistäjät: museot, kirjastot, arkistot, konservointilaitokset, säätiöt 
ja yritykset.

 » Työtehtävät: arvokkaan kulttuuriperinnön ja vanhojen esineiden tu-
houtumisen estäminen; esineiden hoitaminen, entisöinti, restaurointi ja 
korjaaminen; esineiden kulttuuriperinnön tutkiminen ja esineiden   
dokumentointi; näyttelytilojen suunnittelu, esineiden säilytyksen  
suunnittelu ja esineiden pakkaaminen ja kuljettaminen.

 » Vaatimukset: kädentaidot, historiantuntemus, materiaalien ja teknii-
koiden tuntemus, visuaalisuus, itsenäinen työnote. Luonnontieteellisessä 
konservoinnissa tarvitaan tietoa eläimistä ja kasveista.

KONSERVAATTORI





 » Työllistäjät: tapahtumatuotantoyritykset, yritykset, kuntien ja valtion 
kulttuurihallinto, kulttuuri- ja liikuntajärjestöt, oma yritystoiminta.

 » Työtehtävät: kulttuurialan monipuoliset asiantuntijatehtävät,  
kulttuuritapahtuman tai -palvelun suunnittelu ja toteutus, erilaisten  
kulttuuritapahtumien järjestäminen. 

 » Tehtävänimikkeet: tapahtumatuottaja, toiminnanjohtaja,   
projektipäällikkö sekä järjestö- tai kulttuurisihteeri.

 » Vaatimukset: liiketaloudellinen osaaminen; yhteydenpito   
asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa; oma-aloitteisuus;  
organisointi- ja paineensietokyky; asiakaspalveluhenkisyys; vastuullisuus 
ja täsmällisyys; viestintä- ja vuorovaikutustaidot; palvelun tilaajan toiveet 
ja yleisön odotukset huomioitava. 

KULTTUURINTUOTTAJA





 » Työllistäjät: pääsääntöisesti vapaa taiteilija tai freelancer. Monet  
kuvataiteilijat tekevät lisäksi jotakin muuta työtä, esim. opetuksen,  
taidearvostelun ja taidehallinnon tehtävissä. 

 » Työtehtävät: taiteellisten hankkeiden toteuttaminen; teosten ideointi, 
suunnittelu, toteuttaminen ja esittäminen. 

 » Tehtävänimikkeet: esim. kuvanveistäjä, graafikko, taidemaalari, valo-
kuvaaja, kuvittaja, mediataiteilija tai yrittäjä.

 » Vaatimukset: ilmaisun halu, taiteellinen ja visuaalinen lahjakkuus, kä-
dentaidot ja luovuus.

 » Huomioitavaa: epävarmuutta toimeentulon suhteen   
pystyttävä sietämään. 

KUVATAITEILIJA





 » Työllistäjät: tuotantoyhtiöt, oma yritystoiminta.
 » Työtehtävät: erilaiset viestinnän alan tehtävät; tv- ja elokuva-alan 

tehtävät; markkinointi; sisällöntuottaminen; audiovisuaalisen ja verkko-
mediatuotannon suunnittelu, tuottaminen, toteuttaminen ja johtaminen. 
Työ on usein projektiluontoista.

 » Tehtävänimikkeet: esim. graafinen suunnittelija, toimittaja, leikkaaja, 
äänittäjä, valokuvaaja tai ohjelmoija.

 » Vaatimukset: eri medioiden tuntemus, laitteiden ja ohjelmien tunte-
mus, organisointikyky, tarinan kerronnan ja viestin välittämisen taito, 
luovuus, asiakaslähtöisyys, stressinsietokyky. 

MEDIANOMI





 » Työllistäjät: teollisuus, oma yritystoiminta.
 » Työtehtävät: teollinen muotoilu; esineiden ja tilojen suunnittelu;   

tuotteen suunnittelu ja valmistaminen; palvelumuotoilu; pelien  
tuottaminen; sisustusarkkitehtuuri; markkinointi; asiantuntija- ja  
esimiestehtävät. Työ on usein projektiluontoista.

 » Vaatimukset: käsityötaidot, luovuus, taiteellinen ilmaisukyky,  
visuaalisuus, suunnittelutaidot, vuorovaikutustaidot, ongelmanratkaisu-
taidot, kuvankäsittely- ja tietotekniikkaohjelmistojen hallinta,  valmistus-
tekniikoiden tuntemus. Stressinsietokyky ja liiketoimintaosaaminen   
on etu. 

 » Huomioitavaa: materiaali- ja pölyallergiat voivat olla haitaksi.

MUOTOILIJA





 » Koulutus: musiikkipedagogi voi erikoistua esim. klassiseen musiikkiin, 
rytmimusiikkiin tai lasten musiikinopetukseen. Tutkinto antaa pätevyyden 
soiton- ja laulunopettajien sekä musiikin perusteiden opettajien virkoihin 
ja toimiin. 

 » Työllistäjät: opetustoimi, kansalais- ja työväenopistot,   
varhaiskasvatus, kuorot, orkesterit. 

 » Työtehtävät: musiikin kasvatus- ja opetustehtävät, tuntien suunnitte-
lu ja pitäminen, kuoronjohtaja, orkesteri-, kamarimuusikko, säestäjä.

 » Vaatimukset: laulu-/soittotaito; musiikin tiedollinen, taidollinen ja  
pedagoginen osaaminen; kyky innostaa ja motivoida.

 » Huomioitavaa: Työhön voi kuulua ilta- ja viikonlopputyötä sekä  
matkustamista.

MUSIIKKIPEDAGOGI





 » Työllistäjät: orkesterit, yhtyeet, studiot, musiikkiteatterit, erilaiset 
produktiot, asiantuntijatehtävät, oma yritystoiminta.  

 » Työtehtävät: musiikin esittäminen, musiikin luominen (sanoittaminen, 
säveltäminen ja sovittaminen), musiikin tuottaminen, musiikkiteknologian 
käyttö, sisällöntuottaminen, äänisuunnittelu. 

 » Vaatimukset: soittotaito, hyvä rytmi- ja tyylitaju, pitkäjänteisyys, vuo-
rovaikutustaidot, kontaktin luominen yleisöön, musiikkiteatterissa tanssi- 
ja näyttelijätaidot.

 » Huomioitavaa: epäsäännölliset työajat. Kilpailu alalla on kovaa, eikä 
tavanomaisia työsuhteen etuja välttämättä ole.

MUUSIKKO





 » Koulutus: pedagogiset opinnot ja taidetanssin opinnot. Tutkinto antaa 
pätevyyden työskennellä tanssitaiteen opettajana tanssitaiteen  
perusopetusta antavissa oppilaitoksissa tai toisella asteella.

 » Työllistäjät: baletti, teatteri, tanssikoulut, oppilaitokset, sosiaali- ja 
terveysalan soveltavat tehtävät. 

 » Työtehtävät: tanssija, opettaja, asiantuntijatehtävät, tanssillisten  
esityksien ja kokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttaminen, koreografiat.

 » Vaatimukset: hyvä kunto, kiinnostus tanssiin ja osaaminen   
tanssimisessa, vuorovaikutustaidot, opetustaidot.

 » Huomioitavaa: työ on usein iltatyötä.

TANSSINOPETTAJA





 » Koulutus: opinnoissa opitaan teatterialasta sekä alan opettamisesta.
 » Työllistäjät: teatterit, sosiaali- ja terveysala, yhteisöt.
 » Työtehtävät: teatterialan taiteelliset tehtävät, suunnittelu- ja  

opetustehtävät, ohjaaja tai esiintyjä teatterissa, sosiaali- ja terveysalan 
tehtävät, yhteisöjen kehittämiseen liittyvät tehtävät. Työ on usein  
projektiluontoista.

 » Vaatimukset: ihmissuhdetaidot, stressinsietokyky, kyky tarkastella 
aiheita eri näkökulmista.

TEATTERI-ILMAISUN 
OHJAAJA





 » Työllistäjät: vaatekaupan kansainväliset hankintatiimit, vaateteolli-
suus, vaateyritykset, maahantuontiyritykset.

 » Työtehtävät: vaatteiden visuaalinen ja tekninen suunnittelu,  
valmistaminen ja maahantuonti.

 » Tehtävänimikkeet: esim. mallimestari, mitoittaja, kaavakoordinaat-
tori, vaatetussuunnittelija, valikoimasuunnittelija, ostaja, maahantuoja, 
myyntiedustaja tai markkinointiassistentti.

 » Vaatimukset: vaatetusalan materiaalien ja viimeistysten tuntemus; 
tuotteiden ohjeistuksen, mitoituksen ja sarjonnan tuntemus; liiketoimin-
taosaaminen; visuaalisuus; eettisten ja ekologisten vastuiden sekä  
palvelukonseptin tuntemus.

VESTONOMI





 » Työllistäjät: ELY-keskukset, kaupan alan neuvonta- ja   
markkinointitehtävät, oma yritystoiminta. 

 » Työtehtävät: maaseutuelinkeinojen neuvonnan, kehittämisen ja  
hallinnon tehtävät, tuki- ja korvausasiat, koulutus. Työ voi liittyä kasvi-, 
ruoka- kotieläin- tai metsätuotantoon, maatalouteen tai maaseudun  
yritystoimintaan. 

 » Vaatimukset: tehtävistä riippuen kasvi- ja kotieläintuotannon, met-
sätalouden, maatalousteknologian tai maaseudun yritystoiminnan tun-
temus; tekninen ja taloudellista osaaminen; maatalouspolitiikan ja lain-
säädännön tuntemus; suunnittelu-koordinointi- ja    
ongelmanratkaisutaidot.

AGROLOGI





 » Koulutus: puutarhatalouden tai rakennetun ympäristön hortonomi. 
 » Työllistäjät: Puutarhatalous: puutarhat, taimitarhat, puutarha- tai kuk-

kakauppa. Rakennettu ympäristö: suunnittelutoimistot, viherrakennus- ja 
kiinteistönhuoltoyritykset, kaupunkien ja seurakuntien viheryksiköt.

 » Työtehtävät: Puutarhatalouden hortonomi: puutarhakasvien viljelyn 
asiantuntija- ja esimiestehtävät; viljely-yritysten ja puutarhojen toimin-
nan ja töiden suunnittelu; tuotekehittely, markkinointi ja myynti; tukku- ja 
vähittäiskauppa. Rakennetun ympäristön hortonomi: viheralueiden  
suunnittelu ja kehitys; pihojen, puistojen, puutarhojen ja liikuntapaikkojen 
suunnittelu. 

 » Vaatimukset: asiakaspalvelu- ja viestintätaidot, työnjohdollinen osaa-
minen, koordinointi- ja suunnittelutaidot, maisemasuunnittelussa luovuus 
ja visuaalisuus. 

HORTONOMI





 » Työllistäjät: metsäteollisuusyritykset, metsänhoitoyhdistykset, Metsä-
hallitus, oma yritystoiminta.

 » Työtehtävät: metsäsuunnittelu ja -neuvonta, puunhankinnan orga-
nisointi, ympäristönhoito, metsävaratiedon kerääminen ja käyttäminen, 
esimiestehtävät, metsänhoitoyhdistysten toiminnan johtaminen.

 » Vaatimukset: metsätalouden ja ympäristöasioiden tuntemus; asiakas-
palvelu-, organisointi, esimies- ja neuvottelutaidot; logistinen osaaminen; 
kyky itsenäiseen työskentelyyn. 

 » Huomioitavaa: työssä liikutaan paljon luonnossa sekä vieraillaan met-
sänomistajien luona.

METSÄTALOUS-
INSINÖÖRI





 » Työllistäjät: yritykset, ympäristöhallinto, kunnat, järjestöt,   
tutkimuslaitokset, elinkeinoelämä, oma yritystoiminta.

 » Työtehtävät: ympäristöasioiden koordinointi-, asiantuntija-, neuvonta- 
ja koulutustehtävät; kestävän kehityksen edistäminen; asiantuntijatiedon 
tuottaminen ja tiedottaminen kuluttajille, yrityksille ja organisaatioille.

 » Tehtävänimikkeet: esim. ympäristötarkastaja, projektipäällikkö, ym-
päristövastaava, jätehuoltoneuvoja ja tiedottaja.

 » Vaatimukset: oma-aloitteisuus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn, vies-
tintä- ja esiintymistaidot, yhteistyötaidot.

YMPÄRISTÖ-
SUUNNITTELIJA





 » Koulutus: ravitsemuksen, matkailun tai talouden restonomi.
 » Työllistäjät: ravintolat, yritykset, oma yritystoiminta.
 » Työtehtävät: Ravitsemus: keittiömestarit, esimies- ja asiantuntijateh-

tävät; ruokapalveluiden suunnittelu, toteuttaminen ja johtaminen. Mat-
kailuala: asiantuntija- ja esimiestehtävät; matkailupalveluiden  suunnit-
telu, organisointi ja toteuttaminen; markkinointi. Liikkeenjohto: yrittäjät, 
yritysten johtotehtävät. Restonomien työajat voivat vaihdella ja työ on 
usein projektiluontoista.

 » Tehtävänimikkeet: esim. ravintolapäällikkö, myyntiassistentti,  
tapahtumakoordinaattori ja vastaanottovirkailija.

 » Vaatimukset: asiakaspalvelutaidot, esimiestaidot, kielitaito,  
liiketoimintaosaaminen.

RESTONOMI





 » Työllistäjät: poliisilaitokset, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi,  
poliisihallitus tai poliisiammattikorkeakoulu.

 » Työtehtävät: yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen, ri-
kosten ennaltaehkäiseminen ja selvittäminen, turvallisuuteen ja  
lupahallintoon liittyvät tehtävät, järjestyksenvalvonta, hälytystehtävät, 
rikostutkinta ja rikosten ennaltaehkäiseminen. Työssä mahdollisuuksia 
erikoistua ja edetä.

 » Vaatimukset: hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto; ihmissuhdetaidot; 
kyky pysyä rauhallisena yllättävissäkin tilanteissa; suullisten ja kirjallisten 
ohjeiden noudattaminen; tekniikoiden, työvälineiden ja -tapojen hallinta; 
lainsäädännön, eettisten normien ja poliisikäytäntöjen tuntemus.

 » Huomioitavaa: Koulutukseen hakeutuvasta tehdään perusmuotoinen 
turvallisuusselvitys. Joitakin rajoituksia liittyy esim. näkö- ja kuuloaistiin 
sekä työkykyä alentaviin sairauksiin.

POLIISI





 » Koulutus: sisältää kosmetiikkatuotteiden ja niiden raaka-aineiden,  
liiketalouden ja lainsäädännön kursseja. 

 » Työllistäjät: kosmetiikan valmistus-, jakelu-, markkinointi- ja  
myyntitoimijat sekä yritykset, oma yritystoiminta.

 » Työtehtävät: kosmetiikkatuotteiden ostaminen ja myynti,   
tuotekehitys, markkinointi.

 » Vaatimukset: asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaidot,   
kosmetiikkatuotteiden tuntemus, kielitaito, kemian taidot, myyntityössä 
huoliteltu ulkonäkö on eduksi.

 » Huomioitavaa: työ on usein seisomatyötä. Kemikaaliallergiat voivat  
olla haitaksi.

ESTENOMI





 » Työllistäjät: kunnat, järjestöt, liikuntapalveluyritykset, oma  
yritystoiminta.

 » Työtehtävät: liikunnanohjaus, erityisryhmien liikunnanohjaus,  
liikuntapalvelujen suunnittelu ja kehitys, hyvinvoinnin edistäminen,  
valmennus, koulutus, kuntosaliohjaus, markkinointi, esimiestyö.

 » Vaatimukset: yleisimpien liikuntamuotojen ja niiden    
suoritustekniikoiden tuntemus; oma liikuntatausta ja jonkin lajin erityis-
osaaminen on eduksi; kokonaisvaltainen käsitys ihmisen fyysisestä ja 
henkisestä kehityksestä; innostava asenne; eri kohderyhmien ja yksilöi-
den tarpeiden huomiointi; yritystoiminnan tuntemus. 

LIIKUNNANOHJAAJA





 » Työllistäjät: proteesipajat, apuvälineitä ja kuntoutuslaitteita  
valmistavat yritykset.

 » Työtehtävät: henkilökohtaisten apuvälineiden suunnittelu ja  
valmistaminen sekä toimivuuden arviointi ja käytön seuranta,  toiminta-
kyvyn tukeminen, asiakkaan opastaminen apuvälineiden käytössä. Työtä 
tehdään yhdessä asiakkaiden ja lääkärien kanssa.

 » Vaatimukset: käsityötaidot; materiaalien ja apuvälineiden tuntemus; 
ongelmanratkaisutaidot; tekninen osaaminen; asiakaspalvelutaidot; tieto, 
miten eri sairaudet vaikuttavat ihmisen toimintakykyyn.

 » Huomioitavaa: apuvälineitä tekeminen voi olla pölyistä ja likaista,  
jolloin tulee käyttää suojaimia.

APUVÄLINETEKNIKKO





 » Työllistäjät: sairaaloiden, terveyskeskusten, tutkimuslaitosten ja yksi-
tyisten toimijoiden laboratoriot.

 » Työtehtävät: näytteiden otto ja analysointi, asiakaspalvelu, tulosten 
raportointi ja luotettavuus.

 » Vaatimukset: huolellisuus ja järjestelmällisyys, laboratoriotutkimuspro-
sessin hallinta, kädentaidot, visuaalinen hahmotuskyky, kyky itsenäiseen 
työskentelyyn. 

 » Huomioitavaa: Värisokeus on este ammattiin. Allergiat voivat haitata 
ammatissa työskentelyä. Hygieenisyys on keskeinen osa   
työturvallisuuden ylläpitämistä.

BIOANALYYTIKKO





 » Työtehtävät: Ensihoitaja on usein ensimmäisenä paikalla   
onnettomuuksissa ja tapaturmissa. Työhön kuuluu potilaiden tilan  
arviointi, peruselintoimintojen käynnistäminen tai ylläpitäminen, potilaan 
terveydentilan parantaminen sekä potilaan kuljettaminen jatkohoitoon. 
Potilaat ovat usein äkillisesti sairastuneita ja vaativat kiireellistä hoitoa. 
Ensihoitaja työskentelee itsenäisesti ensihoitajana sekä yhteistyössä 
lääkärin, hätäkeskuksen tai poliisin ja pelastuslaitoksen kanssa.

 » Vaatimukset: lääketieteen tuntemus ja kyky soveltaa lääketieteellistä 
osaamista eri tilanteissa ja ympäristöissä, nopea päättelykyky,   
toimintakyky ei-ennalta-arvattavissa ja akuuteissa tilanteissa, oma  
aloitteisuus, hyvä fyysinen kunto. 

 » Huomioitavaa: Työ on vastuullista. Työskenteleminen voi tapahtua 
julkisella paikalla.

ENSIHOITAJA





 » Koulutus: terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö.
 » Työllistäjät: sairaalat, kuntoutuslaitokset, kylpylät, yritykset, oma 

yritystoiminta.
 » Työtehtävät: fysioterapian suunnittelu, toteuttaminen, arviointi ja 

kehittäminen; asiakkaan liikkumis- ja toimintakyvyn parantaminen;  
asiakkaiden neuvonta; apuvälineiden hyödyntäminen. 

 » Vaatimukset: ihmisen toimintakyvyn ymmärtäminen, vuorovaikutustai-
dot, ongelmanratkaisutaidot, eri terapiamuotojen tuntemus, hyvä fyysi-
nen kunto ja normaalit aistit.

FYSIOTERAPEUTTI





 » Työllistäjät: kotihoito, erilaiset palvelukeskukset ja -talot, hoiva- ja hoi-
tokodit, omaishoito, vanhusten sosiaalityö, järjestöt, kehittämisprojektit. 

 » Työtehtävät: sosiaali- ja terveysalan vanhustyön asiantuntijatehtävät; 
ikääntyvien hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja sosiaalisen  
osallisuuden edistäminen; palveluiden suunnittelu, koordinointi ja  
toteuttaminen; iäkkään ihmisen ja tämän läheisten arjessa selviytymisen 
tukeminen.

 » Tehtävänimikkeet: esim. palveluohjaaja, muistiasiantuntija,  
päiväkeskuksen ohjaaja, projektikoordinaattori, suunnittelija, kotihoidon 
ohjaaja ja palveluvastaava.

 » Vaatimukset: vanhustyön eettisten periaatteiden huomioiminen, vuo-
rovaikutus- ja yhteistyötaidot.

GERONOMI





 » Työllistäjät: yksityiset hammaslaboratoriot. 
 » Työtehtävät: hammasproteesien, oikomiskojeiden ja paikka-aineiden 

suunnittelu ja valmistaminen hammaslääkärin antamien mallinnusten ja 
työohjeiden mukaisesti, esimiestehtävät, myynti- ja konsulttitehtävät.

 » Vaatimukset: hammas- ja oikomishoidoissa käytettyjen välineiden ja 
menetelmien osaaminen, kädentaidot, ongelmanratkaisukyky,   
suunnitelmallisuus, tarkkuus, esteettinen silmä. 

 » Huomioitavaa: Työssä voi olla likaisia ja pölyisiä työskentelyvaiheita. 
Allergiat voivat haitata alalla työskentelyä.

HAMMASTEKNIKKO





 » Työllistäjät: oma yritystoiminta, sairaalat, terveyskeskukset, erikois-
sairaanhoito, kuntoutuslaitokset, kylpylät, liikunta- ja urheilukeskukset.

 » Työtehtävät: jalkojen terveyden edistäminen, jalka- tai alaraajavai-
vojen hoitaminen, liikkumis- ja toimintakykyvyn ylläpitäminen, ohjaus ja  
neuvonta, apuvälineterapia, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen  
terapia, apuvälineiden valmistus, konsultaatio- ja myyntitehtävät. 

 » Vaatimukset: anatomian, fysiologian, biomekaniikan, jalkasairauksien ja 
eri hoitokeinojen tuntemus; käden hienomotoriset taidot;   
hahmottamiskyky; vuorovaikutustaidot; yrittäjämäinen työasenne; kyky 
työskennellä itsenäisesti.

 » Huomioitavaa: Työ on kuormittavaa selälle, käsille ja jaloille. Jotkin 
käsiteltävät aineet ja työmenetelmät saattavat aiheuttaa allergiaa. 

JALKATERAPEUTTI





 » Työllistäjät: yliopisto- ja keskussairaalat, terveyskeskukset, kuntou-
tuslaitokset, projektit, vammais- ja potilasjärjestöt, oma yritystoiminta.

 » Työtehtävät: pitkäaikaissairaan tai vammaisen henkilön yhteyshen-
kilö kuntoutuksen ammattihenkilöiden ja eri palvelujärjestelmien välillä; 
asiakkaan neuvominen kuntoutusmahdollisuuksien, sosiaalietuuksien ja 
apuvälineiden käyttöön liittyvissä asioissa; asiakkaan itsenäisen  
selviytymisen tukeminen; kuntoutuksen koordinointi yhdessä muiden  
ammattilaisten kanssa.

 » Vaatimukset: tiedot oman potilasryhmän sairaudesta ja sen fyysi-
sestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta vaikutuksesta kuntoutujan arkeen; 
itsenäinen työskentelyote; suunnitelmallisuus; pitkäjänteisyys;  
vuorovaikutustaidot. 

KUNTOUTUKSEN 
OHJAAJA





 » Koulutus: kätilön tutkinto antaa pätevyyden harjoittaa sekä kätilön 
että sairaanhoitajan ammattia. 

 » Työllistäjät: äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolat, sairaaloiden  
vastasyntyneiden lasten osastot, äitiys- ja naistentautien poliklinikat ja  
naistentautien vuodeosastot. 

 » Työtehtävät: odottavien äitien opastaminen, terveysneuvonta  
perheille, synnytysvalmennus, äidin avustaminen synnytyksen aikana, 
äidin ja lapsen hoitaminen synnytyksen jälkeen, naisten sairauksien hoito, 
ehkäisyneuvonta, perhesuunnittelu, lapsettomuuden hoito. 

 » Vaatimukset: vahva teoreettinen tieto; kyky ennakointiin, itsenäiseen 
päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun; hoitotoimenpiteitä koskevia 
ratkaisuja on kyettävä tekemään viivyttelemättä; vuorovaikutus- ja ih-
missuhdetaidot.

KÄTILÖ





 » Koulutus: laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö   
ammattinimikkeellä optikko.

 » Työllistäjät: optikkoliikkeet, julkinen terveydenhuolto, työterveys, yksi-
tyiset silmäsairaalat, alan tukkutoiminta, tutkimus- ja  kehittämisyksiköt.

 » Työtehtävät: näöntutkimusten tekeminen; silmä- ja piilolasien sekä 
heikkonäköisten apuvälineiden määrittäminen, määrääminen ja  
sovittaminen; asiakkaan ohjaaminen ja opastaminen silmä- ja piilolasien 
käytössä; silmälasien huolto- ja korjaustyöt; silmälääkärin määräämien 
toimenpiteiden toteuttaminen. 

 » Vaatimukset: tarkkuus ja huolellisuus, käytännön kädentaidot,  
matemaattinen ajattelu, hyvä hahmotuskyky, vuorovaikutustaidot,  
ongelmanratkaisukyky, tekninen osaaminen ja erilaisten optisten  
laitteiden käytön hallinta. 

OPTOMETRISTI





 » Koulutus: koulutuksessa korostuvat anatomia, fysiologia ja patologia.
 » Työllistäjät: oma yritystoiminta.
 » Työtehtävät: tutkii ja hoitaa tuki- ja liikuntaelimistön vaurioita ja 

sairauksia käsittelemällä käsillään pehmytkudoksia, niveliä sekä   
hermostoa; työssä yhdistetään teoreettinen tieto käsillä tehtävään tun-
nustelevaan tutkimiseen; asiakkaan normaalin liikkuvuuden ja toimivuu-
den palauttaminen; yksilöllisen hoitosuunnitelman laatiminen asiakkaalle. 

 » Vaatimukset: vastuullisuus, itsenäinen työnote, ongelmanratkaisu- ja 
vuorovaikutustaidot, hyvä fyysinen kunto, ihmissuhdetaidot.

OSTEOPAATTI





 » Työllistäjät: oma yritystoiminta, lääkäriasemat, yksityiset   
vastaanotot ja hoitolaitokset. 

 » Työtehtävät: tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien tutkiminen, ennalta-
ehkäiseminen ja hoitaminen; manuaalinen terapia; asiakkaan toimintaky-
vyn parantaminen; lääketieteelliset tutkimukset ja ortopediset testit.

 » Vaatimukset: ihmisen anatomian ja fysiologian hyvä tuntemus,  
luonnontieteellinen osaaminen, hyvä fyysinen kunto, vuorovaikutustaidot. 

NAPRAPAATTI





 » Koulutus: terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö.
 » Työllistäjät: sairaalat, terveyskeskukset, lääkäriasemat, tutkimuksen 

ja tuotekehityksen asiantuntijatehtävät, säteilynkäytön   
valvontatehtävät teollisuudessa. 

 » Työtehtävät: kuvantamistutkimuksista ja niihin liittyvistä   
toimenpiteistä sekä sädehoidosta vastaaminen. 

 » Vaatimukset: vuorovaikutustaidot; kädentaidot; kolmiulotteinen 
hahmotuskyky; tarkkuus; vastuunottokyky; kiinnostus matematiikkaan, 
fysiikkaan, lääketieteelliseen tekniikkaan ja tietotekniikkaan. 

RÖNTGENHOITAJA





 » Koulutus: terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö.
 » Työllistäjät: sairaalat, terveyskeskukset, kotisairaanhoito, hoivakodit, 

kuntoutusyksiköt, järjestöt, yritykset, oma yritystoiminta, asiantuntija- ja 
konsulttitehtävät.

 » Työtehtävät: terveyden edistäminen; sairauksien ehkäiseminen; sairas-
tuneiden hoitaminen; toipumisen ja kuntoutumisen tukeminen; lääkehoi-
don suunnittelu ja toteutus; elintoimintojen tarkkailu; hoitotoimenpiteiden 
ja tutkimusten tekeminen; potilaiden ja omaisten neuvominen; opetus- ja 
kehittämistehtävät.

 » Vaatimukset: vastuunotto potilaiden hyvinvoinnista, itsenäisen pää-
töksentekokyky, ongelmanratkaisutaidot, huolellisuus, organisointikyky, 
sopeutuminen nopeasti muuttuviin tilanteisiin, teknisten laitteiden ja 
teknologian käyttö, vuorovaikutustaidot, hyvä stressinsietokyky, hyvä 
fyysinen ja psyykkinen kunto.

SAIRAANHOITAJA





 » Työllistäjät: lastensuojelu, oppilas- ja opiskelijahuolto, perhetyö,   
varhaiskasvatus, vammaistyö, vanhuspalvelut, mielenterveystyö, päihde-
työ, maahanmuuttajatyö, sosiaalitoimi, Kela, järjestöt, työvoimapalvelut. 

 » Työtehtävät: asiakas-, ohjaus-, neuvonta- ja johtamistehtävät; syrjäy-
tymisen ehkäiseminen; tukee erilaisten yksilöiden, perheiden ja  
sosiaalisten ryhmien yhteiskunnallista osallisuutta ja mahdollisuuksia 
mielekkääseen elämään.

 » Tehtävänimikkeet: esim. lastentarhanopettaja, lastensuojelulaitoksen 
hoitaja, perhetyöntekijä, vanhustyön ohjaaja, palveluohjaaja,   
toiminnanohjaaja ja palvelukoordinaattori.

 » Vaatimukset: vuorovaikutustaidot; pitkäjännitteisyys; joustavuus; 
oma-aloitteisuus; vastuuntunto; kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin; 
sosiaaliturvajärjestelmän, palvelujärjestelmän ja lainsäädännön tuntemus; 
kielitaito; eri kulttuurien tuntemus.

SOSIONOMI





 » Työllistäjät: terveyskeskusten hammashoitolat, sairaalat, hoitolaitok-
set, yksityiset lääkäriasemat, oma yritystoiminta, myynti- ja   
tuotekehitystehtävät, asiantuntija- tai opetustyö.

 » Työtehtävät: suun terveyden edistäminen, hammassairauksien ehkäisy 
ja hoito, hampaiden reikiintymisen ehkäiseminen, asiakkaiden ohjaaminen 
suun itsehoitoon, yhteistyössä hammaslääkärin kanssa suoritettavat 
toimenpiteet. 

 » Vaatimukset: kyky itsenäiseen työskentelyyn, kädentaidot, tarkkuus, 
päätöksenteko- ja organisointikyky, asiakaspalvelutaidot. 

 » Huomioitavaa: staattiset työasennot voivat rasittaa niskaa ja selkää, 
käytettävien laitteiden aiheuttama melu voi rasittaa kuuloa, ihon ja hen-
gitysteiden kautta voi altistua erilaisille paikkaus-, puhdistus- ja desin-
fiointiaineille.

SUUHYGIENISTI





 » Koulutus: terveydenhoitajan tutkinto antaa pätevyyden harjoittaa  
terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan ammattia. 

 » Työllistäjät: perusterveydenhuolto julkisella tai yksityisellä sektorilla, 
neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, työterveyshuolto,  
ikääntyneiden palvelut, Kela, vakuutusyhtiöt, järjestöt.  

 » Työtehtävät: terveyden edistäminen, sairauksien ehkäiseminen ja 
hoitaminen, terveystarkastukset, seuraa odottavan äidin ja lapsen hyvin-
vointia sekä lasten kasvua ja kehitystä eri ikävaiheissa,   
sairaanhoitotoimenpiteet (esim. verinäytteiden otto ja haavanhoito), 
työterveyshuollossa terveystarkastukset, terveysneuvonta ja  
sairausvastaanoton pitäminen.

 » Vaatimukset: itsenäisyys ja vastuullisuus, vuorovaikutus- ja yhteistyö-
taidot, aloitekyky, organisointi- ja koordinointikyky. 

TERVEYDENHOITAJA





 » Työllistäjät: sairaalat, erilaiset hoito- ja kuntoutuslaitokset, terveys-
keskukset, päiväkodit, vanhainkodit, järjestöt, kehittämis- ja   
projektitehtävät, oma yritystoiminta. 

 » Työtehtävät: arvioi asiakkaan mahdollisuuksia toimia arjessa ja  
suunnittelee terapian tai apuvälinepalvelun; lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy; työkyvyn ylläpito, ikääntyneen väes-
tön kotona asumisen tukeminen; yhteiskunnan palvelujen kehittäminen ja 
ympäristön suunnittelu.

 » Tehtävänimikkeet: esim. toimintaterapeutti, ryhmätoiminnan ohjaaja, 
työtoiminnan suunnittelija ja apuvälinealan asiantuntija. 

 » Vaatimukset: vuorovaikutustaidot, pitkäjännitteisyys, hienotunteisuus, 
suunnittelukyky, kädentaidot, hahmotuskyky ja käytännöllisyys.

TOIMINTATERAPEUTTI





 » Työllistäjät: matkustaja-alukset, rahtialukset, jäänmurtajat, hinaajat, 
varustamot, satamaoperaattorit, telakat, koulutustehtävät.

 » Työtehtävät: aluksen päällikkö, joka vastaa aluksesta, rahdista ja 
meriturvallisuudesta; laivan käsittelyn johtaminen satamissa; merimatkan 
suunnittelu ja toteuttaminen; yhteydenpito satamaviranomaisiin, lastin 
omistajaan ja ahtausliikkeisiin. 

 » Vaatimukset: työ on erittäin vastuullista; itsenäinen työnote; yhteis-
työtaidot; lainsäädännön, satamamääräysten ja erilaisten lastityyppien 
tuntemus; englannin ja ruotsin taito; sopeutuminen pieneen työyhteisöön. 

 » Huomioitavaa: Merenkulun ammatteihin liittyvät terveysvaatimukset 
kuten hyvä fyysinen kunto ja riittävä näkö-, kuulo- ja puhekyky. Sopeu-
tuminen ajoittain keinuvaan työympäristöön. Työajat asettavat ehtonsa 
perhe- ja muulle sosiaaliselle elämälle.

MERIKAPTEENI





 » Koulutus: useita eri koulutusohjelmia, esim. automaatiotekniikka, 
maanmittaustekniikka, prosessi- ja materiaalitekniikka, logistiikka, bio- ja 
elintarviketekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, sähkötekniikka, 
merenkulku, kemiantekniikka ja ympäristötekniikka.

 » Työllistäjät: yritykset, tutkimus- ja tuotekehitys, opetus- ja  
koulutusorganisaatiot.

 » Työtehtävät: teknisten ja teknologisten ongelmien havaitseminen ja 
niiden ratkaiseminen; suunnittelu-, käyttö- ja ylläpitotehtävät, tutkimus- 
ja tuotekehitystehtävät, opetus- ja koulutustehtävät, johtotehtävät.

 » Vaatimukset: kiinnostus tekniikkaan, matematiikkaan, fysiikkaan tai 
kemiaan; kyky soveltaa teknistä tietoa käytäntöön; kielitaito; suunnittelu- 
ja organisointitaidot; luova ongelmanratkaisukyky; kaupallinen ja  
taloudellinen ajattelu; johtamistaidot.

INSINÖÖRI (AMK)





 » Työllistäjät: eri alojen laboratoriot, yritykset, lääke- ja elintarviketeolli-
suus, rikoslaboratoriot ja tutkimuslaitokset.  

 » Työtehtävät: kemialliset ja biologiset tutkimukset, tutkimus,  
tuotekehitys, suunnittelu, laadunvalvonta, esimiestyö. 

 » Vaatimukset: hyvät kemian taidot, matemaattisluonnontieteellinen 
ajattelutapa, analyysimenetelmien ja -laitteiden hallinta, tulosten  
käsittelyn ja raportoinnin taidot, tarkkuus ja huolellisuus. 

 » Huomioitavaa: työturvallisuus tulee huomioida toimittaessa  
kemikaalien ja laitteiden kanssa. Astma, värisokeus ja allergiat voivat olla 
este työhön.

LABORATORIO-
ANALYYTIKKO





 » Työllistäjät: esim. alan yritykset, kunnat.
 » Työtehtävät: rakennustyömaiden sekä uudis- ja korjaustyömaiden 

johtotehtävät; valvoo, että työ tehdään suunnitelmien ja säädösten  
mukaisesti; organisointi, kustannuslaskenta ja hankintojen valmistelu;  
lupien hankkiminen; yhteistyö työntekijöiden ja muiden rakennusmesta-
rien kanssa; erikoistuminen esim. työsuunnitteluun tai  määrälaskentaan 
mahdollista.

 » Vaatimukset: rakennustekniikan ja -materiaalien tuntemus; alan 
lainsäädännön ja turvallisuusvaatimusten tuntemus; johtamis- ja  
vuorovaikutustaidot; kustannuslaskennan osaaminen; stressinsietokyky; 
kokonaisuuden hallinta.

 » Huomioitavaa: ylityöt ovat alalla mahdollisia. Töitä tehdään ulkona 
säällä kuin säällä.

RAKENNUSMESTARI





 » Työllistäjät: suunnittelutoimistot, rakennusliikkeet, rakennuttamistoi-
mistot, julkishallinto, oma yritystoiminta, opetus- ja viranomaisorganisaa-
tiot, rakennusteollisuus.

 » Työtehtävät: rakennushankkeen arkkitehti- ja toteutussuunnittelusta 
vastaaminen, uudisrakennusten suunnittelu, korjausrakentamisen  
suunnittelu, rakennusten ylläpito ja kuntotutkimukset, rakentamisen  
valvontatehtävät. 

 » Tehtävänimikkeet: esim. rakennustarkastaja, rakennusarkkitehti, 
projektisuunnittelija ja projektipäällikkö.

 » Vaatimukset: talotekniikan, rakennesuunnittelun ja rakentamistalou-
den tuntemus; tietotekninen osaaminen; projektinhallintataidot; luovuus; 
kolmiulotteinen hahmotuskyky; luova ongelmanratkaisukyky; yhteistyö- ja 
viestintätaidot; asiakasta parhaiten palvelevien ja taloudellisesti  
kannattavien ratkaisujen löytäminen. 

RAKENNUSARKKITEHTI





 » Koulutus: liiketalouden, tietojenkäsittelyn, kirjasto- ja tietopalvelualan 
sekä turvallisuuden ja riskienhallinnan suuntautumisvaihtoehdot.

 » Työllistäjät: yritykset, pankit, vakuutusyhtiöt, kunnat, valtio,   
oma yritystoiminta. 

 » Työtehtävät: Liiketalous: esim. talous- tai henkilöstöhallinto, markki-
nointi, myynti tai oma yritystoiminta. Tietojenkäsittely: esim. ohjelmisto-
alan yritykset, suunnittelu-, ohjelmointi- ja ylläpitotehtävät. Kirjasto- ja 
tietopalveluala: kirjastot, tutkimuslaitokset, tietopalvelut. Turvallisuus ja 
riskinhallinta: organisaatioiden riskienhallintatehtävät tai turvallisuusalan 
yrittäjät. 

 » Tehtävänimikkeet: esim. projektipäällikkö, myyntipäällikkö, markki-
nointisuunnittelija, kirjanpitäjä, talouspäällikkö, it-konsultti, kirjastovirkai-
lija ja turvallisuusasiantuntija.

 » Vaatimukset: vuorovaikutus- ja viestintätaidot, kielitaito, tietotekniset 
taidot. 

TRADENOMI




