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1. Johdanto
Työelämä ja sen myötä ammatit ja ammattinimikkeet muuttuvat. Uusia ammatteja syntyy,
entisiä poistuu, ammattien sisällöt muuttuvat eivätkä entiset nimikkeet enää välttämättä
vastaa niitä. Soveltamalla ammattiluokitusta tehtävän sisällön perusteella voidaan
kuitenkin uusille tai ’nimeä vaihtaneille’ ammateille löytää koodi. Erityisen tärkeää on myös
huomioida se, että ammatin tai tehtävän sisältö ei aina muutu vaikka tehtävää hoitavan
henkilön koulutus muuttuisi. Ammatin määrittelyssä onkin ensiksi tarkasteltava itse
tehtävää, ei henkilöä.
Viimeisin Pohjoismaisen ammattiluokituksen päivitys- ja muutostyö tehtiin syksyn 2003 ja
kevään 2004 aikana. Edellinen vastaava hanke oli vuonna 1999. Muutostyö käynnistyi
työministeriön saatua suuren määrän ehdotuksia uusiksi ammattinimikkeiksi niin
työhallinnon asiakkailta kuin virkailijoiltakin. Keskeisimmät nyt tehdyt muutokset koskevat
tietotekniikka-alaa (25), kaupallista työtä (3), liikunnan ohjaajia ja valmentajia (182),
matkailupalveluja (27), kulttuuria (07), media-alaa (06), upseereita ja sotilastyötä (037 ja
038) sekä ympäristön- ja luonnossuojelutyötä (097).
Osassa muutosehdotuksista oli kyse enemmänkin ammattiluokituksen soveltamisesta ja
sen luonteen ymmärtämisen vaikeuksista kuin varsinaisista uusista ammateista. Tällaisia
ehdotuksia ei luokitukseen ole lisätty.
Tämän ohjeen tarkoituksena on kertoa ammattiluokituksen käyttäjälle luokituksen
tarkoituksesta ja sen käytöstä. Lisäksi pyritään tuomaan esille keskeisimpiä luokitukseen
tehtyjä muutoksia ja antamaan ratkaisumalleja erilaisiin luokituksen käytössä ilmenneisiin
ongelmiin.
Pohjoismainen ammattiluokitus löytyy foorumilta Työnvälitys (21010) sekä
Tilastonkäyttäjät (251). Uusinta Pohjoismaisen ammattiluokituksen versiota ei julkaista
enää kirjana. Kevään aikana valmistuu Internet-versio mol.fi -sivujen yhteyteen.

2. Miksi ja mihin Pohjoismaista ammattiluokitusta käytetään Suomessa?
Työhallinto käyttää Suomessa Pohjoismaista ammattiluokitusta. Sitä käytetään erityisesti
työnhakijoiden ja työpaikan ammattien määrittelemiseen. Tiedot kirjataan koodimuotoisena
työvoimatoimiston tietojärjestelmään (URA). Ammattiluokituksen avulla saadaan työtä
välitettäessä tiedot työnhakijoista ja työpaikoista ammateittain, mitä helpottaa myös URA:n
hakutoiminnot. Ammattiluokituksen avulla saadaan myös työnhakijoita ja työpaikkoja
kuvaavat ammattikohtaiset tilastot sekä työnhakijoiden hakuammatit. Pohjoismaista
ammattiluokitusta käytetään myös työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa ns.
koulutuksen tavoiteammattien ja ammatinvalinnanohjauksessa asiakkaiden ammattien tai
ammattitoiveiden kuvaamiseksi. Lisäksi koulutus- ja ammattitietopalvelussa käytettävät
ammattikuvaukset perustuvat Pohjoismaiseen ammattiluokitukseen.
Pohjoismainen ammattiluokitus määrittelee ammatit työn sisällön ja luonteen perusteella,
ja se on sovellettu mahdollisimman pitkälle Suomen oloja vastaavaksi. Pohjoismainen
ammattiluokitus sisältää olemassa olevat ammatit yleisesti käytettyine nimikkeineen. Se
antaa tietoa pelkästään ammateista ja ammattiryhmistä: esimerkiksi toimiala ja koulutus tai
työpaikan koulutusvaatimus selvitetään käyttämällä muita luokituksia. Pohjoismaista
ammattiluokitusta ei siis voi käyttää esimerkiksi pätevyysvaatimuksien, työn vaikeusasteen
tai työnhakijan työmarkkinakelpoisuuden selvittämiseen. Työhallinto käyttää Suomessa
Pohjoismaista ammattiluokitusta, koska se on katsonut Pohjoismaisen ammattiluokituksen
kuvaavan paremmin suomalaisia työmarkkinoita ja olevan soveltuvin käytännön
työnvälityksessä.1

3. Ammattiluokituksen sisältö, terminologia, määritelmät ja koodisto
Sisältö. Ammattiluokitus sisältää varsinaisen luokituksen, joka koostuu
koodinumeroiden, nimikkeiden sekä eri ryhmien ja yksittäisten ammattien määritelmien
luettelosta, systemaattisesta hakemistosta sekä aakkosellisesta
ammattinimikehakemistosta.
Terminologia. Pääryhmät ilmaisevat eri ammattialat tai -kokonaisuudet (esim. kuljetus- ja
liikenne, palvelut). Ryhmien nimitykset ilmaisevat lyhyesti työn laadun ryhmän sisällä
(esim. tekniikka, tieliikenne). Alaryhmistä käytetään tavallisesti yhdistävää

1

Suomen työhallinnon käyttämä Pohjoismainen ammattiluokitus perustuu pääosin vuodelta 1983 olevaan
ruotsalaiseen ammattiluokitukseen ”Nordisk yrkesklassificering” (NYK). Tämä puolestaan seuraa 3numerotasolle asti Pohjoismaisen Työmarkkinatoimikunnan (NAUT) laatimaa yhteispohjoismaista luokitusta
(NYK 82), joka osin edelleen perustuu Kansainväliseen ammattiluokitukseen (International Standard
Classification of Occupations ISCO). Sittemmin sekä Ruotsin että Norjan työhallinnot ovat siirtyneet ISCO
-pohjaiseen sovellukseen.

Suomessa Tilastokeskus käyttää kansainvälisen ammattiluokituksen Euroopan Unionissa käytetyn version
(ISCO 88-COM) kansallista sovellusta, joka perustuu kansainvälisen työjärjestön ILO:n alkuperäiseen
luokitukseen (ISCO 88).
Pohjoismaisen ammattiluokitus ja ISCO ovat perustaltaan erilaisia. ISCO perustuu ammatin edellyttämän
vaatimustason mukaiseen hierarkkiseen luokitteluun. Työhallinto käyttää ISCO:a toimiessaan yhteistyössä
Euroopan Unionin kanssa. Ammattiluokitukseen perustuvat tiedot konvertoidaan Pohjoismaisesta
ammattiluokituksesta ISCO -muotoon mm. EURES-työnvälityksessä sekä yleensä tilastoyhteistyössä.
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ammattinimikettä tai jokaisen alaryhmän pääammatin nimikettä (esim. myyjät, psykologit,
sepät). Yksittäisistä ammateista käytetään yleisesti tunnettuja ammattinimikkeitä.
Määritelmät. Jokaisella pääryhmällä, ryhmällä, alaryhmällä ja erillisammatilla on
määritelmänsä. Määritelmien tehtävä on lähinnä ilmaista eri ryhmien ja ammattien välisiä
eroja ja helpottaa ammattiluokituksen soveltamista.
Pääryhmän määritelmässä luonnehditaan lyhyesti sen eri ryhmien toimintoja. Jokaisen
ryhmän kuvauksessa annetaan tiivistelmä alaryhmien määritelmistä ja alaryhmiä
kuvattaessa kerrotaan lyhyesti siihen kuuluviin ammatteihin sisältyvistä työtehtävistä.
Yksittäisten ammattien määritelmissä ilmoitetaan lyhyesti, mitä työntekijä yleensä tekee.
Määritelmät voivat sisältää tietoja myös siitä, miten asianomainen työskentelee ja mitä
työvälineitä ynnä muuta vastaavaa hän käyttää työssään.
Koodisto. Jokaisella ammatilla on viisinumeroinen koodinumero. Ensimmäinen numero
ilmaisee pääryhmän, kaksi ensimmäistä numeroa ryhmän, kolme ensimmäistä numeroa
alaryhmän ja kaikki viisi numeroa erillisammatin. Esimerkiksi kokin ammattinumero on
91210. Sen ensimmäinen numero 9 kertoo, että kokit kuuluvat palvelutyön -pääryhmään.
Kaksi ensimmäistä numeroa 91 sen, että kokit kuuluvat palvelutyön osalta majoitusliike- ja
suurtaloustyö -ryhmään. Kolmas numero 912 tarkentaa ryhmää alaryhmätasolla: Kokit
kuuluvat kokit, keittäjät ja kylmäköt -alaryhmään. Vasta kaksi viimeistä numeroa määrittää
ammatin kokiksi, 91210.
Alaryhmien sisäinen numerointi ei perustu täysin yhtenäiseen periaatteeseen. Yleensä on
käytetty väleinä kymmenlukuja (10, 20, 30 jne.); esimerkiksi 10110 yleislääkäri, 10120
erikoislääkäri. Käytössä on myös viiden väli (05, 10, 15 jne.); esimerkiksi 51105 pursimies,
51110 matruusi, 51115 puolimatruusi, 51120 kansimies jne. Lisäksi jotkut ammatit, kuten
myyjät ja hitsaajat on tarkennettu yksityiskohtaisesti myytävien tuotteiden tai käytettävän
hitsauslaitteen mukaan; esimerkiksi 75610 hitsaaja, 75612 Mig-hitsaaja, 75614 Tighitsaaja. Melkein kaikissa alaryhmissä on viimeisenä ammattina numero 90, joka kattaa
muut asianomaisen alaryhmän ammatit; esimerkiksi 75690 muut hitsaajat ja
kaasuleikkaajat.

4. Miten ammattiluokitusta käytetään?
Luokitukseen on pyritty ottamaan mukaan yleisimmin käytettävät ammattinimikkeet.
Luokituksen tarkoituksena ei ole luetteloida kaikkia mahdollisia ammatista käytettäviä
nimityksiä, koska ammattinimikkeet voivat vaihdella alueellisesti ja osa käytettävistä
nimikkeistä on ns. ammattislangia. Mikäli ammatin nimeä ei sellaisenaan löydy
ammattiluokituksesta, se merkitään koodille, joka sisällöltään vastaa tehtävää. Tehtävässä
käytetyn ammattinimikkeen voi kuitenkin kirjoittaa ilmoitusten yhteyteen työnantajan niin
halutessa.
Luokituksen soveltamisen lähtökohtana onkin ensisijassa se, että ammatti merkitään
tehtävän luonteen ja sisällön mukaan, ei suoraan nimikkeen mukaan. Sama
soveltamisperuste koskee ammatin alaa. Luokituksesta haetaan ensin pääryhmä, minkä
jälkeen ammatti sijoitetaan koodistoon. Esimerkiksi keittäjän ammattinimike on käytössä

3

useammalla eri ammattialalla (einesteollisuudessa, kahvila-alalla, kemianprosessityössä ja
suurtalousalalla).
Koulutus ja ammatti (työtehtävä) on erotettava selkeästi toisistaan. Luokituksen
soveltamisen lähtökohtana on tehtävä työ, ei yksittäisen henkilön koulutus ja
ominaisuudet. Siten oppiarvoa tai koulutusta osoittavia nimikkeitä, kuten esimerkiksi
sosionomia tai tradenomia, ei käytetä. On kuitenkin muutamia koulutusnimikkeitä, joita
käytetään myös ammattinimikkeinä. Tällainen ammatti- ja koulutusnimike on esimerkiksi
lääkäri. On kuitenkin huomioitava, että lääkäri, joka toimii valtion hallintovirkamiehenä
sijoitetaan ammattiryhmään hallinnollinen työ eikä ryhmään terveyden- ja sairaanhoitotyö.
Koulutusvaatimuksien tapaan Pohjoismaisen ammattiluokituksen ryhmittely ei perustu
ammattiasemaan (yrittäjä, työntekijä), virka-asemaan, sosio-ekonominen asemaan tai
toimialaan. Yksinkertaisissa työtehtävissä toimivia työntekijöitä ei pääsääntöisesti eroteta
saman ryhmän ammattitaitoisista ammattilaisista.
Ammattiluokitukseen on sisällytetty koodinumerot kaikkien työtä hakevien henkilöiden
rekisteröimiseksi, myös niiden, joilla ei ole varsinaista ammattia.

5. Ratkaisuja luokituksen ongelmallisiin kohtiin
Alla tarjotaan ratkaisumalleja erityisen ongelmallisiksi koettuihin luokituksen kohtiin;
itsenäiset yrittäjät ja palkkajohtajat, työhön osallistuvat esimiehet, sotilashenkilöt,
projektityöntekijät, provisio- ja tai yrittäjä perusteista myyntityötä tekevät, alaryhmä 90,
sekatyöntekijät sekä ammattia vailla olevat henkilöt.
1. Itsenäiset yrittäjät ja palkkajohtajat. Useita työntekijöitä työllistävän yrityksen
omistaja, joka itse toimii liikeyrityksen johtajana tai yrityksen toiminnan johtamisesta
vastaavana palkattuna johtajana luokitellaan liikeyrityksen johtajaksi (211). Pienyritysten
ja franchising-yritysten omistajat sijoitetaan kahteen ryhmään. Ne, jotka ainoastaan
johtavat toimintaa luokitellaan työnjohtajiksi, esim. työnjohtaja, rakennustoiminta
(00130) ja ne, jotka säännöllisesti osallistuvat käytännön työhön sijoitetaan
asianomaisen ammatin alaryhmään, esim. kuorma-auton kuljettaja (541),
rakennusmaalari (627), suutari (721), parturi (951) ja hieroja (111). Kaupan ja
maanviljelyn aloilla on erikseen alaryhmä tukkukauppiaita ja vähittäiskauppiaita (341)
sekä maanviljelijöitä ym. (400) varten.
Johtajat luokitellaan sektorin mukaan. Valtioenemmistöiset yritykset luokitellaan
yrityksiksi lukuun ottamatta Suomen Pankkia, Kansaneläkelaitosta, Yleisradiota ja Oy
Veikkaus Ab:ta, jotka luokitellaan valtiosektorille.
2. Työhön osallistuvat esimiehet. Työnjohtajiksi katsotaan henkilöt, jotka johtavat
työtä ottamatta osaa käytännön työhön muutoin kuin erityistapauksissa. Uusien
työntekijöiden opastajat, työhön osallistuvat esimiehet, työkuntien etumiehet sekä
erilaiset projektipäälliköt luokitellaan samaan ammattiin muiden työntekijöiden kanssa.
Esimerkiksi teollisuudessa toimiva työnjohtaja luetaan ryhmään tekniikan alan työ (00).
Maa- ja metsätaloudessa toimiva työnjohtaja kuuluu ryhmään maatalouden ja
metsätalouden johtotyö (401). Kuljetus- ja liikennetyön johtohenkilökunnalla on omat
alaryhmänsä, esimerkiksi tieliikenteen johto (556).
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Muun muassa konttorityö, kaupallinen työ ja palvelutyö ovat sellaisia aloja, joilla
työnjohtotoimintoja ei aina voi selkeästi erottaa. Tästä syystä työnjohtajat näillä aloilla
luetaan yleensä asianomaisiin alaryhmiin tai yksittäisiin ammatteihin.
3. Sotilashenkilökunta. Sotilashenkilökunta kuuluu pääryhmään 0. Korkeaa koulutusta
vaativa toiminta puolustusvoimien palveluksessa, joka ei ole laadultaan sotilaallista,
merkitään oman ammattiryhmänsä mukaisesti, esimerkiksi lääkärien, hammaslääkärien
ja eläinlääkärien tehtävien osalta. Myös puolustusvoimien muu siviilihenkilökunta
luokitellaan samoihin ryhmiin ja alaryhmiin kuin vastaavissa tehtävissä muuallakin
toimivat.
4. Provisio- tai yrittäjäperusteista myyntityötä tekevät. Provisio- ja yrittäjäperusteista
myyntityötä tekevien (pl. franchising- ja kiinteäpaikkaiset yrittäjät) osalta on luokituksen
soveltamisessa ilmennyt hankaluuksia. Sisällöltään samanlaisia myyntitehtäviä on
sijoitettu useampaan yksittäiseen ammattiin mm. puhelinmyyjiin, myyntineuvottelijoihin,
myyntipäälliköihin, kauppa-agentteihin. Myös nämä ammatit merkitään yksittäiseen
ammattiin työn sisällön mukaan, eikä esimerkiksi sen mukaan, minkä nimikkeen
työnantaja ilmoittaa. Kaikki provisio- tai yrittäjäperusteista myyntityötä tekevät kuuluvat
uudessa ammattiluokituksen versiossa alaryhmään 332. Provisio- ja yrittäjäperusteisten
paikkoja koskevaa ohjeistusta on myös mm. työnvälitys -foorumilla 19.12.2003
päivätyssä viestissä ’Työnantaja-asiakkaan palvelukäytännöt’.
5. Muut yksittäiset ammatit (90). Muihin yksittäisiin ammatteihin (90) luetaan ne
ammattinimikkeet, joita ei ole voitu lukea muihin alaryhmän ammatteihin työn sisällön
puolesta. Muut yksittäiset ammatit (90) ei siten ole kaatoluokka, johon laitetaan kaikki
ne ammatit, joille ei löydy omaa nimikettä. Muihin yksittäisiin ammatteihin (90)
sijoitetaan kuitenkin ne kokonaan uudet ammatit, jotka syntyvät ennen
ammattiluokituksen seuraavan päivityksen ilmestymistä.
6. Projektityö ja työsuhteen kesto. Työryhmä sai työnsä aikana paljon ehdotuksia
erilaisen projektityön huomioimisesta ammattiluokituksessa. Pohjoismainen
ammattiluokitus ei kuitenkaan jaottele ammatteja työn keston perusteella. Sisällöllisesti
samaa työtä voi tehdä tuntityönä, projektissa tai pysyväisluonteisessa tehtävässä hyvin
monilla eri aloilla. Projektityön, kuten myös muuten työsuhteen keston osalta
epätyypillisten töiden, kohdalla kaikkein oleellisimpana asiana on se millainen tehtävän
työn sisältö on. Työn sisällön kautta haetaan kyseisiä tehtäviä tekevälle oma ryhmänsä
ja ammattinimikkeensä. Esimerkiksi sosiaalialalla lastensuojelun projektityöntekijä
luetaan kohtaan 15210 Sosiaalityöntekijät. Valtionhallinnon projektipäällikkö luetaan
kohtaan 20120 Valtionhallinnon esittelijät. Tuntiopettajat merkitään ensisijaisen ja
pääsääntöisen opetusaineen mukaan.
Luokitukseen on lisätty yksi projektityön ammattinimike: tietotekniikan projektipäällikkö.
Tietotekniikan alalla projektipäälliköt tekevät hyvin usein työtä pysyväisluonteisesti.
7. Sekatyöntekijät. Sekatyöntekijöiksi luetellaan henkilöt, jotka tekevät sellaista
manuaalista, yleensä vaihtelevaa työtä, joka ei vaadi koulutusta. Sekatyöntekijät
luokitellaan sen alan mukaan, jolla he pääsääntöisesti toimivat. Sekatyöntekijöitä on
maa- ja metsätaloustyössä, rakennustyössä ja teollisuudessa. Sekatyöntekijöiksi ei
luokitella työntekijöitä, joilla ei ole varsinaista ammattia (X21), eikä erilaisia apulaisia,
jotka on luokiteltavissa jonkin alan yksittäisiin ammatteihin eikä niin sanottuja
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nykypäivän sekatyöntekijöitä esimerkiksi toimistotyössä, kaupassa ja varastoissa. Ne
ammatit, joissa tehtävät sisältävät esimerkiksi sekä kaupan että varastoalan töitä,
merkitään sen mukaan, kumman alan tehtäviä työ pääasiassa sisältää.
8. Ammattia vailla olevat henkilöt (X). Ammattiluokituksen laatimisen lähtökohtana on
se, että saadaan aikaan kattava ammattiluokitus, jolloin myös henkilöt, jotka eivät ole
ilmoittaneet yhteyksistään ammattiin tai työelämään sekä opiskelijat ja
vastavalmistuneet, jotka eivät vielä ole ansiotyössä, tulevat luokiteltua. Ammattiryhmän
X avulla luokitellaan myös erilaista koulutusta.
Ryhmä (X1) koululaiset ja opiskelijat.
Ryhmä (X2) ammattia ei voi luokitella tai se on tuntematon. He ovat henkilöitä, joilla ei ole varsinaista
ammattia tai henkilöt, jotka ovat antaneet siinä määrin vaillinaiset tiedot, ettei ammattia voida määrittää.
Ryhmä (X3) ammatinvaihtajat. He ovat henkilöitä, jotka palaavat työmarkkinoille ja joiden ei katsota esim.
vanhentuneen ammattitaidon, sairauden tms. vuoksi voivan jatkaa entisessä ammatissaan ja ovat
pakotettuja vaihtamaan ammattiaan.
Ryhmä (X4) vastavalmistuneet. He ovat vastavalmistuneita henkilöitä, jotka eivät vielä ole ansiotyössä.
Ryhmä (X5) peruskoulun tai lukioaineen oppimäärä.
Ryhmä (X6) maahanmuuttajakoulutus.
Ryhmä (X7) ohjaava koulutus.
Ryhmä (X8) kielikoulutus.
Ryhmä (X8) tietotekniikan peruskoulutus.

6. Ratkaisun hakeminen
Mikäli luokituksen soveltamisessa ilmenee käytännön ongelmia, on suositeltavaa
keskustella ensisijaisesti omassa työyhteisössä ja pyrkiä yhdessä löytämään käytännön
ratkaisu. Jos soveltaminen ei tuota tyydyttävää ratkaisua esimerkiksi syystä, että
ammattiluokituksessa ei ole ammatille numeroa (tai nimikettä) eikä ammattia voi sijoittaa
tehtävän luonteen mukaisesti millekään numerolle, käytetään luokkaa 90.
Jos havaitaan, että kyseessä on kokonaan uusi ammattinimike, asiasta ilmoitetaan
työministeriöön, jotta nimike voidaan lisätä luokitukseen. Ammattiluokituksen
yhteyshenkilöinä toimivat Työnvälitys ja työvoiman rekrytointi -tiimistä ylitarkastaja Mika
Lindgren ja erikoissuunnittelija Hanna Hämäläinen.
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PÄÄRYHMÄT JA RYHMÄT

0

Tieteellinen, tekninen ja taiteellinen työ

00 Tekniikan ala
000
001
002
003
004
005
006
007
008
009

Arkkitehdit
Rakennusinsinöörit ja -teknikot
Sähkötekniikan insinöörit ja teknikot
Elektroniikka-, automaatio- ja tietotekniikkainsinöörit ja teknikot
Koneinsinöörit ja -teknikot
Kemiantekniikan insinöörit ja teknikot
Kaivostekniikan ja metallurgian insinöörit ja teknikot
Muut teknisten alojen insinöörit ja teknikot
Mittausinsinöörit ja -teknikot sekä kartoittajat
Tekniset piirtäjät ja muu tekniikan ala

01 Kemian ja fysiikan ala
010
011
012
013
014
019

Kemistit
Fyysikot
Laborantit ja laboratorioapulaiset
Geologit
Meteorologit ja hydrologit
Muu kemian ja fysiikan ala

02 Biologian ala
021
022
023
029

Biologit
Maatalousneuvojat ja -tutkijat
Metsätalousneuvojat ja -tutkijat
Muu biologian ala

03 Opetusala
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039

Rehtorit
Yliopiston- ja korkeakoulunopettajat
Aineenopettajat ja lehtorit
Luokanopettajat
Erityisopettajat
Lastentarhanopettajat
Kouluttajat
Upseerit
Muu sotilastyö
Muu opetustyö

04 Uskonnollinen ala
041 Papit
049 Muu uskonnollinen työ

05 Lainopillinen ala
051
052
053
054
055
059

Tuomioistuinlakimiehet
Syyttäjät
Asianajajat
Lainopilliset asiantuntijat
Notaarit
Muu lainopillinen työ

06 Toimitus- ja tiedotustyö, joukkoviestintä
061
062
063
064
065
066
069

Lehdentoimittajat
Ohjelmatoimittajat
Tiedottajat
Kuluttajaneuvojat
Radio- ja TV-tarkkailijat, äänittäjät
Radio-, TV- ja elokuvakoneiden käyttäjät
Muu toimittaja- ja tiedotustyö, joukkoviestintä

07 Taide- ja viihdeala
071
072
073
074
075
076
077
079

Kirjailijat
Kuvataiteilijat
Muotoilijat
Valokuvaajat ja elokuvaajat
Näyttämötaiteilijat
Muusikot
Ohjaajat ja näyttämömestarit
Muu taiteellinen ja viihteellinen työ

08 Kirjasto- ja informaatioala
081
082
083
089

Kirjastotyöntekijät
Arkisto- ja museotyöntekijät
Informaatikot
Muu kirjasto- ja informaatioala

09 Muu tieteellinen asiantuntijatyö
091
092
093
094
095
096
097

Yhteiskunnallisen alan tutkijat
Humanistisen ja luonnontieteellisen alan tutkijat
Haastattelijat
Suhdetoimintatyöntekijät
Järjestötyöntekijät
Kääntäjät ja tulkit
Ympäristön- ja luonnonsuojelutyö

099 Muu tieteellinen asiantuntijatyö

1

Terveydenhuolto ja sosiaaliala

10 Terveyden- ja sairaanhoito
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Lääkärit
Ylihoitajat
Sairaanhoitajat
Laboratoriohoitajat, röntgenhoitajat
Mielisairaanhoitajat
Perushoitajat, lääkintävahtimestarit, lähihoitajat
Lastenhoitajat, sairaanhoito
Hoitoa ja tutkimusta avustava työ
Muu terveyden- ja sairaanhoitotyö

11 Terveydenhuollon kuntoutus
111
112
113
114
119

Lääkintävoimistelijat
Toiminnallinen terapia
Puheterapia
Ravitsemusterapia
Muu terveydenhuollon kuntouttava työ

12 Hammashoitoala
121 Hammaslääkärit
122 Hammashoitajat
129 Muu hammashoitoalan työ

13 Apteekkiala
131
132
133
139

Apteekkarit ja proviisorit
Farmaseutit
Lääketyöntekijät
Muu apteekkialan työ

14 Eläinlääkintä ja ympäristönsuojelu
141 Eläinlääkärit
142 Terveysvalvontatyö
149 Muu eläinlääkintätyö

15 Sosiaaliala
151
152
154
155
159

Johtavat sosiaalityöntekijät ja toimialajohtajat
Sosiaalityöntekijät
Sosiaalialan hoitajat ja henkilökohtaiset avustajat
Kodinhoitajat ja kotiavustajat
Muu sosiaalialan työ

16 Lasten päivähoito
161 Lastenhoitajat, päivähoito
162 Lasten päivähoidon työntekijät
169 Muu lasten päivähoidon työ

17 Psykologia
171 Psykologit
179 Muu psykologinen työ

18 Harrastustoiminnan ohjaus, ammattiurheilu
181 Nuoriso- ja raittiustoimen ohjaajat
182 Liikunnanohjaajat ja valmentajat
189 Muu harrastustoiminnan ohjaus, ammattiurheilu

19 Muu terveydenhuolto ja sosiaaliala
191 Apuvälineiden valmistajat
199 Muu terveydenhuollon ja sosiaalialan työ
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Hallinto- ja toimistotyö, IT-alan työ

20 Julkisen hallinnon johtaminen
201 Valtionhallinnon johtavat virkamiehet
202 Kunnallishallinnon johtavat virkamiehet
209 Muu julkisen hallinnon johtotyö

21 Liikeyritysten ja järjestöjen johtaminen
211
212
213
219

Yrittäjät
Järjestöjen ja liittojen johtajat
Liikeyritysten johtajat
Muu liikeyritysten ja järjestöjen johtotyö

22 Henkilöstöhallinto ja työnvälitys
221 Työnvälitystyö
222 Henkilöstöhallinto
229 Muu henkilöstöhallinto ja työnvälitystyö

23 Taloushallinnon suunnittelu ja tilinpito
231
232
233
239

Taloushallinnon suunnittelijat ja kustannuslaskijat
Tilintarkastajat
Tilinpitotyö
Muu taloushallinnon suunnittelu- ja tilinpitotyö

24 Sihteeri- ja toimistotyö
241
242
243
244
249

Sihteerit
Toimistotyöntekijät
Tekstinkäsittelijät
Toimistovahtimestarit
Muu sihteeri- ja toimistotyö

25 Tietotekniikka
251
252
253
259

Tietotekniikkapäälliköt
Suunnittelijat
Operaattorit ja mikrotukihenkilöt
Muu tietotekninen työ

26 Pankki- ja vakuutusala
261
262
263
269

Pankkitoimihenkilöt
Vakuutustoimihenkilöt
Sosiaalivakuutusvirkailijat
Muu pankki- ja vakuutusalan työ

27 Matkailuala
271
272
273
279

Matkailupäälliköt ja -virkailijat
Matkatoimistovirkailijat
Matkaoppaat
Muu matkailualan työ

29 Muu hallinto- ja toimistotyö
291
292
293
294
299

Verovalmistelijat ja -virkailijat
Logistikot ja kuljetussuunnittelijat
Isännöitsijät
Varastonhoitajat
Muu hallinto- ja toimistotyö

3

Kaupallinen työ

30 Mainonta ja markkinointi
301 Mainonta- ja markkinointialan päälliköt
302 Mainosalan suunnittelijat
309 Muut mainos- ja markkinointialan työntekijät

31 Kiinteistönvälitys ja rahoituspalvelu
311 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden välittäjät
312 Arvopapereiden ja rahoituspalveluiden välittäjät
319 Muu kiinteistönvälitys ja rahoituspalvelutyö

32 Osto
321 Ostajat
322 Ostoasiamiehet
329 Muu ostotyö

33 Myyntityö ja kauppaedustus
331
332
333
339

Myyntityötä johtavat
Myyntiedustus ja puhelinmyynti
Myyntisihteerit
Muu myynti- ja kauppaedustustyö

34 Tavaroiden myynti
341
342
343
344
345
349

Tukku- ja vähittäiskauppiaat
Myymälänhoitajat
Myyjät
Huoltoasemahenkilöstö
Torikauppiaat ja kotimyyjät
Muu tavaroiden myyntityö

39 Muu kaupallinen työ
399 Muut kaupallisen alan työntekijät
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Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala

40 Maatilatalous ja eläintenhoito
400
401
402
403
404
405
406
407
409

Maanviljelijät
Maataloustyötä johtavat
Karjatalousyrittäjät
Turkiseläinyrittäjät
Poronomistajat
Maataloustyöntekijät
Kotieläintenhoitajat
Turkiseläintenhoitajat
Muu maatalous- ja eläintenhoitotyö

41 Puutarha- ja puistotyö
410
411
412
419

Kauppapuutarhurit ja viherrakentajat
Puutarhatyötä johtavat
Puutarhatyöntekijät
Muu puutarha- ja puistotyö

42 Riistanhoito ja metsästys
421 Riistanvalvojat
429 Muu riistanhoito ja metsästystyö

43 Kalastus
431 Kalastajat
432 Kalanviljelijät
439 Muu kalastustyö

44 Metsätyö
441
442
443
449

Metsätaloustyötä johtavat
Metsätyöntekijät
Uittotyöntekijät
Muu metsätaloustyö

49 Muu maa- ja metsätaloustyö
499 Muut maa- ja metsätaloustyöntekijät
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Kuljetus ja liikenne

50 Meripäällystö
501
502
503
509

Kansipäällystö
Luotsit
Konepäällystö
Muu meripäällystötyö

51 Kansi- ja konemiehistö
511 Kansi- ja konemiehistötyön tekijät
519 Muut kansi- ja konemiehistötyön tekijät

52 Lentokuljetus
521 Lentokoneenohjaajat ja helikopterilentäjät
529 Muu lentokuljetustyö

53 Veturinkuljetus
531 Veturinkuljettajat
539 Muu veturinkuljetustyö

54 Tieliikenne
540
541
542
549

Linja- ja henkilöautonkuljettajat
Kuorma-auton- ja ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat
Tavaralähetit
Muu tieliikennetyö

55 Liikenteen johto ja liikennepalvelu
551
552
553
554
555
556
557
559

Satamaliikennettä johtavat
Lentoliikennettä johtavat ja lennonselvittäjät
Lentoliikennevirkailijat
Rautatieliikennettä johtavat
Juna- ja asemamiehet
Tieliikennettä johtavat
Tie- ja raitiovaunuliikenteen virkailijat
Muu liikenteenjohto ja liikennepalvelutyö

56 Posti- ja teleliikenne
561
562
563
564
569

Postitoimipaikan hoitajat
Posti- ja teleliikenteen virkailijat
Puhelinvaihteenhoitajat
Radiosähköttäjät
Muu posti- ja teleliikenne työ

57 Postinjakelu
571 Postinjakajat ja -lajittelijat
579 Muut posti- ja teleliikennetyöntekijät

59 Muu kuljetus ja liikenne
591 Laivaliikenteen ohjaus
599 Muu kuljetus- ja liikennetyö
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Rakennus- ja kaivosala

60 Kaivos ja louhinta
601
602
603
609

Kaivostyöntekijät
Rikastustyöntekijät
Iskuporaajat ja syväkairaajat
Muu kaivos- ja louhintatyö

61 Öljynporaus- ja turpeennosto
611 Öljynporaustyöntekijät
612 Turpeennostotyöntekijät
619 Muu öljynporaus- ja turpeennostotyö

62 Talonrakennus
621
622
623
624
625

Kirvesmiehet
Muurarit
Raudoittajat, betonityöntekijät ja betonituotetyöntekijät
Talonrakennustyöntekijät
Lattianpäällystystyö

626
627
628
629

Eristäjät
Rakennusmaalarit
Rakennusalan sekatyöntekijät
Muu talonrakennustyö

63 Maa- ja vesirakennus
631 Tie- ja ratatyöntekijät
639 Muu maa- ja vesirakennustyö

64 Työkoneiden käyttö
641
642
643
649

Nosturinkuljettajat
Maarakennuskoneiden kuljettajat
Trukin- ja siirtokoneenkuljettajat
Muu työkoneiden käyttötyö
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Teollisuus: vaatetus, kone, puu, sähkö ja maalaus

70 Tekstiili
701
702
703
704
705
706
709

Langanvalmistuksen esityön tekijät
Kehrääjät
Kutojat ja neulojat
Tekstiiliteollisuuden laitosmiehet
Värjäämö- ja viimeistelytyöntekijät
Tekstiilivalmisteiden tarkastajat
Muu tekstiilityö

71 Ompelu ja vaatetus
711
712
713
714
715
716
719

Vaatturit, ateljee- ja kotiompelijat
Turkkurit
Modistit ja hatuntekijät
Verhoilijat
Vaatesuunnittelijat ja leikkaajat
Ompelijat
Muu ompelu- ja vaatetustyö

72 Jalkine ja nahka
721
722
723
729

Suutarit
Jalkinetyöntekijät
Nahkatarviketyöntekijät
Muu jalkine- ja nahkatyö

73 Takomo ja valimo
731
732
733
734
735
736
739

Sulatto- ja sulatusuunityöntekijät
Kuumentajat ja karkaisijat
Valssaajat
Langan- ja putkenvetäjät
Sepät
Valimotyöntekijät
Muu takomo- ja valimotyö

74 Hienomekaniikka
741
742
743
744
749

Hienomekaanikot
Kellosepät
Kulta- ja hopeasepät
Kaivertajat
Muu hienomekaaninen työ

75 Konepaja ja rakennusmetalli
751
752
753
754
755
756
757
758
759

Koneistajat ja työkaluntekijät
Koneenasentajat
Koneen- ja moottorinkorjaajat
Levysepät
Putkityöntekijät
Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
Konepaja- ja metalliteollisten tuotteiden kokoojat
Metalloijat
Muu konepaja- ja rakennusmetallityö

76 Sähkö
761
762
763
764
765
769

Sähköasentajat
Sähkökoneenasentajat
Tietoliikenne- ja elektroniikka-asentajat
Linja-asentajat
Sähkö-, elektroniikka- ja teleteknisten laitteiden kokoojat
Muu sähkötyö

77 Puu
771
772
773
775
776
777
778
779

Puutavaran käsittelijät
Puutavaratyöntekijät
Vaneri- ja kuitulevytyöntekijät
Veneenrakentajat
Huonekalupuusepät
Konepuusepät
Puupinnan käsittelijät
Muu puutyö

78 Maalaus
782 Teollisuuden maalarit ja lakkaajat
789 Muu maalaustyö

8

Muu teollisuus ja varastoala

80 Graafinen ala
801
802
803
804
809

Painopinnan valmistajat
Painajat
Kirjansitomotyöntekijät
Valokuvalaboratoriotyöntekijät
Muu graafinen työ

81 Lasi ja tiili
811
812
813
814
819

Lasityöntekijät
Muovaajat
Uuninhoitajat, lasi ja keramiikka
Koristelijat ja lasittajat
Muu lasi- ja tiilityö

82 Elintarviketeollisuus
821
822
823
824
825
826
827
828
829

Myllytyöntekijät
Leipurit ja kondiittorit
Makeistyöntekijät
Juoma- ja tupakkatyöntekijät
Säilyke- ja pakastetyöntekijät
Teurastajat ja lihavalmistetyöntekijät
Meijerityöntekijät
Einestyöntekijät
Muu elintarviketeollisuustyö

83 Kemianprosessi
831
832
833
839

Prosessinhoitajat
Uuninhoitajat, kemianala
Murskaajat, myllyn- ja kalanterinhoitajat
Muu kemianprosessityö

84 Paperinvalmistus
841
842
843
849

Paperimassatyöntekijät
Paperityöntekijät
Paperitavaratyöntekijät
Muu paperinvalmistustyö

85 Kumi- ja muovituote
851 Kumituotetyöntekijät
852 Muovituotetyöntekijät
859 Muu kumi- ja muovituotetyö

86 Käsityöteollisuus
862
863
864
865
869

Nahkurit ja nahanmuokkaajat
Soittimentekijät
Kivityöntekijät
Kori- ja harjatyöntekijät
Muut käsityöteollisuuden työntekijät

87 Kiinteiden koneiden käyttö energia- ja vesihuollossa
871 Kiinteiden koneiden ja moottorien käyttäjät
872 Sähkökoneiden käyttäjät
879 Muu kiinteiden koneiden käyttötyö energia- ja vesihuollossa

88 Pakkaus, varasto ja ahtaus
881
882
883
889

Pakkaajat
Varastotyöntekijät
Ahtaus- ja kuormaustyö
Muu pakkaus-, ahtaus- ja kuormaustyö

89 Sekatyö, teollisuus
891 Sekatyöntekijät, teollisuus
899 Muu teollinen työ

9

Palvelutyö

90 Vartiointi ja suojelu
901
902
903
904
905
906
907
909

Palomiehet
Nuohoojat
Poliisit
Tulli- ja rajavartijat
Vanginvartijat
Vartijat
Lupatarkastajat ja pysäköinninvalvojat
Muu vartiointi-, suojelu- ja hälytystyö

91 Majoitusliike ja suurtalous
911
912
913
914

Suurtalouksien hoitajat
Kokit, keittäjät ja kylmäköt
Keittiö- ja ravintolatyöntekijät
Majoitusliikkeen hoitajat

919 Muu majoitus- ja suurtaloustyö

92 Tarjoilu
921 Hovimestarit ja tarjoilijat
922 Kahviloiden ja ruokaloiden annostelijat ja myyjät
929 Muu tarjoilutyö

93 Kotitalous
931 Taloudenhoitajat ja kotiapulaiset
939 Muu kotitaloustyö

94 Kiinteistönhoito ja siivous
941 Kiinteistönhoito ja kunnossapito
942 Siivoojat
949 Muu kiinteistönhoito- ja siivoustyö

95 Kauneudenhoito ja hygienia
951 Kampaajat ja kauneudenhoitajat
959 Muu kauneudenhoitotyö

96 Pesula
961 Pesulatyöntekijät
962 Prässääjät ja silittäjät
969 Muu pesulatyö

97 Matkailupalvelu
972 Matkustajien palvelutyö
979 Muu matkailupalvelutyö

99 Muut palvelut
992 Hautauspalvelutyöntekijät
993 Kasinon pelinhoitajat ja pelihallien työntekijät
999 Muu palvelutyö

X Muualla luokittelematon työ
X1 Koululaiset ja opiskelijat
X11 Koululaiset
X12 Opiskelijat

X2 Ammattia ei voida luokitella tai se on tuntematon
X21 Ammattia ei voida luokitella

X3 Ammatinvaihtajat
X31 Ammatinvaihtajat

X4 Vastavalmistuneet
X41 Vastavalmistuneet

X5 Peruskoulu/lukioaineen oppimäärä
X51 Peruskoulun loppuunsuor./lukioain. suorittaminen

X6 Maahanmuuttajakoulutus
X61 Maahanmuuttajakoulutus

X7 Ohjaava koulutus
X71 Ohjaava koulutus

X8 Kielikoulutus (muu kuin maahanmuuttajille suunnattu)
X81 Kielikoulutus

X9 Tietotekniikan peruskoulutus
X91 Tietotekniikan peruskoulutus

0

Tieteellinen, tekninen ja taiteellinen työ

Tähän pääryhmään kuuluvat henkilöt tekevät teknistä ja luonnontieteellistä tutkimus- ja sovellutus
työtä, humanistista työtä, opetustyötä, kirjallista ja taiteellista työtä.
Pääryhmä sisältää seuraavat ryhmät:
00 Tekniikan ala
01 Kemian ja fysiikan ala
02 Biologian ala
03 Opetusala
04 Uskonnollinen ala
05 Lainopillinen ala
06 Toimittaja- ja tiedotustyö, joukkoviestintä
07 Taide- ja viihdeala
08 Kirjasto- ja informaatioala
09 Muu tieteellinen asiantuntijatyö

00 Tekniikan ala
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt suunnittelevat, johtavat ja tekevät tekniikan eri alojen
suunnittelu, laskenta- ja piirustustöitä, vastaavat tuotantoyksiköiden toiminnasta ja teknisestä
kehityksestä yms., tekevät teknistä tarkastustyötä sekä kartoitus-, kartanpiirustus- ja mittausteknisiä
tehtäviä. Ryhmään kuuluvat sekä insinöörit että tekniikan eri alojen teknikot. Konsultoivat
insinöörit sijoitetaan alaryhmien asianomaisiin erillisammattien harjoittajiin. Ryhmään ei sijoiteta
teknisesti koulutettua henkilökuntaa, joka tekee esim. hallinnollista työtä (20, 21) tai opetusalaan
kuuluvaa työtä (03).

000 Arkkitehdit
Suunnittelevat yksittäisiä rakennuksia ja rakennusryhmiä. Osallistuvat asemakaavojen laatimiseen
ja asuinalueiden suunnitteluun ja entistämistyöhön. Tähän ei lueta sisustusarkkitehtejä.
00010 Arkkitehti
Laatii rakennuksen suunnitelman ottaen huomioon rakennuksen tehtävät, esteettiset vaatimukset
sekä tekniset ja taloudelliset edellytykset; seuraa usein konstruktio- ja rakennustöitä.
00020 Rakennusarkkitehti
On suorittanut rakennusarkkitehdin tutkinnon teknillisessä opistossa. Tekee erilaisia teknisiä
suunnittelutehtäviä, laatii rakennuspiirustuksia ja luonnoksia, tekee talonrakennusta koskevaa
laskenta- ja konstruktiotyötä.
00030 Kaavoitusarkkitehti
Laatii suunnitelmia ja ohjeita eri alueiden käyttöä, asutusta, liikenneväyliä, viheralueita yms.
varten. Voidaan myös käyttää nimitystä asemakaava-arkkitehti, kaupunginarkkitehti tai
asemakaavainsinööri.

00040 Maisema-arkkitehti
Laatii piirustuksia, työohjeita sekä kustannusarvioita mm. puutarhojen, puistojen ja hautausmaiden
rakentamista varten, suunnittelee virkistysalueita sekä laatii ympäristönhoitosuunnitelmia tie- ja
voimalarakennuksia yms. varten. Voidaan kutsua puutarha-arkkitehdiksi, maisemasuunnittelijaksi
tai hortonomiksi.
00090 Muut arkkitehdintyötä tekevät
Tähän luetaan ne rakennussuunnittelutöitä tekevät arkkitehdit ja rakennusarkkitehdit, joita ei voida
lukea muiden tämän ryhmän ammattien harjoittajiin.

001 Rakennusinsinöörit ja -teknikot
Johtavat ja tekevät talonrakennusteknisen alan suunnittelu-, tutkimus- ja laskentatyötä, vastaavat
tuotannon johdosta, teknisestä kehityksestä ja tarkastustyöstä sekä rationaalistamisesta. Tähän ei
lueta insinöörejä ja teknikoita, jotka tekevät esim. sähköteknistä työtä (002) tai LVI-alan työtä
(004), eikä piirtäjiä (009).
00110 Rakennusinsinööri
Johtaa tai tekee talonrakennusta tai tie- ja vesirakennusta sekä siltojen rakennusta koskevaa
laskenta- ja suunnittelutyötä. Voi olla erikoistunut laskelmien tai suunnitelmien tekoon tai
massanlaskijana esim. rakennustarvikkeiden ja kuilumassojen määrien laskemiseen. Tähän luetaan
esim. talonrakennusinsinööri ja yhdyskuntatekniikan insinööri. Tähän sijoitetaan myös tämän alan
piirustusten tarkastaja ja standardointi-insinööri.
00120 Tuotantoinsinööri
Vastaa rakennustoiminnassa tuotannosta ja teknisestä kehittämisestä. Voi työpaikan päällikkönä
(työpäällikkönä) vastata työskentelystä yhdellä työpaikalla. Tietynlaisiin rakennustöihin
erikoistunutta tuotantoinsinööriä nimitetään esim. ratainsinööriksi, katurakennuspäälliköksi,
satamainsinööriksi tai tieinsinööriksi.
00130 Työnjohtaja
Johtaa ja järjestelee rakennustyötä muualla kuin talonrakennuksella. Kutsutaan myös
rataesimieheksi, ratamestariksi, esimieheksi tai tiemestariksi. Tähän luetaan myös esim.
talonrakennusteknikko tai yhdyskuntatekniikan teknikko.
00135 Rakennusmestari
Johtaa ja järjestelee rakennustyötä talonrakennuksella.
00140 Suunnitteluinsinööri
Tekee talonrakennus- tai muuhun rakennustoimintaan liittyviä suunnittelutehtäviä; määrää työn
alkamis- ja valmistumisajankohdat; huolehtii siitä, että koneet ja tarvittava materiaali ovat
saatavilla; valvoo, että työt sujuvat aikataulun mukaisesti.

00145 Suunnitteluteknikko
Tekee työn suunnitteluun kuuluvia tehtäviä joko talonrakennuksen tai muun rakennustoiminnan
alalla.
00150 Tarkastusinsinööri
Vastaa meneillään olevan talonrakennus- tai muun rakennustyön tarkastuksesta sekä tekee valmiin
työn lopputarkastuksen. Voidaan nimittää esim. rakennustarkastajaksi, rakennustyön tarkastajaksi,
betonitarkastajaksi, laatuinsinööriksi tai laatupäälliköksi.
00155 Tarkastusteknikko
Tekee talonrakennukseen tai muuhun rakennustyöhön liittyviä tarkastustehtäviä.
00160 Työntutkimusinsinööri
Johtaa tai tekee talonrakennukseen tai muuhun rakennustyöhön liittyvää työn- ja
menetelmäntutkimusta; laatii rationaalistamisehdotukset ja aikatutkimusperusteet työn suunnittelua,
laskelmien tekoa ja urakoiden hinnoittelua varten. Voidaan nimittää rationaalistamisinsinööriksi.
Tähän luetaan myös työnsuunnittelija.
00165 Työntutkimusteknikko
Tekee talonrakennukseen tai muuhun rakennustyöhön liittyvää työn- ja menetelmäntutkimusta;
laatii joskus urakkahinnoittelun perusteet. Voidaan nimittää rationaalistamisteknikoiksi. Tähän
luetaan myös urakkahinnoittelijat, jotka tekevät työntutkimusten tietyn osa-alueen.
00190 Muut talonrakennusinsinöörit
Tähän luetaan talonrakennuksen ja muun rakennustoiminnan alalla insinöörin tehtävissä toimivat
henkilöt, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim.
palosuojeluinsinööri, joka huolehtii lähinnä tehdasrakennusten ehkäisevästä palosuojelusta,
erikoistumaton talonrakennus- tai muu rakennusinsinööri sekä pelkästään piirustustehtävissä
toimivat insinöörit.
00195 Muut talonrakennusteknikot
Tähän luetaan talonrakennuksen ja muun rakennustoiminnan alalla teknikon tehtävissä toimivat
henkilöt, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim. erikoistumaton
rakennusteknikko sekä pelkästään piirustustehtävissä toimivat teknikot.

002 Sähkötekniikan insinöörit ja teknikot
Johtavat ja tekevät sähköteknisten tuotteiden valmistukseen, asentamiseen ja kunnossapitoon
liittyvää suunnittelu- ja tutkimustyötä, vastaavat tuotannon johdosta, teknisestä kehityksestä,
suunnittelusta ja valvonnasta sekä rationaalistamisesta. Johtavat ja suunnittelevat myös esim.
ohjauslaitteiden ja voimajohtojen asennuksia ja kunnossapitoa. Tähän ei lasketa
laboratorioinsinöörejä (011).

00210 Sähköinsinööri
Johtaa tai tekee sähkövoimateknisten kojeiden, koneiden ja laitteiden laskenta- ja suunnittelutyötä.
Voi laskenta- tai suunnitteluinsinöörinä olla erikoistunut laskenta- tai suunnittelutyöhön. Voidaan
nimittää sähkösuunnittelijaksi. Tähän luetaan myös tämän alan piirustusten tarkastaja ja
standardointi-insinööri.
00220 Tuotantoinsinööri
Vastaa sähkövoimateknisten tuotteiden valmistuksesta ja teknisestä kehityksestä tai
sähkövoimateknisistä asennus- tai korjaustöistä. Sähköasennuksesta vastaavaa henkilöä nimitetään
tavallisesti asennusinsinööriksi.
00225 Työnjohtaja
Johtaa ja sovittaa yhteen sähkövoimateknisten tuotteiden valmistusta tai asennuskorjausta.
Kutsutaan tavallisesti esimieheksi tai mestariksi. Tähän luetaan myös sähkönjakeluyrityksen
linjamestari (yliasentaja) sekä rautateiden sähköesimies ja sähkömestari.
00230 Suunnitteluinsinööri
Suunnittelee ja valvoo tuotantoa sähkövoimateknisiä tuotteita valmistettaessa tai asennettaessa;
huolehtii, että tarvittavaa materiaalia on saatavilla; valvoo, että työt sujuvat aikataulun mukaisesti
sekä tekee tuotteiden kehittelytyötä.
00235 Suunnitteluteknikko
Tekee tiettyjä työvaiheita sähkövoimateknisten tuotteiden suunnittelussa. Suunnittelee
sähköasennusliikkeissä rakennusten, pihojen ym. sähköistyksiä.
00240 Tarkastusinsinööri
Vastaa sähkövoimateknisten tuotteiden tarkastuksesta tai toimitettujen sähkölaitteiden kokeilusta ja
tarkastuksesta. Tähän luetaan myös insinööri, joka tarkastaa sähkölaitteiden turvallisuuden sekä
laatuinsinööri ja laatupäällikkö.
00245 Tarkastusteknikko
Vastaa sähkövoimateknisten tuotteiden tarkastuksesta ja kokeilusta.
00250 Huolto- ja neuvontainsinööri
Vastaa sähkövoimateknisten tuotteiden käyttöä koskevasta huolto- ja neuvontatyöstä; antaa
kunnossapitoa ja korjausta koskevia ohjeita.
00255 Huolto- ja neuvontateknikko
Huoltaa sähkövoimateknisiä laitteita ja neuvoo niiden käytössä.

00260 Työntutkimusinsinööri
Johtaa tai tekee sähkövoimateknisten tuotteiden valmistukseen tai sähkövoimatekniseen asennus- ja
korjaustyöhön liittyvää työn- ja menetelmäntutkimusta; laatii rationaalistamisehdotukset ja
aikatutkimusperusteet työnsuunnittelua, laskelmien tekoa ja urakoiden hinnoittelua varten. Tähän
luetaan myös valmisteluinsinööri, joka sovittaa yhteen sähkövoimateknisten tuotteiden
valmistukseen kuuluvia teknisiä ja taloudellisia tekijöitä. Voidaan kutsua myös
rationaalistamisinsinööriksi.
00265 Työntutkimusteknikko
Tekee tavallisesti sähkövoimateknisten tuotteiden valmistukseen tai sähkövoimatekniseen asennusja korjaustyöhön liittyvää työn- ja menetelmäntutkimusta; laatii joskus urakkahinnoitteluperusteet.
Voidaan kutsua työntutkijaksi tai rationaalistamisteknikoksi. Tähän luetaan myös
urakkahinnoittelijat, jotka suorittavat tietyn osan työntutkimuksesta.
00290 Muut sähkötekniikan insinöörit
Tähän luetaan sähköteknisen alan insinöörin tehtävissä toimivat henkilöt, joita ei voida lukea
muiden tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim. rautateiden tai muun liikennelaitoksen
palveluksessa toimiva vahvavirtainsinööri, puolustusvoimien siviilivirassa toimiva sähköinsinööri
sekä erikoistumaton vahvavirtainsinööri.
00295 Muut sähkötekniikan teknikot
Tähän luetaan sähköteknisen alan tehtävissä toimivat henkilöt, joita ei voida lukea muiden tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim. röntgenteknikko, joka huolehtii röntgentutkimuksessa
tarvittavista laitteista, sekä erikoistumattomat teknikot.

003 Elektroniikka-, automaatio- ja tietotekniikkainsinöörit ja teknikot
Johtavat ja tekevät elektronisten ja tietoteknisten tuotteiden ja laitteiden suunnittelu-, tutkimus- ja
laskentatyötä, vastaavat tuotannon johdosta, teknisestä kehittämisestä, suunnittelusta ja
tarkastuksesta, huolto- ja neuvontatyöstä sekä valmistukseen, asennukseen ja kunnossapitoon
liittyvästä rationaalistamisesta. Tähän ei lueta laboratorioinsinöörejä (011).
00310 Elektroniikkainsinööri
Johtaa tai suorittaa elektronisten ja teleteknisten kojeiden ja laitteiden laskenta- ja suunnittelutyötä.
Voi laskenta- tai suunnitteluinsinöörinä olla erikoistunut laskenta- tai suunnittelutyöhön. Tähän
lasketaan myös tämän alan piirustusten tarkastajat, standardointi-insinöörit ja automaatiotekniikan
insinööri.
00311 Automaatioinsinööri
Automaatioinsinööri suunnittelee mittaus- ja säätötekniikkaa sekä automaatio- ja
laadunohjausjärjestelmiä työnantajan tai asiakkaan tarpeisiin. Hän voi toimia myös tuotannon
suunnitteluun, myyntiin ja markkinointiin, ostotoimintaan, hallintoon tai automaatiojärjestelmien
käyttöön ja ylläpitoon liittyvissä tehtävissä. Työ on usein projektiluontoista asiakastyötä.

00315 Tietotekniikkainsinööri
Johtaa ja suunnittelee tietotekniikkaa ja tietoliikennetekniikkaa ja niihin liittyvää valmistusta.
00316 Tietoliikenneinsinööri
Työskentelee tietoliikennelaitteita valmistavan teollisuuden, tietoliikenneoperaattoreiden tai
laitemyyjien palveluksessa. Työ on pitkälle ohjelmointityötä. Tuotesuunnitteluun, tutkimukseen ja
tuotekehittelyyn liittyvät työtehtävät ovat yleisimpiä.
00320 Tuotantoinsinööri
Vastaa elektronisten ja teleteknisten tuotteiden valmistuksesta ja teknisestä kehittämisestä sekä
asennuksesta tai korjauksesta. Asennuksesta vastaavaa henkilöä nimitetään yleensä
asennusinsinööriksi. Tähän lasketaan myös teleteknisten laitteiden käyttöinsinööri.
00325 Työnjohtaja
Johtaa ja sovittaa yhteen elektronisten ja teleteknisten laitteiden valmistusta tai asennus- ja
korjaustyötä. Kutsutaan tavallisesti esimieheksi tai mestariksi. Tähän lasketaan myös
valtionrautateillä toimiva opastinesimies ja asetinlaitemestari sekä telelaitoksen linjamestari.
00328 Tietotekniikan teknikko
Tekee tietotekniikan tuotanto-, korjaus- ja suunnittelutehtäviä sekä rakentaa ja hoitaa
tietoliikenneverkostoja. Tähän luetaan myös tietoliikenneteknikot.
00330 Suunnitteluinsinööri
Vastaa elektronisten ja teleteknisten tuotteiden valmistukseen liittyvästä suunnittelu- tai
asennustyöstä; määrää töiden aloittamis- ja valmistusajankohdat; huolehtii, että tarvittavaa
materiaalia on saatavilla; valvoo, että työt sujuvat aikataulun mukaisesti.
00335 Suunnitteluteknikko
Tekee elektronisten ja teleteknisten tuotteiden ja laitteiden tuotannonsuunnitteluun liittyviä
osasuunnitelmia. Tähän luetaan myös telelaitoksen esisuunnittelijat.
00340 Tarkastusinsinööri
Vastaa elektronisten ja teleteknisten tuotteiden kokeilusta ja tarkastuksesta. Voidaan kutsua myös
laatuinsinööriksi tai laatupäälliköksi.
00345 Tarkastusteknikko
Vastaa elektronisten ja teleteknisten tuotteiden tarkastuksesta ja kokeilusta.
00350 Huolto- ja neuvontainsinööri
Vastaa elektronisten ja teleteknisten tuotteiden ja laitteiden käyttöä koskevasta huolto- ja
neuvontatyöstä; antaa kunnossapitoa ja korjausta koskevia ohjeita.

00355 Huolto- ja neuvontateknikko
Vastaa tiettyjen elektronisten ja teleteknisten tuotteiden huollosta ja niiden käytön neuvonnasta.
00360 Työntutkimusinsinööri
Johtaa tai tekee elektronisten ja teleteknisten tuotteiden valmistukseen tai elektroniseen ja
teletekniseen asennus- ja korjaustyöhön liittyvää työn- ja menetelmäntutkimusta; laatii
rationaalistamisehdotukset ja aikatutkimusperusteet työn suunnittelua, laskelmien tekoa ja
urakkahinnoittelua varten. Voidaan kutsua myös rationaalistamisinsinööriksi. Tähän luetaan myös
valmistusinsinööri, joka koordinoi elektronisten ja teleteknisten tuotteiden valmistukseen kuuluvia
teknisiä ja taloudellisia tekijöitä.
00365 Työntutkimusteknikko
Tekee elektronisten ja teleteknisten tuotteiden valmistukseen tai elektroniseen ja teletekniseen
asennus- ja korjaustyöhön liittyvää työn- ja menetelmäntutkimusta; laatii joskus
urakkahinnoitteluperusteet. Voidaan kutsua työntutkijaksi tai rationaalistamisteknikoksi. Tähän
luetaan myös urakkahinnoittelija.
00390 Muut elektroniikan ja tietotekniikan insinöörit
Tähän luetaan elektroniikan ja tietotekniikan alan insinöörin tehtävissä toimivat henkilöt, joita ei
voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim. linjainsinööri, radioinsinööri ja
viestiliikenteen palveluksessa oleva viesti-insinööri, puolustusvoimain siviilivirassa toimiva
teleinsinööri sekä erikoistumaton elektroniikka- tai teleinsinööri.
00395 Muut elektroniikan ja tietotekniikan teknikot
Tähän luetaan elektroniikan ja tietotekniikan alan teknikon tehtävissä toimivat henkilöt, joita ei
voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim. elektroniikkateknikko,
teleteknikko tai piirilevysuunnittelija.

004 Koneinsinöörit ja -teknikot
Johtavat ja tekevät koneiden ja muiden metallituotteiden suunnittelu-, tutkimus- ja laskentatyötä,
vastaavat tuotannon johdosta ja teknisestä kehittämisestä, suunnittelusta ja tarkastuksesta, huolto- ja
neuvontatyöstä sekä valmistukseen, asennukseen ja kunnossapitoon liittyvästä rationaalistamisesta.
Tähän luetaan LVI-insinöörit ja LVI-teknikot. Tähän ei lueta laboratorioinsinöörejä (011).
00410 Koneinsinööri
Johtaa tai tekee koneiden ja muiden metallituotteiden laskenta- ja suunnittelutyötä. Voi
laskentainsinöörinä tai suunnitteluinsinöörinä olla erikoistunut laskenta- tai suunnittelutyöhön tai
esim. työkalusuunnittelijana tiettyjen tuotteiden suunnitteluun. Tähän luetaan autoinsinöörit. Tähän
lasketaan myös tämän alan piirustusten tarkastajat, standardointi-insinöörit ja suurtelakoilla
ryhmänjohtajina toimivat nk. chargemanit.
00420 Tuotantoinsinööri
Vastaa koneiden ja muiden metallituotteiden tuotannosta ja teknisestä kehittämisestä tai
mekaanisesta asennuksesta ja korjauksesta. Voidaan kutsua konepajainsinööriksi.

00425 Työnjohtaja
Johtaa ja koordinoi koneiden ja muiden metallituotteiden valmistusta tai asennusta ja korjausta.
Kutsutaan tavallisesti esimieheksi tai mestariksi. Tähän luetaan esim. autokorjaamon päällikkö.
00430 Suunnitteluinsinööri
Vastaa koneiden ja muiden metallituotteiden valmistukseen liittyvästä suunnittelusta; määrää töiden
aloittamis- ja valmistusajankohdat; huolehtii, että tarvittavaa materiaalia on saatavilla; valvoo, että
työt sujuvat aikataulun mukaisesti.
00435 Suunnitteluteknikko
Tekee koneiden ja muiden metallituotteiden tuotantosuunnitteluun liittyviä osasuunnitelmia.
00440 Tarkastusinsinööri
Vastaa koneiden ja muiden metallituotteiden tarkastuksesta sekä toimitettujen laitteiden kokeilusta
ja tarkastuksesta. Tähän luetaan myös katsastusinsinöörit, jotka katsastavat ja tarkastavat
mekaanisia tuotteita turvallisuussyistä sekä laatuinsinööri ja laatupäällikkö.
00445 Tarkastusteknikko
Vastaa tiettyjen koneiden ja metallituotteiden tarkastuksesta ja kokeilusta.
00450 Huolto- ja neuvontainsinööri
Vastaa koneiden ja muiden metallituotteiden huollosta ja niiden käytön neuvonnasta; antaa
kunnossapitoa ja korjausta koskevia ohjeita.
00455 Huolto- ja neuvontateknikko
Vastaa koneiden ja metallituotteiden huollosta ja niiden käytön neuvonnasta.
00460 Työntutkimusinsinööri
Johtaa tai tekee koneiden ja metallituotteiden valmistukseen tai korjaukseen liittyvää työn- ja
menetelmäntutkimusta; laatii rationaalistamisehdotukset sekä aikatutkimusperusteet suunnittelua,
laskelmien tekoa ja urakkahinnoittelua varten. Voidaan nimittää rationaalistamisinsinööriksi. Tähän
luetaan myös valmisteluinsinööri, joka sovittaa yhteen koneiden ja metallituotteiden konstruktioon
ja valmistukseen liittyviä erilaisia teknisiä ja taloudellisia tekijöitä.
00465 Työntutkimusteknikko
Tekee koneiden ja metallituotteiden valmistukseen tai korjaukseen liittyvää työn- ja
menetelmäntutkimusta; laatii joskus urakkahinnoitteluperusteet. Kutsutaan myös työntutkijaksi tai
rationaalistamisteknikoksi. Tähän lasketaan myös urakkahinnoittelijat, jotka suorittavat ainoastaan
osan työntutkimuksesta.

00470 Katsastusmies
Toimii katsastusteknikoiden esimiehenä. Tekee vaativia moottori- ja hinausajoneuvojen
katsastuksia. Tutkii ajokortin saamiseen vaadittavaa pätevyyttä, tarkastaa autokouluja ja vastaa
vuosikatsastusten toteutumisesta omalla alueellaan. Voidaan kutsua katsastusinsinööriksi.
00475 Katsastusteknikko
Tekee pääasiassa moottoriajoneuvojen vuosikatsastuksia sekä erilaisia rekisteröinti-, muutos- ja
rakennekatsastuksia. Tarkastaa tarvikelupia.
00480 LVI-insinööri
Tekee lämpö-, vesi- ja ilmastointialan suunnittelu- ja laskentatyötä. Voi olla erikoistunut tiettyjen
tuotteiden suunnitteluun.
00485 LVI-teknikko
Tekee LVI-alan tuotteiden tuotantosuunnitteluun liittyviä osasuunnitelmia. Voi toimia
työnjohtotehtävissä.
00486 Koeajaja
Tarkastaa ja koeajaa moottoriajoneuvoja. Tähän lasketaan myös autontestaaja, joka testaa
moottoriajoneuvojen kunnon.
00487 Laivankatsastaja
Katsastaa laivojen merikelpoisuuden sekä laivoissa olevat laitteet. Tähän luetaan myös varustamon
tarkastaja, joka vastaa varustamon omien alusten katsastuksesta.
00490 Muut koneinsinöörit
Tähän luetaan muut konealan tehtävissä toimivat insinöörit, joita ei voida lukea muiden tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim. mittojen ja painojen vakaaja, puolustusvoimien
siviilivirassa toimiva koneinsinööri sekä erikoistumaton koneinsinööri.
00495 Muut koneteknikot
Tähän luetaan mekaanis-teknisen alan teknikon tehtävissä toimivat henkilöt, joita ei voida lukea
muiden tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim. autokorjaamossa työskentelevä töiden
vastaanottaja sekä erikoistumaton koneteknikko.

005 Kemiantekniikan insinöörit ja teknikot
Vastaavat kemiallisten ja kemiallis-teknisten tuotteiden (lasin, keramiikan, elintarvikkeiden,
massan, paperin, muovin jne.) valmistuksessa tuotannon johdosta ja teknisestä kehittämisestä,
tutkimuksesta, suunnittelusta sekä sellaisesta tarkastustyöstä, joka ei ole laboratoriotyötä, huolto- ja
neuvontatyötä eikä rationaalistamista. Tähän ei lasketa laboratorioinsinöörejä (011) eikä
laborantteja.

00520 Tuotantoinsinööri
Vastaa kemiallisten ja kemiallisluonteisten tuotteiden valmistuksesta ja teknisestä kehittämisestä.
Voi käyttöinsinöörinä vastata kemiallisen prosessiteollisuuden laitteen käytöstä. Tähän luetaan
esim. paperi- ja prosessi-insinööri. Tähän luetaan myös panimoinsinööri (panimomestari) sekä
sellainen meijerikonsulentti, joka avustaa meijereitä antamalla yrityksen teknistä ja taloudellista
hoitoa koskevia neuvoja ja tietoja.
00525 Työnjohtaja
Johtaa ja sovittaa yhteen kemiallista ja kemiallisluonteista tuotantotyötä. Kutsutaan yleensä
esimieheksi tai toimialan mukaan esim. myllymestariksi, paperimestariksi tai tiilimestariksi.
00530 Suunnitteluinsinööri
Tekee suunnittelutyötä kemiallisessa tai kemiallisluonteisessa tuotannossa; määrää työn alkamis- ja
valmistumisajankohdan; huolehtii, että tarpeellinen materiaali on saatavilla; valvoo, että työt
sujuvat aikataulun mukaisesti.
00535 Suunnitteluteknikko
Tekee kemiallisten ja kemiallisluonteisten tuotteiden tuotantosuunnitteluun liittyviä
osasuunnitelmia. Tähän luetaan esim. prosessiteknikko.
00540 Tarkastusinsinööri
Vastaa sellaisesta kemiallisten ja kemiallisluonteisten tuotteiden valmistukseen liittyvästä
tuotetarkastuksesta, joka ei ole laboratoriotyötä. Tähän luetaan myös laatuinsinööri ja
laatupäällikkö sekä räjähdysaineinsinööri ja muu katsastusinsinööri, jotka turvallisuussyistä
tarkastavat esim. sen, että räjähdysalttiita ja paloalttiita aineita käytetään ja säilytetään turvallisella
tavalla.
00545 Tarkastusteknikko
Vastaa sellaisista kemiallisten ja kemiallisluonteisten tuotteiden käyttöön liittyvistä kokeiluista,
jotka eivät ole laboratoriotyötä.
00550 Huolto- ja neuvontainsinööri
Vastaa kemiallisten ja kemiallisluonteisten tuotteiden käyttöön liittyvästä huollosta ja neuvonnasta.
00555 Huolto- ja neuvontateknikko
Vastaa eräiden kemiallisten tai kemiallisluonteisten tuotteiden käyttöön liittyvästä huollosta ja
neuvonnasta.
00560 Työntutkimusinsinööri
Johtaa tai tekee kemiallisten ja kemiallisluonteisten tuotteiden valmistukseen liittyvää työn- ja
menetelmäntutkimusperusteiden suunnittelua laskelmien laatimista ja urakkahinnoittelua varten.
Voidaan kutsua rationaalistamisinsinööriksi.

00565 Työntutkimusteknikko
Suorittaa kemiallisten tai kemiallisluonteisten tuotteiden valmistukseen liittyvää työn- ja
menetelmäntutkimusta; laatii joskus urakkahinnoitteluperusteet. Kutsutaan työntutkijaksi tai
rationaalistamisteknikoksi. Tähän luetaan myös urakkahinnoittelijat, jotka tekevät osan
työntutkimuksesta.
00570 Elintarviketeknikko
Vastaa elintarvikkeiden tuotannon suunnittelusta, valvonnasta ja teknisestä kehittämisestä. Voi
toimia esimiestehtävissä. Tähän luetaan esim. meijeri- ja lihateollisuusteknikot.
00590 Muut kemiantekniikan insinöörit
Tähän luetaan kemiallis-teknisen alan insinöörin tehtävissä toimivat henkilöt, joita ei voida lukea
muiden tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.
00595 Muut kemiantekniikan teknikot
Tähän luetaan kemiallis-teknisellä alalla toimivat teknikot, joita ei voida lukea muiden tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin.

006 Kaivostekniikan ja metallurgian insinöörit ja teknikot
Vastaavat kaivos- ja kivenlouhinnan, turpeennoston, öljynporauksen sekä teräs- ja metalliseosten
erottamisen ja metallin valamisen tuotannonjohdosta ja teknisestä kehittämisestä, tutkimuksesta,
huollosta ja neuvonnasta sekä rationaalistamisesta. Tähän lasketaan esim. valssilaitosten insinöörit
ja teknikot. Tähän ei lueta laboratorioinsinöörejä (011).
00620 Tuotantoinsinööri
Vastaa kaivos- ja kivenlouhintaan yms. sekä teräs- ja metalliseosten erottamiseen, valamiseen tai
muuhun metallurgiseen tuotantoon liittyvästä tuotannosta ja teknisestä kehittämisestä. Kutsutaan
toimialakohtaisesti esim. valimoinsinööriksi, kaivosinsinööriksi, sulattoinsinööriksi tai
valssilaitosinsinööriksi.
00625 Työnjohtaja
Johtaa ja sovittaa yhteen kaivoslouhintatyötä tai teräksen ja metalliseosten erottamiseen, valamiseen
tai muuhun metallurgiseen tuotantoon liittyvää työtä. Kutsutaan toimialakohtaisesti esim.
valimomestariksi, kaivosmestariksi tai sulattomestariksi.
00630 Suunnitteluinsinööri
Huolehtii kaivos- ja kivenlouhintaan yms. sekä teräs- ja metalliseosten erottamiseen ja valamiseen
liittyvästä tuotannonjohdosta; määrää töiden aloittamis- ja valmistumisajankohdat; huolehtii, että
tarvittavaa materiaalia on saatavilla; valvoo, että työt sujuvat aikataulun mukaisesti.

00635 Suunnitteluteknikko
Suorittaa joitakin suunnitteluvaiheita kaivos- ja kivenlouhinnan tuotannossa, teräs- ja metalliseosten
erottamisessa tai muussa metallurgisessa tuotannossa.
00640 Tarkastusinsinööri
Vastaa sellaisesta teräs- ja metalliseosten erottamisen ja muun metallurgisen tuotannon
tuotantotarkastuksesta, joka ei ole laboratoriotyötä. Voidaan kutsua myös laatuinsinööriksi tai
laatupäälliköksi.
00645 Tarkastusteknikko
Vastaa sellaisesta teräs- ja metalliseosten erottamisen tai muun metallurgisen tuotannon kokeilusta,
joka ei ole laboratoriotyötä.
00650 Huolto- ja neuvontainsinööri
Vastaa malmin, metallin- tai muun metallurgisen tuotannon huollosta ja neuvonnasta.
00655 Huolto- ja neuvontateknikko
Vastaa joistakin metallurgisiin tuotteisiin liittyvistä huolto- ja neuvontatöistä.
00660 Työntutkimusinsinööri
Johtaa tai tekee kaivos- ja kivenlouhintaan yms., teräksen ja metallien valmistamiseen tai muuhun
metallurgiseen tuotantoon kuuluvaa työn- ja menetelmäntutkimusta; laatii
rationaalistamisehdotukset ja aikatutkimusperusteet suunnittelua, laskelmien tekoa ja
urakkahinnoittelua varten. Voidaan kutsua rationaalistamisinsinööriksi.
00665 Työntutkimusteknikko
Johtaa tai tekee kaivos- ja kivenlouhinnan yms., teräksen ja metallin valmistuksen tai muun
metallurgisen tuotannon työn- ja menetelmäntutkimusta; laatii joskus urakkahinnoitteluperusteet.
Kutsutaan myös työntutkijaksi, teknikoksi tai rationaalistamisteknikoksi. Tähän luetaan myös
sellainen urakkahinnoittelija, joka suorittaa ainoastaan tiettyjä työntutkimukseen liittyviä
osatehtäviä.
00670 Öljynporausinsinööri
Vastaa öljynporauksesta esim. porauslautalla. Voidaan kutsua poraustyön johtajaksi.
00675 Öljynporausalan tuotantoteknikko
Vastaa öljynporauksen tuotannosta.
00690 Muut kaivostekniikan ja metallurgian insinöörit
Tähän luetaan ne kaivostekniikan ja metallurgian insinöörin tehtävissä toimivat henkilöt, joita ei
voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim. malmilöytöjä paikallistava nk.
prospektausinsinööri ja työturvallisuudesta vastaava suojeluinsinööri.

00695 Muut kaivostekniikan ja metallurgian teknikot
Tähän luetaan kaivostekniikan ja metallurgian alalla teknikon tehtävissä toimivat henkilöt, joita ei
voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim. geoteknikko ja malminetsijä,
joka tekee mittauksia metalleja paikallistettaessa.

007 Muut teknisten alojen insinöörit ja teknikot
Johtavat ja tekevät tekstiilinvalmistuksen, ompelun, puun- ja kivenjalostuksen ja alaryhmiin 001 006 kuulumattomien toimialojen suunnittelu-, tutkimus- ja konstruktiotyötä ja vastaavat
tuotannonjohdosta ja teknisestä kehittämisestä, suunnittelusta ja tarkastuksesta. Tähän ei lueta
laboratorioinsinöörejä (010, 011), piirustusapulaisia (009), kankaansuunnittelijoita (073),
mallimestareita (715) eikä työsuojeluinsinöörejä (142).
00720 Tuotantoinsinööri
Vastaa alaryhmiin 001 - 006 kuulumattomien alojen tuotteiden valmistuksesta ja teknisestä
kehittämisestä.
00725 Työnjohtaja
Johtaa ja sovittaa yhteen alaryhmiin 001 - 006 kuulumattomien tuotannonalojen tuotantoa.
Kutsutaan toimialan mukaan esim. lautatarhan mestariksi, kehruumestariksi tai kutomomestariksi.
Tähän luetaan myös faktori, joka johtaa työtä latomossa.
00730 Suunnitteluinsinööri
Vastaa alaryhmiin 001 - 006 kuulumattomien alojen tuotteiden valmistukseen liittyvästä
tuotannonsuunnittelusta; määrää töiden aloittamis- ja valmistumisajankohdat; huolehtii, että
tarvittavaa materiaalia on saatavilla; valvoo, että työt sujuvat laaditun aikataulun mukaisesti.
00735 Suunnitteluteknikko
Tekee eräitä alaryhmiin 001 - 006 kuulumattomien tuotannonhaarojen tuotteiden
suunnittelutehtäviä.
00740 Tarkastusinsinööri
Vastaa alaryhmiin 001 - 006 kuulumattomien tuotannonalojen tuotteiden tarkastuksesta ja
kokeilusta. Voidaan kutsua myös laatuinsinööriksi tai laatupäälliköksi.
00745 Tarkastusteknikko
Vastaa alaryhmiin 001 - 006 kuulumattomien tuotannonalojen tuotteiden tarkastuksesta ja
kokeilusta.
00750 Huolto- ja neuvontainsinööri
Vastaa alaryhmiin 001 - 006 kuulumattomien tuotannonalojen tuotteiden käyttöä koskevasta
huollosta ja neuvonnasta. Tähän lasketaan myös sellainen sairaalainsinööri, joka vastaa sairaaloiden
lääketeknisestä varustuksesta.

00755 Huolto- ja neuvontateknikko
Vastaa alaryhmiin 001 - 006 kuulumattomien tuotantoalojen tuotteiden käyttöä koskevasta
huollosta ja neuvonnasta. Tähän luetaan myös sairaalateknikko ja kuulonhuoltoteknikko.
00760 Työntutkimusinsinööri
Johtaa tai tekee alaryhmiin 001 - 006 kuulumattomien tuotannonalojen tuotteiden valmistukseen
liittyvää työn- ja menetelmäntutkimusta; laatii rationaalistamisehdotukset ja aikatutkimusperusteet
suunnittelua, laskelmien laatimista ja urakoiden hinnoittelua varten. Voidaan kutsua
rationaalistamisinsinööriksi. Voi valmisteluinsinöörinä sovittaa yhteen eri tuotteiden konstruktiota
ja valmistusta koskevat erilaiset tekniset ja taloudelliset tekijät.
00765 Työntutkimusteknikko
Tekee tavallisesti alaryhmiin 001 - 006 kuulumattomien tuotannonalojen tuotteiden valmistukseen
liittyvää työn- ja menetelmäntutkimusta; laatii joskus urakkahinnoitteluperusteet. Kutsutaan myös
työntutkijaksi tai rationaalistamisteknikoksi. Tähän luetaan myös urakkahinnoittelija, joka tekee
työntutkimuksissa ainoastaan joitakin osa-alueita.
00770 Patentti-insinööri
Käsittelee uusia patentteja koskevia kysymyksiä ja valvoo patenttioikeuksia, tavaramerkkisuojaa ja
muuta vastaavaa yksityisen yrityksen, patenttitoimiston tai muun viranomaisen palveluksessa.
00775 Biotekniikan insinööri
Toimii useimmiten lääke- ja kemianteollisuus-, elintarviketeollisuus- tai puuteollisuusalojen
yritysten tai jätteenkäsittelystä vastaavien yritysten palveluksessa. Tavallisia työtehtäviä ovat
prosessin käyttö ja ohjaus, tuotteen jälkikäsittely, laadunvalvonta, laitteiden ylläpito ja suunnittelu,
laboratoriokokeiden suunnittelu ja toteutus.
00790 Muut teknisten alojen insinöörit
Tähän luetaan alaryhmiin 001 - 006 kuulumattomien tuotannonalojen insinöörin tehtävissä toimivat
henkilöt, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim. vesi- ja
puhdistuslaitoksissa toimivat käyttöinsinöörit.
00795 Muut teknisten alojen teknikot
Tähän luetaan alaryhmiin 001 - 006 kuulumattomien tuotannonalojen teknikon tehtävissä toimivat
henkilöt, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.

008 Mittausinsinöörit ja -teknikot sekä kartoittajat
Hoitavat kiinteistöjen muodostamiseen liittyviä teknisiä, taloudellisia ja lainopillisia kysymyksiä,
tekevät mittausteknistä työtä sekä laativat ja piirtävät karttoja.
00810 Geodeetti
Tekee tieteellistä tai teknistä mittaustyötä geodeettisten perusarvojen määrittämiseksi.

00815 Maanmittausinsinööri
Hoitaa kiinteistöjen muodostamiseen liittyviä teknisiä, taloudellisia ja lainopillisia kysymyksiä ja
tekee tähän liittyvää suunnittelutyötä, toimittaa kiinteistön maanmittauksia ja selvittelee rajoja sekä
tekee kartoitustöitä. Voi toimia läänin maanmittarina tai maanmittauspiirin päällikkönä.
00820 Kaupunginmittausinsinööri
Vastaa kaupungin tai muun taajaman mittaus- ja kartoitustyöstä; tekee kiinteistöjen
muodostamiseen vaadittavaa suunnittelutyötä. Voidaan kutsua kaupungingeodeetiksi tai
kaupungininsinööriksi.
00825 Kiinteistöinsinööri
Huolehtii ja vastaa asemakaavan mukaisten kiinteistöjen muodostamisesta; osallistuu mittaukseen
ja kartoitukseen sekä tie- ja vesirakenteiden suunnitteluun ja kaupungin tms. isännöintitoimen
hoitoon. Voidaan kutsua mittausinsinööriksi.
00830 Mittausteknikko
Tekee maan mittaukseen ja merkitsemiseen liittyvää mittaus- ja merkitsemistyötä. Tähän luetaan
myös mittausesimies.
00835 Kaivosmittaaja
Tekee mittauksia ja laskelmia ja laatii karttoja kaivosalueesta. Tähän luetaan myös kaivosmittaajaa
avustava kaivoskartoittaja.
00840 Aluksenmittaaja
Tekee mittauksia laivan vetoisuuden määrittämiseksi.
00850 Kartoittaja, topografi
Määrittelee ja laatii taloudellisten ja topografisten karttojen materiaalia; tekee joskus mittaus- ja
muuta kenttätyötä. Tähän luetaan myös merenkulkuhallituksen karttateknikko, joka tekee
merenmittausta ja laatii merikorttien alkuperäispiirustuksia, sekä karttatoimittaja, joka
kustannusyhtiöissä vastaa karttojen laatimisesta ja julkaisemisesta, sekä kartografi.
00890 Muut mittausinsinöörit ja -teknikot sekä kartoittajat
Tähän alaryhmään luetaan henkilöt, jotka tekevät mittaus- tai karttateknistä työtä, mutta joita ei
voida sijoittaa muiden tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim. mittaaja, joka tekee
yksinkertaista mittaus- ja kartoitustyötä sekä stereomittaaja (stereoinsinööri, stereoteknikko), joka
etupäässä tekee tarkkoja määritelmiä ulottuvuuksista ja valokuvattujen alueiden sisäisistä
olosuhteista stereovälineillä.

009 Tekniset piirtäjät ja muu tekniikan ala
Tähän luetaan teknistä työtä suorittavat henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.

00910 Koneenpiirtäjä
Laatii koneiden ja muiden metallituotteiden työ- ja osapiirustuksia; tekee elektronisten ja
teleteknisten koneiden ja laitteiden työ- ja osapiirustuksia; laatii tarvikeluetteloita sekä suorittaa
yksinkertaista laskenta- ja konstruktiotyötä.
00920 Kartanpiirtäjä
Laatii kenttäpiirrosten tai muun aineiston pohjalta karttoja, merikortteja tai muuta vastaavaa;
osallistuu mittaus- ja kartoitustyöryhmien toimistotehtäviin.
00930 LVI-piirtäjä
Laatii lämmitys-, vedenkäyttö- ja ilmastointijärjestelmien työ- ja osapiirustuksia, tekee
yksinkertaisia laskenta- ja konstruktiotöitä sekä laatii tarvikeluetteloita.
00940 Rakennuspiirtäjä
Laatii talon- sekä tie- ja vesirakennuksen työpiirustukset ja yksityiskohtaiset piirustukset yms.;
laatii tarvikeluetteloita sekä suorittaa yksinkertaisia laskenta- ja konstruktiotöitä. Tähän luetaan
myös arkkitehtitoimistoissa, kaupunginsuunnittelutoimistoissa ja vastaavissa työskentelevät
piirtäjät.
00950 Sähköpiirtäjä
Laatii sähkövoimateknisten kojeiden, koneiden ja laitteiden työ- ja osapiirustuksia; laatii
tarvikeluetteloita sekä tekee yksinkertaista laskenta- ja konstruktiotyötä.
00960 Piirustusapulainen
Tekee piirustuksiin luonnoksia, kaavoja, kytkentäkaavioita jne. Voi olla erikoistunut
rakennusteknisiin, koneteknisiin tai vahvavirtasähköteknisiin piirustuksiin. Tähän luetaan myös
kartoitusapulainen.
00970 Mittaaja
Avustaa kartoituksissa ja maastonmittauksessa, mittaa ja merkitsee maarakennustyömailla.
00990 Muut tekniset piirtäjät ja tekniikan alan työntekijät
Tähän luetaan kaikki teknistä työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muiden tämän ryhmän
ammattien harjoittajiin.

01 Kemian ja fysiikan ala
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt johtavat ja tekevät kemiallista ja fysikaalista tutkimus-,
tuotekehittely- ja tarkastustyötä sekä geologista, meteorologista ja hydrologista työtä. Tähän
lasketaan sekä ne henkilöt, jotka tekevät perustutkimusta, tiettyyn kysymykseen liittyvää tutkimusta
ja kehittämistä, että ne, jotka tekevät tavallista laboratoriotyötä. Tähän ei lueta kemiallisia tai
fysikaalisia aineita opettavia yliopiston- ja korkeakoulunopettajia (031) eikä sairaalassa toimivia
laboratoriohoitajia (104).

010 Kemistit
Johtavat ja tekevät kemiallista tutkimus- ja tuotekehittelytyötä, vastaavat laboratorioissa
tapahtuvasta teollisuuskemiallisten prosessien valvonnasta, suorittavat kokeita sekä analysoivat ja
syntetisoivat kemiallisia yhdisteitä ja määrittävät niiden ominaisuuksia. Tähän ei lasketa
yliopistojen ja korkeakoulujen tutkijakemistejä.
01010 Kemisti
Tekee kemiallista tutkimusta ja johtaa kemian alan kehittämistä. Voi olla erikoistunut esim.
analyyttiseen kemiaan, epäorgaaniseen kemiaan, orgaaniseen kemiaan, fysikaaliseen kemiaan tai
ydinkemiaan. Tähän luetaan etupäässä alan tutkijat ja laboratoriojohtajat, terveysvalvonnan kemisti
ja geokemisti.
01020 Laboratorioinsinööri
Johtaa ja tekee kemiallisessa laboratoriossa kehittämis- tai tuotetarkastustyötä; vastaa itse
laboratoriojohtajan alaisuudessa esim. koe-, kehittämis- tai kokeilutyöstä; kehittää
analysointimenetelmiä ja tekee vaativia analysointeja. Voi olla erikoistunut esim. analyyttiseen
kemiaan, biokemiaan, epäorgaaniseen kemiaan, orgaaniseen kemiaan, fysikaaliseen kemiaan tai
ydinkemiaan.
01030 Sairaalakemisti
Tekee organismien kemiallista koostumusta ja niissä tapahtuvia kemiallisia reaktioita koskevaa
tutkimusta. Voi erikoistua valkaisuaineisiin, vitamiineihin, viruksiin, bakteeriviljelmiin,
kudoskasvuun jne.
01040 Biokemisti
Tutkii lääkkeiden vaikutusta elävään elimistöön. Testaa ja kehittää uusia biokemiallisia menetelmiä.
01090 Muut kemian alan työntekijät
Tähän luetaan kemistit ja laboratorioinsinöörit, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän
ammatin harjoittajiin.
01095 Tutkimusapulainen, kemia
Avustaa kemian alan tutkimustyötä tekeviä henkilöitä.

011 Fyysikot
Tutkivat fysikaalisia ilmiöitä ja soveltavat fysiikan lakeja tieteellisiin ja teknisiin ongelmiin. Tähän
ei lueta yliopistojen ja korkeakoulujen tutkijafyysikoita (031).

01110 Fyysikko
Tutkii fysikaalisia ilmiöitä ja johtaa fysiikan alan tutkimustyötä. Voi olla erikoistunut esim.
termodynamiikkaan, optiikkaan ja spektroskopiaan, akustiikkaan, virtausoppiin, sähköoppiin,
elektroniikkaan ja magneettisiin ilmiöihin, statiikkaan ja dynamiikkaan, atomi- ja ydinfysiikkaan,
säteilyfysiikkaan tai teoreettiseen ja matemaattiseen fysiikkaan. Tähän luetaan lähinnä alan tutkijat
ja laboratoriojohtajat.
01120 Laboratorioinsinööri
Johtaa ja tekee fysikaalisen laboratorion kehittämis- ja tuotetarkastustyötä; vastaa itse tai
laboratoriojohtajan alaisuudessa esim. koe-, kehittämis- tai tuotekokeilutyöstä; vastaa laitteiden
rakentamisesta, kunnossapidosta ja kalibroinnista; laatii mittaus- ja kokeilumenetelmiä sekä arvioi
mittaustulokset. Voi olla erikoistunut esim. sähköoppiin, elektroniikkaan ja magneettisiin ilmiöihin,
statiikkaan ja dynamiikkaan, atomi- ja ydinfysiikkaan tai säteilyfysiikkaan.
01130 Sairaalafyysikko
Tekee sairaaloissa fysiikan alaan kuuluvaa työtä, joka koskee säteilyä ja sen biologisia vaikutuksia
ja käyttöä lääketieteellisen tutkimuksen ja hoidon (sädehoidon) piirissä.
01190 Muut fysiikan alan työntekijät
Tähän luetaan fyysikot ja laboratorioinsinöörit, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.
01195 Tutkimusapulainen, fysiikka
Avustaa fysiikan alan tutkimustyötä tekeviä henkilöitä.

012 Laborantit ja laboratorioapulaiset
Tekevät ohjeiden mukaan laboratoriotyötä kemiallisissa ja fysikaalisissa sekä biologisissa
laboratorioissa. Tähän ei lueta sairaalan laboratoriohoitajaa (104).
01210 Laborantti
Tekee kemiallista ja fysikaalista laboratoriotyötä. Voi kemian laboratoriossa tehdä ohjeiden mukaan
synteesejä, kvantitatiivisia analyyseja ja puhtauskokeita, voi laskea tulokset ja kirjoittaa
yksinkertaiset selostukset sekä valmistaa liuoksia ja preparaatteja. Tekee teollisuuslaboratoriossa
raaka-aineiden ja tuotteiden tarkistus- ja rutiinianalyyseja. Tähän luetaan myös laboratorioteknikko,
laboratoriomestari ja laboratorioanalyytikko.
01220 Sairaalalaborantti
Tekee mikrobiologista, kemiallista ym. laboratoriotyötä sekä vaativien kokeiden valmistelutyötä,
piirtää käyriä ja laatii erilaisia yhteenvetoja. Voi olla erikoistunut esim. kliinisbakteriologisiin
tutkimuksiin, kudosviljelyyn ym. Tähän ei lueta laboratoriohoitajaa (104).

01230 Laboratorioapulainen
Tekee avustavaa laboratoriotyötä kemiallisissa, fysikaalisissa ja biologisissa laboratorioissa. Tähän
luetaan myös alan tutkimusapulaiset.
01290 Muut laborantit ja laboratorioapulaiset
Tähän luetaan laborantit, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.

013 Geologit
Tähän alaryhmään kuuluvat henkilöt tutkivat maan rakennetta ja muodostusta sekä kivettyneitä
organismeja.
01310 Geofyysikko
Tekee geofysiikan alaan kuuluvaa työtä: pyrkii selvittämään maan, lähinnä kiinteän maankuoren,
merien ja ilmakehän fysikaalisia olosuhteita, mutta myös maan sisäosien olosuhteita. Soveltaa
tiedettä menetelmiin, joiden avulla yritetään määrittää mm. kaivostoiminnalle tärkeitä maankuoren
kerrostumia.
01320 Geologi
Tekee maan rakennetta, kehityshistoriaa ja muodostusta koskevaa geologian alan työtä; voi ottaa
osaa malmia ja muita mineraaliesiintymiä, suolakerrostumia yms. koskevaan prospektaustyöhön
sekä rakennustoimintaa varten suoritettaviin perustan tutkimuksiin.
01330 Paleontologi
Tekee eläin- ja kasvijäännösten, niiden rakenteen, elinehtojen ym. sekä orgaanisen maailman
kehityshistorian tutkimiseen liittyvää geologista työtä.
01390 Muut geologit
Tähän luetaan geologit, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin, mm.
seismologi.
01395 Tutkimusapulainen, geologia
Avustaa geologian alan tutkimustyötä tekeviä henkilöitä.

014 Meteorologit ja hydrologit
Tekevät meteorologian ja hydrologian alaan kuuluvaa tutkimustyötä, laativat sääennusteita sekä
laskevat esim. vesistöjen ja järvien vesimääriä.
01410 Meteorologi
Laatii sääennusteita sekä tekee säätieteellistä tutkimusta ja tilastollista työtä meteorologian
laitoksissa. Tähän luetaan myös puolustusvoimain meteorologi.

01420 Hydrologi
Laskee vesistöjen ja järvien vesimääriä ja vedenkorkeutta, putouskorkeuksia jne. sekä sademäärän,
imeytymisen ja haihtumisen välistä suhdetta; sekä tarkastaa vesivoimaloiden ja vesialtaiden
vedensäätelyä.
01430 Säänhavainnoija
Kerää ja välittää säähavaintoja sekä tutkii sääolosuhteita. Tähän luetaan sääteknikko.
01490 Muut meteorologit ja hydrologit
Tähän luetaan meteorologit ja hydrologit, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.
01495 Tutkimusapulainen, meteorologia, hydrologia
Avustaa meteorologian ja hydrologian alan tutkimustyötä tekeviä henkilöitä.

019 Muu kemian ja fysiikan ala
Tähän luetaan kemiallista ja fysikaalista työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmiin.
01910 Tähtitieteilijä
Tutkii taivaankappaleiden muodostumista, kehityshistoriaa ja fyysisiä ominaisuuksia sekä laskee
taivaankappaleiden asemia ja liikkeitä.
01990 Muut kemian ja fysiikan alan työntekijät
Tähän luetaan kemiallista ja fysikaalista työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muiden tämän
ryhmän ammattien harjoittajiin.

02 Biologian ala
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät tutkimustyötä ja suorittavat kasvien ja elävien olentojen
anatomiaan, fysiologiaan ja genetiikkaan liittyviä kokeiluja sekä antavat maanviljelyyn,
metsänhoitoon, puutarhanhoitoon ja kalastukseen liittyviä neuvoja. Tähän ei lueta eläinlääkäreitä
(141).

021 Biologit
Tähän alaryhmään kuuluvat henkilöt tutkivat kasvien, ihmisten ja eläinten anatomiaan ja
fysiologiaan sekä erilaisten ominaisuuksien perinnöllisyyteen liittyviä ilmiöitä, vesiorganismien
välisiä yhteyksiä, lääke- ja muiden aineiden vaikutuksia organismeihin ja kalatalouden biologisia
edellytyksiä sekä valvovat tutkimuksiin liittyviä kokeiluja ja keräävät ja luokittelevat
luonnontieteellisten museoiden näyttelyesineitä. Tähän ei lueta biologeja, jotka opettavat
yliopistoissa tai korkeakouluissa (031).

02110 Kasvitieteilijä
Tekee kasvien anatomiaan ja fysiologiaan suuntautuvaa biologista työtä; tekee esim.
lajinmäärityksiä sekä tutkii kasvien levinneisyyttä ja kasvuedellytyksiä.
02120 Eläintieteilijä
Tekee eläinten anatomiaan ja fysiologiaan suuntautuvaa biologista työtä; määrittää eläinlajeja sekä
tutkii eläinten levinneisyyttä, elinehtoja ja käyttäytymistä. Tähän luetaan myös entomologi
(hyönteistutkija).
02130 Limnologi
Tutkii vesiorganismien ja niiden elinympäristön välisiä yhteyksiä ja tekee näitä koskevia kokeita;
tutkii veden epäpuhtauksia ja erilaisia aineita, jotka voivat vaikuttaa vesiorganismien luonnolliseen
elinympäristöön. Tähän luetaan myös hydrobiologi.
02140 Geneetikko
Tutkii kasvien tai muiden elävien olentojen perinnöllisyyteen liittyviä ilmiöitä ja biologisia
lainalaisuuksia. Kutsutaan joskus perinnöllisyystutkijaksi.
02150 Kalastusbiologi
Tutkii kalastuksen ja kalanhoidon biologisia edellytyksiä ja tekee näihin liittyviä käytännön
kokeita; selvittää kalanhoitokysymyksiä. Voi olla esim. kalantutkimuslaitoksen intendentti tai
kalastuksentutkija. Tähän ei lueta kalastuskonsulenttia (022).
02160 Mikrobiologi
Tutkii viruksia, bakteereja, sieniä ja muita mikro-organismeja sekä kasveista, ihmisistä ja eläimistä
otettuja solu- ja kudosviljelyksiä sekä osallistuu tutkimuksiin liittyvien kokeiluiden toimeenpanoon.
Voi olla esim. bakteriologi, immunologi, mykologi tai serologi.
02170 Farmakologi
Tutkii lääke- ja muiden aineiden vaikutusta eri organismeihin sekä tutkii ja valvoo niihin liittyvää
biologista tutkimus- ja kokeilutyötä. Voi toksikologina olla erikoistunut myrkyllisiin aineisiin.
02180 Fysiologi
Tutkii elävien organismien toimintoja ja muutoksia; valvoo niihin liittyvää kokeilutyötä.
02190 Muut biologit
Tähän luetaan biologit, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin, kuten
ravinnontutkija ja ekologi.
02195 Tutkimusapulainen, biologia
Avustaa biologian alan tutkimustyötä tekeviä henkilöitä.

022 Maatalousneuvojat ja -tutkijat
Tähän alaryhmään kuuluvat henkilöt tutkivat ja välittävät maanviljelyä, puutarhanhoitoa ja
kalastusta koskevaa tietoa; tekevät tiettyjä kotieläinten hoitoon ja jalostukseen liittyviä
toimenpiteitä sekä neuvovat maatalouteen liittyvissä kysymyksissä.
02210 Neuvonta-agronomi
Antaa maatalouden harjoittamista koskevia neuvoja ja harjoittaa valistustoimintaa
maanviljelysseuroissa yms. Tähän ei lueta tilanhoitajana tai esim. liike-elämän piirissä
työskentelevää agronomia.
02220 Maataloustutkija
Harjoittaa kasvinviljelyä, jalostusta ja -suojelua, karjataloutta yms. koskevaa tutkimustoimintaa.
Tähän luetaan myös puutarhatutkija.
02230 Maatalousneuvoja
Vastaa maatalouden eri haarojen neuvonnasta ja tiedotuksesta. Voi olla erikoistunut
kasvinviljelyyn, kotieläimiin, koneistamiseen, vesitaloudenhoitoon tai maatilatalouteen. Tähän
luetaan myös maatalouslautakunnan sihteeri sekä 4H-neuvoja, joka antaa nuorille mm. maa-, metsä, puutarha- ja kotitaloutta, taajamatyötä sekä yritystoimintaa koskevia neuvoja ja tietoja.
02235 Puutarhaneuvoja
Antaa pihojen ja puutarhojen hoitoon liittyviä neuvoja, tietoja sekä apua; pitää neuvontatilaisuuksia
sekä laatii ja kokoaa alan tiedotusmateriaalia.
02240 Karjantarkkailija
Tarkkailee lehmien maidontuottoa mittaamalla maidon määrää, rasvapitoisuutta jne.; antaa
ruokintaa ja karjanhoitoa koskevia neuvoja. Joskus myös keinosiementää. Kutsutaan myös
tarkkailukarjakoksi.
02250 Seminologi
Keinosiementää nautakarjaa, sikoja ja lampaita. Antaa siitosneuvoja sekä tekee tiineystutkimuksia.
Voidaan kutsua keinosiementäjäksi.
02260 Kotitalousneuvoja
Suunnittelee, kehittää ja toteuttaa kotitalousneuvontaa. Vastaa myös neuvonta-aineiston
hankkimisesta sekä alan tiedottamisesta. Kutsutaan myös kotitalousohjaajaksi.
02270 Kalatalousneuvoja
Vastaa kalatalouden neuvonta-, valistus- ja tiedotustyöstä. Antaa käytännön ohjausta esim.
kalavesien hoidosta. Kutsutaan myös kalatalouskonsulentiksi.

02290 Muut maatalousneuvojat ja -tutkijat
Tähän luetaan maatalousneuvojat ja -tutkijat, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin, sekä sellaiset maatalous- ja puutarha-alan tutkimustyötä tekevät henkilöt,
jotka eivät toimi yliopistoissa tai korkeakouluissa.
02295 Tutkimusapulainen, maatalous
Avustaa maatalousalan tutkimustyötä tekeviä henkilöitä.

023 Metsätalousneuvojat ja -tutkijat
Tähän alaryhmään kuuluvat tutkivat metsän- ja riistanhoitoa sekä välittävät metsän- ja
riistanhoitoon liittyviä tietoja sekä tekevät tutkimustyöhön liittyviä kokeita.
02310 Neuvova metsänhoitaja
Harjoittaa metsähallinnon ja yksityismetsätalouden piirissä neuvonta- ja valistustoimintaa. Tähän ei
lueta esim. liike-elämässä toimivaa metsänhoitajaa.
02320 Metsäalan tutkija
Tekee metsäalan tutkimus- ja selvitystyötä ja arvioi valtakunnan metsävaroja. Tähän luetaan myös
metsätaloussuunnittelija.
02330 Metsätalousneuvoja, metsänhoidon neuvoja
Antaa metsänomistajille metsänhoitoon, puunhakkuuseen ym. liittyviä neuvoja ja tietoja sekä apua.
Voi olla piirimetsänhoitolautakunnan tai metsäyhtiön palveluksessa. Voi olla koulutukseltaan
metsäteknikko.
02340 Riistanhoidon neuvoja
Antaa maanomistajille, riistanhoitoyhdistyksille yms. riistanhoitoa ja metsästystä koskevia neuvoja
ja tietoja.
02390 Muut metsätalousneuvojat ja -tutkijat
Tähän luetaan metsätalousneuvojat ja tutkijat, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.
02395 Tutkimusapulainen, metsätalous
Avustaa metsätalousalan tutkimustyötä tekeviä henkilöitä.

029 Muu biologian ala
Tähän luetaan biologista työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.

02990 Muut biologisen alan työntekijät
Tähän kuuluvat biologista työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muiden tämän ryhmän
alaryhmien ammattien harjoittajiin.

03 Opetusala
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt opettavat yliopistoissa ja korkeakouluissa, lukioissa,
peruskouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa sekä lastentarhoissa, toimivat oppilaitosten
johtajina sekä antavat opintoihin liittyviä neuvoja.

030 Rehtorit
Johtavat opetustoimintaa, usein opetustyön lisäksi. Tähän ei lueta yliopistojen ja korkeakoulujen
rehtoreita (031).
03010 Rehtori
Johtaa toimintaa koulussa tai oppilaitoksessa osallistuen myös käytännön opetustyöhön. Tähän
luetaan myös yliopiston kanslerit.
03090 Muut rehtorit
Tähän luetaan koulujen johtajat ja opetustoiminnan johtajat, joita ei voida lukea muiden tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin.

031 Yliopiston- ja korkeakoulunopettajat
Opettavat yliopistoissa tai korkeakouluissa luennoimalla ja pitämällä seminaareja ja kursseja
oppiaineen metodiikasta, ottamalla vastaan tutkintosuorituksia ja antamalla henkilökohtaista
opetusta.
03110 Professori
Johtaa ja valvoo oman tieteenalansa opetustoimintaa; osallistuu opetustyön ohella tutkimustyöhön.
Tähän luetaan myös apulaisprofessorit.
03120 Lehtori
Opettaa oman tieteenalansa aineita, johtaa seminaareja ja valvoo opintosuorituksia yliopistossa tai
korkeakoulussa. Tähän luetaan myös yliassistentit ja yliopistoissa opettavat erikoisaineiden
opettajat.
03130 Assistentti
Osallistuu opetus- ja tutkimustyöhön yliopistossa tai korkeakoulussa. Voidaan tieteenalan mukaan
nimittää sosiologian, tekniikan, teologian assistentiksi.
03140 Amanuenssi
Toimii jonkin tieteenalan tai oppiaineen avustavana opettajana tai tutkijana yliopistossa tai
korkeakoulussa.

03150 Tuntiopettaja
Toimii yliopistossa tai korkeakoulussa tuntiopettajana.
03190 Muut yliopistojen ja korkeakoulujen opettajat
Tähän luetaan muut yliopistojen ja korkeakoulujen opettajat, joita ei voida lukea muiden tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin.

032 Aineenopettajat ja lehtorit
Opettavat teoreettisia tai ammatillisia aineita peruskouluissa, lukioissa, muissa yleissivistävissä
kouluissa, aikuisoppilaitoksissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja erilaisilla kursseilla sekä antavat
aineessaan käytännön opetusta ammattioppilaitoksissa ja kursseilla. Alaryhmän ammatteihin
03210 - 03239 on kirjattu teoreettisten ja nk. harjoitusaineiden opettajat, ja ammatit 03242 - 03290
sisältävät ammatin- ja työnopettajat. Luokiteltaessa niitä aineenopettajia, jotka opettavat useaa
ainetta, heidät ryhmitellään sikäli, kuin se on mahdollista ja ensisijassa pääasiallisen aineen
mukaan. Voi toimia tuntiopettajana.
03210 Matematiikanopettaja
Opettaa matematiikkaa.
03212 Fysiikanopettaja
Opettaa fysiikkaa.
03213 Kemianopettaja
Opettaa kemiaa.
03214 Biologianopettaja
Opettaa biologiaa.
03215 Maantiedonopettaja
Opettaa maantietoa.
03216 Uskonnon- ja elämänkatsomustiedon opettaja
Opettaa uskontoa tai elämänkatsomustietoa (ET).
03217 Historian- ja yhteiskuntaopin opettaja
Opettaa historiaa, yhteiskuntaoppia tai kansantaloustiedettä tai muita talous- ja yhteiskunta- tai
oikeustieteisiin liittyviä aineita.
03218 Psykologian, kasvatusopin ja filosofian opettaja
Opettaa psykologiaa, kasvatusoppia ja filosofiaa.

03219 Äidinkielenopettaja, suomi
Opettaa suomea äidinkielenä erilaisissa oppilaitoksissa.
03220 Suomen kielen opettaja
Opettaa suomen kieltä vieraana kielenä esim. ruotsinkielisissä oppilaitoksissa.
03221 Äidinkielenopettaja, ruotsi
Opettaa ruotsia äidinkielenä erilaisissa oppilaitoksissa.
03222 Ruotsin kielen opettaja
Opettaa ruotsin kieltä vieraana kielenä erilaisissa oppilaitoksissa.
03223 Saamen kielen opettaja
Opettaa saamen kieltä äidinkielenä oppivelvollisuuskouluissa tai harrastajille erilaisilla kursseilla.
03224 Englannin kielen opettaja
Opettaa englannin kieltä.
03225 Saksan kielen opettaja
Opettaa saksan kieltä.
03226 Ranskan kielen opettaja
Opettaa ranskan kieltä.
03227 Venäjän kielen opettaja
Opettaa venäjän kieltä.
03228 Klassisten kielten opettaja
Opettaa latinaa, muinaiskreikkaa ja hepreaa tai niihin verrattavia kieliä.
03229 Muiden vieraiden kielten opettaja
Opettaa espanjaa, italiaa, unkaria, nykykreikkaa tai muuta edellä mainitsematonta kieltä.
03230 Musiikinopettaja
Opettaa musiikkia (soittoa ja laulua) oppivelvollisuuskouluissa, musiikkiopistoissa tai
konservatorioissa tai yksityisesti. Voidaan opetettavan instrumentin mukaan kutsua
pianonsoitonopettajaksi, hanurinsoitonopettajaksi, urkujensoitonopettajaksi, laulunopettajaksi jne.

03231 Kuvaamataidonopettaja
Opettaa kuvaamataitoa oppivelvollisuuskouluissa, ammatillisissa kouluissa, kansan- ja
työväenopistoissa sekä ammatillisissa kurssikeskuksissa. Voidaan kutsua myös
kuvataideopettajaksi.
03232 Taideaineiden opettaja
Opettaa taideaineita kansalais- ja työväenopistoissa, kansanopistoissa, erilaisissa
taideoppilaitoksissa, balettikouluissa tms. sekä erilaisilla kursseilla. Tähän luetaan alemmissa
oppilaitoksissa taide- ja teatterihistoriaa opettavat. Voidaan kutsua aineen mukaan
tanssinopettajaksi, kuvanveistonopettajaksi, lausunnanopettajaksi jne.
03234 Liikunnanopettaja
Opettaa erilaisia liikuntamuotoja kuten voimistelua, palloilua, talvilajeja, leikkejä, suunnistusta,
yleisurheilua sekä terveystietoa.
03235 Kaupallisten aineiden opettaja, peruskoulu
Opettaa mm. kuluttajakasvatusta, yritystoimintaa, kirjanpitoa ja konekirjoitusta peruskoulussa.
03236 Teknisen työn opettaja
Opettaa puu- ja metallitöitä sekä veistoa. Voidaan kutsua veistonopettajaksi.
03237 Kotitalousopettaja
Opettaa kotitalousaineita: ruoanvalmistusta, leipomista, tekstiilien- ja kodinhoitoa sekä
kulutustietoutta.
03239 Muut aineenopettajat
Tähän luetaan ne aineenopettajat, joita ei voida sijoittaa edellä olevien ammattien harjoittajiin.
03242 Liikenneopettaja
Opettaa ajoneuvon kuljetusta ja liikennetietoutta autokouluissa ja erillisissä oppilaitoksissa.
Kutsutaan autokoulunopettajaksi.
03243 Kaupallisten aineiden opettaja, ammatilliset oppilaitokset ym.
Opettaa kaupallisten aineiden, esim. markkinoinnin, liiketoiminnan ja materiaalitalouden teoriaa, tai
erilaisia käytännöllisiä aineita kuten kirjanpitoa, konekirjoitusta tms. ammatillisissa oppilaitoksissa
sekä erikoiskursseilla.
03244 Terveydenhuollon opettaja
Opettaa sairaan- ja terveydenhoidon teoriaa ja käytännön taitoja.

03245 Yhteiskunnallisten aineiden opettaja
Opettaa yhteiskunnallisten aineiden, esim. sosiaalipolitiikan, sosiaalipsykologian ja
kasvatustieteiden teoriaa, ja käytännön taitoja. Tähän luetaan myös nuorisotyön opettaja.
03246 Tietotekniikan opettaja
Opettaa tietotekniikkaa (ohjelmointia, operointia, tallennusta).
03247 Maatalous-, puutarha-, puu- ja metsätalousalan opettaja
Opettaa maa-, metsä-, puu- ja puutarhatalouden teoriaa tai käytännön aineita kuten kotieläinoppia.
Tähän ei lueta kotitalousyhdistysten eikä metsänhoitoyhdistysten neuvojia.
03248 Kalastuksenopettaja
Opettaa kalastukseen, kalanhoitoon tai joskus kalanviljelyyn liittyviä käytännön aineita.
03249 Merimiestyönopettaja
Opettaa yleisiä merenkulkuun liittyviä asioita ja käytännöllistä merimiestyötä.
03250 Tekstiilityönopettaja
Opettaa käsitöitä (ompelua, neulomista, vaatteiden kunnostusta yms.) sekä kotiteollisuustekstiilien
valmistusta ja raaka-aineoppia.
03252 Ompelunopettaja
Opettaa ammattimaiseen vaatteiden valmistukseen ja raaka-aineen muokkaukseen liittyviä taitoja ja
teoriaa.
03253 Kudonnanopettaja
Opettaa neuletöiden ja kankaankudonnan käytännön taitoja ja teoriaa sekä raaka-aineoppia; valvoo
ja opettaa kudontatöitä erilaisissa sosiaalihuollon laitoksissa ja pitkäaikaissairaaloissa.
03254 Jalkine- ja nahkatuotealan opettaja
Opettaa nahkatuotteiden valmistusta sekä raaka-aineen muokkausta jalkineteollisuuden
työntekijöiden, jalkinemestareiden tai satulaseppien ammatillisissa oppilaitoksissa sekä erilaisilla
kursseilla.
03256 Teknisten sovellutusaineiden opettaja
Opettaa teknisiä sovellutusaineita, kuten konstruktiotekniikkaa tai lujuusoppia.
03257 Metallityönopettaja
Opettaa erilaisia metallitöiden valmistukseen liittyviä käytännön taitoja.

03258 Hienomekaanisten aineiden opettaja
Opettaa käytännön taitoja ja raaka-aineoppia esim. kultaseppien, kelloseppien, kojeentekijöiden,
optikoiden ja hammasteknikoiden ammatillisissa oppilaitoksissa.
03259 Moottoriteknisten aineiden opettaja
Opettaa käytännön ammattiaineita esim. autonasentajien, lentokonemekaanikkojen ja
koneasentajien opintolinjoilla ammatillisissa oppilaitoksissa ja erilaisilla kursseilla.
03260 Sähkövoimateknisten aineiden opettaja
Opettaa käytännön ammattiaineita sähköasentajien ja -mekaanikkojen opintolinjoilla ammatillisissa
oppilaitoksissa ja erilaisilla kursseilla.
03261 Teleteknisten aineiden opettaja
Opettaa käytännön ammattiaineita tele- ja radiokorjaajien opintolinjoilla ammatillisissa
oppilaitoksissa ja erilaisilla kursseilla.
03262 Puutyönopettaja
Opettaa käytännön ammattiaineita rakennuspuusepän, huonekalupuusepän ja veneenrakentajan
opintolinjoilla ammatillisissa oppilaitoksissa ja erilaisilla kursseilla.
03263 Maalaustyönopettaja
Opettaa käytännön ammattiaineita sekä materiaalin tuntemusta.
03264 Muuraus- ja betonityön opettaja
Opettaa käytännön muuraus-, rakennus-, betoni- ja sementtialan työtä ammatillisissa oppilaitoksissa
ja erilaisilla kursseilla.
03265 Kirjansidonnan ja graafisen alan ammatinopettaja
Opettaa graafisen alan ammattityötä: kirjansidontaa, kirjanpainantaa ja ladontaa.
03266 Lasi- ja keraamisen alan ammatinopettaja
Opettaa lasinvalmistukseen ja keramiikan tekoon liittyvää käytännön työtä ja raaka-aineoppia.
03267 Teknokemiallisen alan ammatinopettaja
Opettaa paperiteollisuuden, selluloosateollisuuden sekä kemianteollisuuden ammattityötä alan
oppilaitoksissa sekä kursseilla. Tähän luetaan myös laboranttikoulujen opettajat.
03268 Elintarvikealan ammatinopettaja
Opettaa käytännön ammattityötä esim. leipuri-, kondiittori- ja lihanleikkaajalinjoilla ammatillisissa
oppilaitoksissa ja alan kursseilla.

03269 Kotitalous- ja ravintola-alan ammatinopettaja
Opettaa suurtalouden hoitoon ja ravintola-ammattityöhön liittyviä tietoja ja taitoja.
03270 Lastenhoidonopettaja
Opettaa lastenhoitoon liittyviä tehtäviä ja ammattikäytäntöjä.
03275 Parturi- ja kampaamoalan ammatinopettaja
Opettaa hiustenhoidon ja kampaustyön ammattiaineita alan oppilaitoksissa ja kursseilla.
03276 Kauneudenhoitoalan ammatinopettaja
Opettaa kauneudenhoidon ammattiaineita ja kosmeettisten aineiden tuntemusta kauneudenhoidon
ammattioppilaitoksissa ja kursseilla.
03280 Ohjaavien kurssien opettaja
Opettaa työelämään ja koulutukseen ohjaavilla kursseilla.
03290 Muut ammatin- ja erikoisaineiden opettajat
Tähän luetaan ne opetustyötä tekevät, joilla ei ole erillistä ammattinimikettä tai joita ei voida lukea
muiden tämän ryhmän ammattien harjoittajiin.

033 Luokanopettajat
Opettavat oppilaille kaikkia tai useampia peruskoulussa opetettavia aineita ja toimivat
luokanvalvojina.
03310 Peruskoulun luokanopettaja
Opettaa luokanopettajana peruskoulussa.
03390 Muut peruskoulun luokanopettajat
Tähän luetaan muut luokanopettajan työtä tekevät opettajat, joita ei voida lukea muiden tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin.

034 Erityisopettajat
Opettavat erityiskouluissa, peruskoulujen erityisluokilla, vammaisten oppilaitoksissa sekä
kansanopistoissa pääosaa opetettavista aineista tai opettavat erityistä opetusmenetelmää käyttävissä
kouluissa.
03410 Erityisluokanopettaja, mukautettu opetus
Opettaa oppilaita, joilla on lievä kehityshäiriö tai jotka eivät suoriudu yleisestä
opetussuunnitelmasta, mukautetun opetussuunnitelman mukaan.

03420 Erityisluokanopettaja, harjaantumisopetus
Opettaa lievästi kehitysvammaisia oppilaita, jotka eivät tarvitse erityisopetusta
kehitysvammaisuuden vuoksi.
03430 Erityisluokanopettaja, näkövammaiset
Opettaa näkövammaisten erityiskoulussa tai peruskoulun erityisluokalla.
03440 Erityisluokanopettaja, kuulovammaiset
Opettaa kuulovammaisia erityiskoulussa tai peruskoulun erityisluokalla.
03450 Erityisluokanopettaja, vammaiset
Opettaa vammaisia yleisen opetussuunnitelman mukaan.
03460 Erityisluokanopettaja, sopeutumattomat
Opettaa oppilaita, jotka eivät tunne-elämän häiriön tai muun syyn takia sopeudu peruskouluun,
yleisen opetussuunnitelman mukaan.
03470 Erityisopettaja
Opettaa peruskoulun erityisluokassa tai koordinoidussa erityisopetuksessa. Opettaa tietoaineita
erityisammattikouluissa.
03490 Muut erityisopettajat
Tähän luetaan muut opettajat, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin,
esim. erityisopettajat, jotka ovat erikoistuneet opettamaan oppilaita, joilla on lieviä oppimis- ja
sopeutumisvaikeuksia.

035 Lastentarhanopettajat
Vastaa lasten hoidosta ja kasvatuksesta päiväkodeissa.
03510 Päiväkodin johtaja
Vastaa koko päiväkodin toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä sekä
henkilökunnan pedagogisesta ohjauksesta. Vastaa oman lapsiryhmänsä hoidosta ja kasvatuksesta.
03515 Erityislastentarhanopettaja
Vastaa erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevista lapsista. Toimii erityispäiväkodissa, päiväkodin
erityisryhmässä tai kiertävänä opettajana.
03520 Lastentarhanopettaja
Vastaa oman lapsiryhmänsä hoidosta ja kasvatuksesta päiväkodissa. Osallistuu päiväkodin
toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

03590 Muut lastentarhanopettajat
Tähän luetaan lastentarhanopettajat, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

036 Kouluttajat
Tähän alaryhmään kuuluvat henkilöt selvittävät opiskeluun liittyviä kysymyksiä ja osallistuvat
koulutustilaisuuksien järjestämiseen sekä johtavat koulutustoimintaa virastoissa, liikeyrityksissä ja
järjestöissä.
03610 Kouluttaja
Opettaa virastojen, liikeyritysten ja järjestöjen kursseilla, johtaa koulutustilaisuuksia ja osallistuu
opintoja koskevaan neuvontaan.
03620 Koulutussuunnittelija
Suunnittelee ja järjestää yritysten, virastojen ja järjestöjen henkilöstökoulutusta. Voi toimia
valtakunnallisten koulutusjärjestelmien kehittäjänä ja suunnittelijana valtionhallinnossa. Tähän
luetaan myös koulutuspäällikkö.
03630 Kurssisihteeri
Avustaa koulutuksen ja kurssien järjestämisessä, osallistuu joskus itsekin opettamiseen ja hoitaa
kurssisihteerin tehtävää: varaa huoneistot, huolehtii opintomateriaalista jne. Tähän luetaan
koulutussihteeri.
03690 Muut kouluttajat
Tähän luetaan ne opetusalan työtä tekevät, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, kuten kirjevastausten tarkastaja.

037 Upseerit
Toimivat johtajina, sotilaiden opettajina ja varusmiesten kouluttajina sekä työskentelevät
puolustushallinnossa ja rajavartiolaitoksessa.
03710 Upseeri
Toimii maa-, meri- ja ilmavoimissa ja rajavartiolaitoksessa. Kouluttaa asevelvollisia, toimii
kouluttajana sotilasopetuslaitoksissa tai työskentelee esikuntatehtävissä.
03720 Toimiupseeri
Toimii maa-, meri- ja ilmavoimissa ja rajavartiolaitoksessa. Kouluttaa asevelvollisia ja toimii
esikunta- ym. tehtävissä.
03730 Erikoisupseeri
Toimii teknisissä ja taloudellisissa tehtävissä tai erikoistehtävissä puolustuslaitoksen tai
rajavartiolaitoksen palveluksessa.

03790 Muut upseerit
Tähän luetaan ne upseerit, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.

038 Muu sotilastyö
Tähän luetaan ne sotilastyötä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän alaryhmiin.
03890 Muut sotilastyötä tekevät
Tähän luetaan ne sotilastyötä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän tai muiden
alaryhmien ammattien harjoittajiin, esim. värvätty (sotilastyö) ja YK:n rauhanturvaaja (ei
vakinaisesti puolustus- tai rajavartiolaitoksen palveluksessa).

039 Muu opetustyö
Tähän alaryhmään luetaan muut opetus- ja opintoneuvontatyötä tekevät henkilöt, joita ei voida
lukea muihin tämän ryhmän alaryhmiin.
03910 Puhetaidonopettaja
Opettaa oppivelvollisuuskouluissa ja erilaisilla kursseilla äänen- ja puheenhuoltoa. Tähän ei lueta
puheterapeuttia (113).
03920 Opinto-ohjaaja
Antaa koulutus- ja työelämäntietoutta lisäävää opetusta peruskoulussa ja lukiossa. Järjestää
opintoretkiä ja tutustumiskäyntejä sekä opastaa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä.
03930 Opintojen ohjaaja
Neuvoo koulutukseen ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä keskiasteen ammatillisissa
oppilaitoksissa.
03940 Opintosihteeri
Välittää opiskelijoille tietoa oppilaitoksen opinto-ohjelmien sisällöstä. Neuvoo opiskelutekniikkaa
koskevissa kysymyksissä korkeakouluissa ja yliopistoissa sekä vapaata kansansivistystyötä tai
aikuiskoulutusta ohjaavissa järjestöissä.
03950 Kouluavustaja
Avustaa opettajaa opetustyössä luokassa, usein erityisopetuksessa tai ala-asteen opetuksessa.
03990 Muut opetustyötä tekevät
Tähän luetaan ne opetus- ja neuvontatyötä tekevät, joita ei voida lukea muiden ryhmän 03
alaryhmien ammattien harjoittajiin.

04 Uskonnollinen ala
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt huolehtivat seurakuntansa uskonasioista, johtavat
jumalanpalveluksia ja tekevät muuta uskonnon alaan kuuluvaa työtä.

041 Papit
Huolehtivat seurakuntansa uskonasioista, johtavat jumalanpalveluksia, vihkivät ja kastavat sekä
siunaavat kuolleet; harjoittavat henkilökohtaista sielunhoitoa.
04110 Evankelisluterilainen pappi
Huolehtii seurakuntansa uskonasioista; pitää jumalanpalveluksia, suorittaa kastamisia,
ripillelaskuja, kuolleiden siunausta jne. Voi olla kappalainen, kirkkoherra tai tuomiorovasti tai
toimia merimies-, ylioppilas-, nuoriso- ja sotilaspappina. Piispana johtaa ja valvoo tietyn alueen
(hiippakunnan) kirkollista työtä. Tähän luetaan myös koko maan kirkollista toimintaa johtava
arkkipiispa.
04120 Ortodoksinen pappi
Huolehtii ortodoksista uskoa tunnustavien uskonasioista; pitää jumalanpalveluksia, suorittaa
kastamisia, vihkimisiä ja kuolleiden siunausta ortodoksisen kaavan mukaan sekä antaa
uskonnonopetusta. Piispana johtaa tietyn alueen (hiippakunnan) kirkollista toimintaa.
04140 Saarnaaja
Tekee vastaavaa uskonnollista työtä kuin kirkon pappi. Voi toimia esim. piirin- tai
seurakunnanjohtajana. Kutsutaan myös evankelistaksi.
04150 Seurakuntalehtori
Tekee erilaisia tehtäviä evankelisluterilaisissa seurakunnissa. Voi johtaa kirkon nuorisotyötä, ohjata
harrastustoimintaa, pitää pyhäkouluja yms.
04190 Muut papit
Tähän luetaan papit ja saarnaajat, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin tai ovat muiden kuin Suomen virallisten kirkkokuntien evankelisluterilaisen tai
ortodoksisen kirkkokunnan pappeja, esim. lähetyssaarnaaja, buddhalaispappi,
islamilaisseurakunnan pappi, imaami ja roomalaiskatolinen pappi ja piispa sekä juutalaisen
seurakunnan rabbiini. Tähän luetaan myös pelastusarmeijan upseerit.

049 Muu uskonnollinen työ
Tähän alaryhmään luetaan uskonnon alaan liittyvää työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea
muihin tämän ryhmän alaryhmiin.

04910 Diakoniatyöntekijä
Voi osallistua seurakunnan huolto- ja palvelutyöhön, toimia nuorisokerhojen ja raamattupiirien
vetäjänä seurakunnan papiston apuna sekä hoitaa huoltotoimintaa esim. merimieskirkkojen
yhteydessä. Ortodoksisen kirkon palveluksessa osallistuu myös jumalanpalvelusmenoihin. Voi
hoitaa seurakuntien vanhusten- ja sosiaalihuoltoon liittyviä tehtäviä. Välittää avustuksia, hoitaa
sairaita, järjestää tapaamisia ja tekee kotikäyntejä ja kodinhoitoon liittyviä järjestelyjä. Osallistuu
joskus nuoriso- ja lapsityöhön kerhonjohtajana. Kutsutaan myös seurakuntasisareksi, diakoniksi tai
diakonissaksi.
04990 Muut uskonnollisen työn tekijät
Tähän luetaan uskonnon alaan liittyvää työtä tekevät henkilöt, joita ei voida laskea muiden tämän
ryhmän ammattien harjoittajiin, esim. luostareissa toimivat veljeskunnan jäsenet sekä
pelastusarmeijan sosiaalityössä toimivat henkilöt.

05 Lainopillinen ala
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt toimivat tuomareina ja syyttäjinä, antavat lainopillisia neuvoja,
edustavat osapuolta tuomioistuimessa ja tekevät muuta lainopillista työtä ja tutkimustyötä. Tähän ei
lueta yleistä yhteiskunnallis-hallinnollista työtä tekeviä (20) eikä yrityksen hallinnollista työtä
tekeviä (21). Poliisipäällystö kuuluu ryhmään julkisen hallinnon johtaminen (20).

051 Tuomioistuinlakimiehet
Valmistelevat ja esittelevät asioita ja ratkaisevat riita- ja rikosjuttuja sekä tiettyjä hallinnollisia
juttuja tuomioistuimessa.
05110 Tuomioistuinlakimies
Johtaa oikeudenistuntoja yleisessä tuomioistuimessa, ratkaisee riita- ja rikosjuttuja; käsittelee
lainhuuto- ja kiinnitysasioita, holhousasioita, pesänselvitysasioita ym. Voi kihlakunnanoikeudessa
olla käräjä- tai kihlakunnantuomari tai tuomiokunnannotaari, raastuvanoikeudessa
oikeusneuvosmies tai pormestari, hovioikeudessa hovioikeuden sihteeri, hovioikeuden viskaali,
hovioikeuden neuvos tai hovioikeuden presidentti, korkeimmassa oikeudessa oikeussihteeri,
oikeusneuvos tai korkeimman oikeuden presidentti, lääninoikeudessa lääninoikeuden sihteeri tai
lääninoikeustuomari, korkeimmassa hallinto-oikeudessa hallintosihteeri, hallintoneuvos tai
korkeimman hallinto-oikeuden presidentti.
05190 Muut tuomioistuinlakimiehet
Tähän luetaan ne tuomioistuinten lakimiehet, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin, esim. työtuomioistuimen, vakuutusoikeuden tai muun
erikoistuomioistuimen tuomari.

052 Syyttäjät
Johtavat tutkimuksia, päättävät syyteasioista, toimivat virallisina syyttäjinä tuomioistuimissa,
esittävät syytevaatimukset, tekevät eräitä lupa-asiapäätöksiä sekä päättävät ulosmittauksesta,
häädöstä ja muista toimista.

05210 Nimismies
Toimii paikallisen oikeusistuimen syyttäjänä pääasiassa maaseudulla. Hoitaa myös ulosottoon ja
paikallispoliisin johtoon kuuluvia tehtäviä.
05220 Kaupunginviskaali
Toimii kaupungin virallisena syyttäjänä.
05230 Poliisimestari
Toimii kaupungin poliisipäällikkönä ja voi hoitaa myös syyttäjän tehtäviä.
05290 Muut syyttäjät
Tähän luetaan syyttäjät, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim.
maan syyttäjätoiminnasta vastaava hallituksen lainopillisena neuvonantajana ja viran- ja
toimenhaltioiden valvojana toimiva oikeuskansleri, merivahingonselvittäjä sekä
erikoistuomioistuinten (vakuutusoikeuden, vesioikeuden ym.) syyttäjäviranomaiset.

053 Asianajajat
Antavat lainopillisia neuvoja, laativat lainopillisia asiakirjoja, neuvottelevat toimeksiantajan
laskuun tai edustavat asianosaista tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa.
05310 Asianajaja
Edustaa tai avustaa asianosaista tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa esim. rikos-, perhe- ja
liikeoikeudellisissa kysymyksissä. Voidaan määrätä viralliseksi avustajaksi oikeusjutussa. Tähän
luetaan myös oikeusavustaja.
05390 Muut asianajotyötä tekevät
Tähän luetaan lainopillista työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin, esim. henkilöt, jotka toimivat asioitsijoina olematta lakimiehiä.

054 Lainopilliset asiantuntijat
Käsittelevät esim. työoikeuden ja sosiaalilainsäädännön alaan kuuluvia kysymyksiä työnantaja- ja
työntekijäjärjestöissä sekä lainopillisia ja lainopilliskaupallista laatua olevia kysymyksiä liikealan
järjestöissä tai suurissa liikeyrityksissä tai taloudellisissa järjestöissä tai hallinnon piirissä.
Lainopillisiin asiantuntijoihin ei lueta sellaisia asiamiehiä, jotka eivät ole oikeusoppineita.
05410 Järjestön lakimies
Käsittelee työoikeuden ja sosiaalilainsäädännön alaan kuuluvia tai muita lainopillisia tai lainopilliskaupallisia kysymyksiä esim. työnantaja- tai työntekijäjärjestössä tai liikealan järjestössä.
05420 Yrityksen lakimies
Valvoo liikeyritysten lainopillisia etuja sekä käsittelee lainopillisia ja lainopillis-taloudellisissa
kysymyksiä. Voi olla esim. yhtiön lakimies, pankkilakimies tai vakuutuslakimies.

05430 Hallinnon lakimies
Vastaa lainvalmistelutyöstä, lainsäädännön soveltamisesta ja valvonnasta, julkisen edun
valvonnasta ja on hallinnon eri aloilla juridinen asiantuntija. Tähän luetaan esim. hallitussihteeri.
05490 Muut lakimiehet
Tähän luetaan lainopilliset asiatuntijat, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

055 Notaarit
Avustavat säädösvalmistelussa, soveltavat lainsäädäntöä sekä hoitavat asiakirjahallintoa.
05510 Notaari, hallinto
Tekevät erilaista lainopillista työtä julkishallinnon palveluksessa. Voidaan kutsua myös julkiseksi
notaariksi. Tähän luetaan myös tuomioistuinten auskultantit.
05590 Muut notaarit
Tähän luetaan ne notaarit, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.

059 Muu lainopillinen työ
Tähän luetaan lainopillista työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.
05990 Muut lainopillisen työn tekijät
Tähän luetaan lainopillista työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muiden tämän ryhmän
alaryhmien ammattien harjoittajiin, esim. haastemies ja ulosottomies.

06 Toimitus- ja tiedotustyö, joukkoviestintä
Tähän ryhmään kuuluvat tekevät toimitustyötä, hankkivat ja muokkaavat uutisaineistoa, tekevät
ohjelmia radiolle ja televisiolle, tiedottavat yritysten ja viranomaisten toiminnasta, tuotteista ja
palveluksista tai toimivat muissa joukkoviestinnän ammateissa.

061 Lehdentoimittajat
Kirjoittavat artikkeleita ja toimittavat aikakaus- ja päivälehtiä, laativat uutisia jne.
06110 Lehdentoimittaja
Tekee referaatteja, haastatteluja, reportaaseja jne.; on usein erikoistunut johonkin alaan. Voidaan
kutsua reportteriksi, toimittajaksi, verkkotoimittajaksi tai toimitussihteeriksi.

06120 Toimituspäällikkö
Työstää tekstimateriaalia sanoma- ja aikakauslehtiin, esitteisiin jne. ottaen huomioon kieliasun,
ajatellun lukijakunnan ja julkaisijan periaatteet. Tähän luetaan myös päätoimittaja.
06130 Kustannustoimittaja
Toimii kirjallisuusneuvojana, lukee käsikirjoituksia ja mahdollisesti käännettäviä ulkomaisia
kirjoja, tarkistaa käsikirjoitusten ja käännösten kieliasua, toimittaa kuvitettuja teoksia jne. Voi olla
erikoistunut käsikirjoitusten arvostelemiseen. Tähän luetaan myös kuvatoimittaja. Voidaan kutsua
kustannusvirkailijaksi.
06190 Muut lehdentoimittajat
Tähän alaryhmään luetaan ne toimitustyötä tekevät, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

062 Ohjelmatoimittajat
Suunnittelevat ja toimittavat radio- ja televisiolähetyksiä ja -nauhoituksia. Tekevät
videonauhoituksia.
06210 Radio- tai TV-ohjelmien toimittaja
Suunnittelee ohjelmien sisällön ja esitystavan; ohjaa ohjelmia; on itse usein ohjelmassa mukana.
Toimii joskus kuuluttajana. Voi olla tuottaja ja tuottaa radio- ja televisio-ohjelmia hankitun
asiamateriaalin perusteella.
06290 Muut ohjelmatoimittajat
Tähän luetaan ohjelmatoimittajat, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. yksityisyrittäjänä toimiva tuottaja, joka myy ohjelmia radiolle ja televisiolle tai
tekee videokasetteja sekä editoija.

063 Tiedottajat
Tiedottavat yritysten ja viranomaisten tuotteista, toiminnasta ja palveluista.
06310 Tiedottaja
Tiedottaa viranomaisten, yritysten ja järjestöjen toiminnasta ja palveluista; muotoilee
tiedotusmateriaalia ja antaa suullista tietoa. Voidaan kutsua tiedotussihteeriksi tai
tiedotusavustajaksi. Tähän luetaan myös hallintoyksiköiden tiedotuspäällikkö ja lehdistöasiamies.
06320 Kulttuurisihteeri
Tiedottaa erilaisista kulttuuritapahtumista ja opastaa kulttuuripalveluiden käytössä. Voi olla valtion
tai järjestön palveluksessa. Tähän ei lueta kunnan kulttuurisihteeriä (202).
06390 Muut tiedottajat
Tähän luetaan ne tiedottajat, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.

064 Kuluttajaneuvojat
Tiedottavat ja valistavat kuluttajia tuotteista ja palveluista.
06410 Kunnallinen kuluttajaneuvoja
Harjoittaa kuluttajavalistusta sekä selvittää kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä
erimielisyyksiä. Voi hoitaa myös hallinto- ja toimistotehtäviä.
06490 Muut kuluttajaneuvojat
Tähän luetaan kuluttajaneuvojat, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. kaupan keskusjärjestöjen kuluttajaneuvojat tai kuluttajakonsultit.

065 Radio- ja TV-tarkkailijat, äänittäjät
Työskentelevät radiossa ja televisiossa kuvan ja äänen tallennus-, lähetys- ja tarkkailutehtävissä.
06510 Studioteknikko
Hoitaa radio- ja televisiolähetysten nauhoitukseen ja lähettämiseen liittyviä teknisiä tehtäviä. Voi
olla erikoistunut tiettyyn työhön, esim. T.O.M (Technical Operation Manager), joka johtaa
television palveluksessa olevan teknisen henkilökunnan töitä sekä vastaa lähetettävistä ohjelmista.
Tähän luetaan myös kuvansekoittaja, joka kytkee ja yhdistää eri kameroiden kuvia sekä
vuoroesimies (radio, TV), studioesimies ja studiohoitaja.
06520 Äänittäjä
Hoitaa laitteita, joilla ääni otetaan nauhalle esim. filmiä tai televisio-ohjelmaa varten.
06530 Äänitarkkailija
Tarkkailee nauhoituksissa ja lähetyksissä äänenvoimakkuutta, voi tehdä nauhoituksia studion
ulkopuolella tai siirtää äänityksiä eri välineiltä toisille.
06540 Kuvatarkkailija
Asettaa ja säätää värit ja valotuksen esim. televisio-ohjelmia tehtäessä. Tähän luetaan TVtarkkailija.
06590 Muut radio- ja TV-tarkkailijat sekä äänittäjät
Tähän luetaan ne ammatit, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin,
esim. studioapulainen.

066 Radio-, TV- ja elokuvakoneiden käyttäjät
Hoitavat valaistuslaitteita, kuvanauhureita ja elokuvakoneita lähetysten ja nauhoitusten aikana.

06610 Valaistusteknikko
Vastaa televisio-ohjelman tai filmin nauhoituksen yhteydessä valaistuksesta. Voi johtaa
valaistusryhmää tai studiosähköasentajana asettaa lamput, projektiovälineet jne. paikoilleen.
06620 Kuvanauhoittaja
Hoitaa laitteita, joilla nauhoitetaan kuvia ja ääniä videonauhalle. Voi esim. televisiolähetyksen
yhteydessä vastata nauhoitettujen ohjelmien lähetyksestä.
06630 Filmintekstittäjä
Kirjoittaa vieraskielisiin elokuviin suomen- ja ruotsinkieliset tekstit.
06640 Elokuvakoneenkäyttäjä
Hoitaa elokuvaesityksen yhteydessä koneita ja sähköteknisiä laitteita.
06690 Muut radio-, TV- ja elokuvakoneiden käyttäjät
Tähän luetaan ne työntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.

069 Muu toimittaja- ja tiedotustyö, joukkoviestintä
Tähän luetaan toimittajan työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.
06910 Korjauslukija
Tarkastaa ja korjaa ennen painatusta ladelmasta otetut vedokset; korjaa joskus kielivirheitä ja
tarkistaa tekstin teknis-graafisen asun.
06990 Muut toimittaja- ja tiedotustyötä tekevät
Tähän luetaan kirjallista toimintaa tai toimittajan työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muiden
tämän ryhmän alaryhmien ammattien harjoittajiin.

07 Taide- ja viihdeala
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät taiteellista työtä, esim. muotoilevat ja taittavat, tekevät
koristelutyötä, ohjaavat ja esittävät näytelmiä, laulua, tanssia ym. ja soittavat musiikkia.

071 Kirjailijat
Kirjoittavat romaaneja, näytelmiä, runoja ja muita kaunokirjallisia teoksia yleisöä ja teatteria
varten. Muokkaavat tekstejä elokuvien käsikirjoituksiksi. Arvostelevat kirjoja, radio- ja TVohjelmia ja teatteriesityksiä sekä kääntävät kaunokirjallisuutta.

07110 Kirjailija
Kirjoittaa kaunokirjallisia teoksia yleisöä tai teatteria tai molempia varten. Voi olla erikoistunut
esim. epiikkaan, draamaan tai lyriikkaan. Tähän luetaan myös elokuvakirjailijat ja -käsikirjoittajat.
07120 Kaunokirjallisuuden kääntäjä
Kääntää ja muokkaa vieraskielistä tekstiä äidinkielelle tai päinvastoin. Voi olla erikoistunut eri
alojen tai tieteiden erityistekstien kääntämiseen. Tähän ei lueta kielenkääntäjää eikä tulkkia (095).
07130 Kriitikko
Kirjoittaa erilaisia kulttuuritapahtumia arvioivia ja esitteleviä artikkeleita ja arvosteluja.
07140 Dramaturgi
Muokkaa kirjallisia teoksia esittämistä varten ja vastaa kirjailijan, ohjaajan ja näyttelijöiden
yhteistyöstä esim. elokuvaa tuotettaessa.
07190 Muut kirjailijat
Tähän luetaan kirjailijat, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin,
esim. sanakirjantekijä, populaarikirjailija ja sarjakuvalehdenkirjoittaja.

072 Kuvataiteilijat
Tekevät taiteellista työtä maalaustaiteen, kuvanveiston, grafiikan ym. alalla, kuvittavat kirjoja,
lehtiä ym., piirtävät julisteita ja mainoskuvia, laativat otsikoita, tekstejä ja kuvia (layout), tekevät
muotipiirroksia ja kirjanpäällyksiä. Tähän ei lueta mainospiirtäjää (302).
07210 Taidemaalari
Tekee taiteellista maalaus- ja piirustustyötä. Voi taidemaalarina maalata tauluja,
monumentaalimaalarina valmistaa taideteoksia esim. suoraan seinään, tehdä täysikokoisia
luonnoksia esim. kudottuja tapetteja, lasimaalauksia ja mosaiikkitöitä varten ja koristemaalarina
tehdä etupäässä rakennustaiteeseen liittyvää koristelutyötä.
07215 Graafikko
Tekee alkuperäispiirustuksia ja kaivertaa tai syövyttää ne metallilaattoihin, puulaattoihin tai
litografiseen kiveen ja ottaa näistä vedoksia paperille. Voi olla erikoistunut kohopainon (esim.
puupiirros) tai syväpainon (esim. litografia) menetelmiin. Tähän luetaan myös fotograafikko, joka
täydentää piirustusta valokuvilla.
07220 Kuvanveistäjä
Valmistaa kolmiulotteisia näköis- tai muita patsaita savesta, kipsistä, puusta, metallista, kivestä tai
muista aineista. Tähän luetaan myös veistoskonservaattori.

07225 Graafinen suunnittelija
Tekee kirjan taiteellista ulkoasua koskevia ehdotuksia; valitsee tyylilajit, määrää ladelma-alan ja
marginaalien suhteet, nimiön ja päällyksen ulkonäön sekä sommittelee kannet; suunnittelee
kuvitettujen kirjojen ulkoasun ja valitsee esim. sopivat kirjainmuodot.
07230 Taittaja
Tekee kirjojen ja lehtien sekä sähköisten julkaisujen taittoa. Asettelee otsikot, tekstin ja kuvat
toimitustyötä sekä typografiaa ja painotekniikkaa varten.
07240 Kuvittaja
Sommittelee ja laatii kirjanpäällyksiä, kirjojen ja aikakauslehtien kuvituksia, piirtää sarjakuvia jne.
07245 Elokuvanpiirtäjä
Valmistaa piirroselokuvia, tavallisesti mainos- ja opetuselokuvia; valmistaa malleja; laatii joskus
taiteellisia esitekstejä elokuviin.
07250 Muotipiirtäjä
Piirtää malleja muotilehtiin; tekee uusista malleista asiakasluonnoksia tai luettelopiirroksia
valmistusta varten usein mallimestarin ideoiden perusteella; kuvittaa muotireportaaseja ja
muotipakinoita. Tähän ei lueta muotisuunnittelijaa (073).
07255 Lavastaja
Laatii näyttämömiljöön; laatii luonnosehdotuksia ja tekee lavastus-, puku- ym. malleja. Tähän
luetaan myös teattereiden pukusuunnittelijat.
07260 Lavastusmaalari
Maalaa teatteri- ja filmilavasteita. Voidaan kutsua esim. elokuvamaalariksi tai teatterimaalariksi.
07270 Konservaattori
Tehtävänä on saattaa erilaiset kulttuurihistoriallisesti arvokkaat esineet, taideteokset, tekstiilit,
kalusteet, julkaisut, filmimateriaali yms. niiden mahdollisimman alkuperäiseen asuun. Valtaosa
heistä työskentelee museoissa, joissa tehtävänä on myös huolehtia aineiston säilyttämisestä oikeissa
olosuhteissa.
07290 Muut kuvataiteilijat
Tähän luetaan kuvataiteilijat, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin,
esim. kaavapiirtäjä, joka piirtää kangas-, tapetti- ym. kaavoja ja pilapiirtäjä.

073 Muotoilijat
Muotoilevat taiteellisia ja käyttöesineitä sekä teollisuustuotteita, laativat ehdotuksia huoneistojen
sisustamiseksi ja elokuvien sisä- ja ulkokuvauksia varten ym.

07310 Keramiikka- ja lasitaiteilija
Muotoilee, värittää ja koristelee lasi- ja keraamisia tuotteita; piirtää malleja; osallistuu lasituksen,
massojen ja valmistusmenetelmien kokeilutyöhön tai johtaa sitä.
07320 Sisustus- ja kalustesuunnittelija
Suunnittelee huonekaluja ja tekee sisustussuunnitelmia yksityisiin ja julkisiin tiloihin. Tähän
luetaan myös sisustusarkkitehti.
07330 Teollinen muotoilija
Suunnittelee etupäässä sarjavalmisteisia metalli-, muovi- tai muista aineista valmistettuja tuotteita.
Muotoilee esim. autojen ulkoasua, työkaluja, koneita, kodinkoneita ja koriste-esineitä. Voidaan
käyttää nimitystä designer.
07340 Tekstiilitaiteilija
Laatii kankaiden kuviosommitelmia; tekee väriluonnoksia; kokeilee ja laatii esim.
taidekudonnaisten ja kirjailutöiden työselostukset; järjestää näyttelyitä ja antaa neuvoja tekstiilien
valinnasta ja kodin sisustamisesta. Tähän luetaan myös tekstiilikonservaattori.
07350 Kankaansuunnittelija
Valitsee materiaalin ja väriyhdistelmät, kuvioinnit, sidoslajit ja valmistustavat eri kangaslaatuja
varten.
07390 Muut muotoilijat
Tähän luetaan muotoilijat, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin,
esim. muotisuunnittelija, joka suunnittelee ja joskus myös piirtää malleja, ja taideseppä, joka tekee
piirustuksia ja valmistaa alkuperäiskappaleita, ja malleja metallisia taide-esineitä varten. Tähän
luetaan myös taidetakoja ja taidekehystäjä.

074 Valokuvaajat ja elokuvaajat
Kuvaavat valokuvauskoneilla, filmi-, televisio- ja videokameroilla. Tähän ei lueta reprokuvaajaa
(801).
07410 Ateljeevalokuvaaja
Kuvaa pääasiassa ihmisiä; järjestää ennen kuvausta suotuisat valaistus- ja kameratekniset
olosuhteet; tekee toisinaan kehitys- ja retusointityöt. Voidaan kutsua valokuvaajaksi.
07420 Mainoskuvaaja
Tekee kaupallista tarkoitusta varten tavara-, tehdas-, arkkitehtuuri- ja muotokuvauksia; pyrkii
saamaan aikaan informatiivisia, iskeviä ja myyviä kuvia, joita voidaan käyttää ilmoituksissa,
mainoslehtisissä, julisteissa ja luetteloissa.

07430 Lehtivalokuvaaja
Ottaa uutis- ja reportaasikuvia päivä- ja viikkolehtiä varten; pyrkii saamaan realistisia valokuvia,
joilla on dokumenttiarvoa ja jotka tavallisesti liittyvät ajankohtaisiin aiheisiin.
07440 Elokuvaaja
Toimii pääasiassa elokuvaajana; päättää yhteistyössä ohjaajan kanssa valaistusasioista ja lavastajan
kanssa lavastuksen rakenteesta ja väreistä; kuvaa tavallisesti liikkuvasta kameravaunusta. Voi ottaa
valokuvia sekä kuvata lyhytelokuvia. Voi työskennellä dokumenttikuvaajana tai trikkikuvaajana
(animaatio-operaattorina). Voidaan kutsua kuvaajaksi.
07450 Laitoskuvaaja
Valokuvaa toimintaa ja tapahtumia laitoksen tms. sisäiseen käyttöön. Voi esim. sairaalakuvaajana
valokuvata leikkauksia, ruumiinavauksia ja vastaavia tai museovalokuvaajana kiinnostavia
työvaiheita, esineitä ja rakennuksia. Tähän luetaan myös nk. tehdasvalokuvaaja, joka kuvaa
työntutkimuksiin ja konstruktiotyöhön liittyviä teknisiä vaiheita.
07460 TV-kuvaaja
Hoitaa televisiokameraa yhteistyössä tuottajan, ohjaajan ja teknikon kanssa; päättää tuottajan,
valaistuksen hoitajan ja muun teknisen henkilökunnan kanssa lähetyksen kuvauksen muotoilusta
sekä tekee kuvaukset suunnitelman mukaisesti. Voidaan kutsua kameramieheksi. Tähän luetaan
myös videokuvaaja.
07490 Muut valokuvaajat ja elokuvaajat
Tähän luetaan valokuvaajat ja elokuvaajat, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. mikrovalokuvaaja, joka on erikoistunut esim. arkistomateriaalin kuvaamiseen,
ilmavalokuvaaja, joka kuvaa lentokoneesta esim. karttojen laatimista varten.

075 Näyttämötaiteilijat
Esittävät puhe-, laulu- ja tanssiosia näyttämöllä, elokuvanauhoituksissa ja muissa tilaisuuksissa.
07510 Näyttelijä
Esittää puheosia esim. teatterissa tai nauhoituksissa. Tähän luetaan myös lausuja, joka esittää
runoteoksia, sekä TV-näyttelijä, pantomiimitaiteilija ja nukketeatterinesittäjä.
07520 Laulaja, taidemusiikki
Esittää osia esim. oopperoista ja opereteista sekä konsertti- ja kirkkolauluja. Tähän luetaan myös
kuorolaulaja.
07530 Tanssija
Esittää tanssiosia näyttämöesityksissä ym. Voi olla balettikunnan ensitanssija tai -tanssijatar. Tähän
luetaan myös balettimestari, joka sovittaa baletteja näyttämölle ja toimii baletin johtajana, sekä
koreografi, joka sommittelee baletteja.

07540 Varieteetaiteilija
Esiintyy varieteessa tai sirkuksessa (sirkustaiteilija) esim. akrobaattina, nuorallatanssijana,
jonglöörinä, matkijana (imitaattorina), klovnina, taikurina tai eläintenkesyttäjänä.
07590 Muut näyttämötaiteilijat
Tähän luetaan näyttämötaiteilijat, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. stuntman (sijaisnäyttelijä), joka vaarallisissa kohtauksissa esiintyy näyttelijän
puolesta, sekä statisti (avustaja).

076 Muusikot
Säveltävät ja sovittavat musiikkiteoksia, soittavat orkestereissa, esiintyvät solisteina, esittävät
urkumusiikkia sekä johtavat seurakuntalaulua. Orkesterinjohtaja, joka soittaa jotakin soitinta
orkesterissa, luetaan kyseiseen muusikkoammattiin.
07610 Säveltäjä
Luo ja nuotitsee musiikkiteoksia; tuottaa teoksia, joiden olennaisen osan muodostaa
orkesterisovitus, tai säveltää pelkästään melodioita, jotka sitten toinen henkilö (sovittaja) soinnuttaa
ja sovittaa. Voi elokuvasäveltäjänä kirjoittaa tausta- ja säestysmusiikkia elokuviin, laatia
säestysmusiikin yksityiskohtaisen luettelon ja sovittaa musiikki- ja kuvajaksot toisiinsa.
07615 Orkesterin- ja kuoronjohtaja
Johtaa orkesteria tai kuoroa. Kutsutaan myös kapellimestariksi. Voi laulunäyttämön kuoromestarina
vastata kuoro-osien harjoittamisesta ja olla laulusolistien harjoittajana.
07620 Kirkkomuusikko
Soittaa urkuja ja johtaa seurakuntalaulua jumalanpalveluksissa; harjoittaa ja johtaa kirkkokuoroa;
opettaa rippikoululaisille virsilaulua; antaa musiikinopetusta nuorisolle. Voidaan kutsua kanttoriksi
tai urkuriksi tai kanttori-urkuriksi.
07630 Muusikko, kosketinsoittimet
Soittaa pianoa, sähköurkuja, cembaloa tai muuta kosketinsoitinta, esiintyy myös solistina. Voidaan
soittimen mukaan kutsua esim. pianistiksi. Tähän luetaan ravintolapianisti.
07635 Muusikko, paljesoittimet
Soittaa harmonikkaa, bandoneonia, concertinaa tai muuta paljesoitinta.
07640 Muusikko, jousisoittimet
Soittaa viulua, alttoviulua, kontrabassoa, selloa, bassoviulua tai muuta jousisoitinta. Tähän luetaan
myös konserttimestari. Esiintyy myös solistina. Voidaan soittimen mukaan kutsua viulistiksi,
sellistiksi tms.

07645 Muusikko, näppäilysoittimet
Soittaa harppua, kitaraa, sähköbassoa, kanteletta, sitraa, koraa tai muuta näppäilysoitinta. Esiintyy
myös solistina. Voidaan soittimen mukaan kutsua kitaristiksi, banjonsoittajaksi jne.
07650 Muusikko, puupuhaltimet
Soittaa huilua, fagottia, englannintorvea, oboeta, klarinettia, saksofonia tai muuta puupuhallinta.
07655 Muusikko, vaskipuhaltimet
Soittaa kornettia, käyrätorvea, flyygelitorvea, trumpettia, bassotorvea, alttotorvea, pasuunaa, tuubaa
tai muuta vaskipuhallinta.
07660 Muusikko, lyömäsoittimet
Soittaa monisävelistä tai sävelkorkeudeltaan vaihtuvaa soitinta, kuten symbaalia, vibrafonia,
ksylofonia, marimbaa, kellopeliä ja vaskirumpua, tai sävelkorkeudeltaan kiinteitä soittimia, kuten
rumpuja, rumbasoittimia, patarumpuja, percussiota, cuicaa jne.
07665 Laulaja, kevyt musiikki
Esittää laulelmia ja iskelmiä, laulaa rockia, jazzia, poplauluja jne. Voi olla orkesterin laulusolisti
(vokalisti).
07672 Kaksijäseninen tanssiorkesteri, duo
07673 Kolmijäseninen tanssiorkesteri, trio
07674 Nelijäseninen tanssiorkesteri, kvartetti
07675 Viisijäseninen tanssiorkesteri, kvintetti
07676 Kuusijäseninen tanssiorkesteri, sekstetti
07677 Seitsenjäseninen tanssiorkesteri, septetti
07678 Kahdeksanjäseninen tanssiorkesteri, oktetti
07680 Musiikkijuontaja
Toimii usein itsenäisenä yrittäjänä. Soittaa musiikkia ravintoloissa, juontaa ym. Kutsutaan myös
tiskijukaksi (discjockey, dj). Tähän luetaan myös karaokejuontaja.
07690 Muut muusikot
Tähän luetaan musiikkityötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin, esim. ”one man’s band” sekä elektronimuusikko, nuottienkirjoittaja, joka
siirtää säveltäjän tai sovittajan partituuriin merkitsemät äänet soittimittain nuottilehdille.

077 Ohjaajat ja näyttämömestarit
Ohjaavat erilaisia esityksiä sekä vastaavat eräistä teknisistä ja organisatorisista tehtävistä
teatteriesityksissä ja nauhoituksissa ym. Tähän ei lueta kuvanauhoittajaa (06620).
07710 Ohjaaja
Laatii teatteriesityksiä yms., tekee taiteellisia ratkaisuja ja valitsee muut osanottajat; johtaa
harjoituksia ja nauhoituksia. Voi olla esim. elokuvaohjaaja, teatteriohjaaja tai TV-ohjaaja. Tähän ei
lueta dramaturgia (071).
07720 Teatterituottaja
Suunnittelee ohjelman sisällön ja kokoonpanon, ottaa yhteyden muihin osanottajiin ja valmistelee
esityskokonaisuuden. Tähän luetaan myös elokuvatuottaja, joka suorittaa samanlaatuisia tehtäviä
elokuvanauhoitusten yhteydessä, sekä elokuvatuotannon johtaja. Tähän ei lueta radio- eikä TVtuottajaa (062).
07730 Näyttämöpäällikkö
Vastaa teatteriesityksen ja elokuvauksen yhteydessä tietyistä teknisistä ja organisatorisista
tehtävistä. Huolehtii teatterin näyttämöpäällikkönä (pienissä teattereissa järjestäjänä) näytelmän
tarvikkeiden hankinnasta, ohjaa valaistusmestarin ja näyttämömiesten toimintaa, ohjaa näyttelijöitä
sisääntuloissa ja hoitaa joskus äänitehosteita. Elokuvajärjestäjänä laatii miljööluettelon,
kuvauskaavion ja rekvisiittaluettelon, ottaa selvän kuvauspaikoista ja järjestää tarvittavat luvat,
huolehtii majoituksesta sekä hankkii avustajat. Tähän luetaan myös suurissa teattereissa
näyttämöpäällikön apuna toimiva järjestäjä.
07740 Kuvaussihteeri
Huolehtii, että näyttelijöiden puvut, naamiointi jne. sekä esineiden paikat ovat järjestyksessä
elokuvien tai televisiolähetysten nauhoituksissa; kutsuu osanottajat harjoituksiin ja kirjoittaa
harjoituksista raportteja. Voidaan kutsua tuotantosihteeriksi tai tuotantoavustajaksi.
07750 Tarpeistonhoitaja
Vastaa tarpeistosta, huonekaluista ym., joita käytetään teatteriesityksen tai nauhoituksen aikana.
07760 Valaistusmestari
Säätelee annettujen ohjeiden mukaan valo- ja väritehosteita elokuvattaessa ja teattereissa sekä
vastaa tarvittavien laitteiden hankinnasta ja huollosta. Tähän luetaan myös valomies.
07770 Elokuvaleikkaaja
Leikkaa kohtauksen esitysjärjestykseen; muokkaa kuva- ja dialogiainesta; tekee filmiin merkintöjä
laboratorion ohjeiksi. Voidaan kutsua leikkaajaksi.
07780 Äänimies
Vastaa äänentoistolaitteista ja äänenlaadusta konserteissa ja teatteriesityksissä. Voidaan kutsua
myös miksaajaksi.

07790 Muut ohjaajat ja näyttämömestarit
Tähän luetaan ohjaajat ja näyttämömestarit, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
erillisammatteihin, esim. erikoistumaton näyttämöteknikko ja erikoistumaton kiertueteknikko sekä
ääniarkistonhoitaja, joka kerää, luokittelee ja arkistoi ääniefektejä.

079 Muu taiteellinen ja viihteellinen työ
Tähän luetaan taiteellista työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.
07910 Naamioija
Naamioi ja kampaa näyttelijät; laatii muotokuvanaamiointeja ja tyyliopillisesti oikeita naamiointeja
ja kampauksia. Tähän luetaan myös esim. televisioesiintyjien ehostaja ja maskeeraaja.
07920 Tarpeistonhankkija
Hankkii sisustustarvikkeita ja muuta aineistoa teatteriesityksiä tai nauhoituksia varten sekä hoitaa
tarpeistovarastoa.
07930 Puvustonhoitaja
Hoitaa teatterin tai elokuvayhtiön pukuvarastoa ja ateljeeta; vastaa vaatteiden ostoista ja
kuljetuksista. Tähän luetaan kaikki puvustotyöntekijät teattereissa ja televisiossa.
07940 Kuiskaaja
Seuraa roolitekstiä harjoituksissa ja esityksissä ja kuiskaa unohtuneen tekstin. Tähän luetaan myös
musiikkikuiskaaja.
07950 Pukija
Toimii teatterissa pukijana.
07990 Muut taiteellista ja viihteellistä työtä tekevät
Tähän luetaan taiteellista työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin, esim. teatterin tarpeistonvalmistaja sekä taidekäsityöläinen, joka ei ole
kuvataiteilija.

08 Kirjasto- ja informaatioala
Vastaavat yleisissä ja tieteellisissä kirjastoissa sekä suurten yritysten kirjastoissa kirjallisuuden
hankinnasta ja lainauksesta, luetteloivat ja luokittelevat saapuneet teokset ja hoitavat vaativaa
referaattipalvelua; valvovat myös arkistotutkimusta ja arkistonhoitoa sekä huolehtivat
kulttuurihistoriallisissa ja taidemuseoissa esineiden näytteillepanosta ja säilyttämisestä.

081 Kirjastotyöntekijät
Vastaavat yleisissä ja tieteellisissä kirjastoissa sekä yritysten kirjastoissa kirjallisuuden hankinnasta
ja lainauksesta, luetteloivat ja luokittelevat saapuneet teokset ja hoitavat myös referaattipalvelua.

08110 Yleisen kirjaston kirjastonhoitaja
Vastaa kirjallisuuden ja muiden kirjastoteosten valinnasta, luokittelusta ja luetteloinnista, valvoo
kirjaston kirjaluetteloa ja vastaa kirjojen lainaamisesta; antaa neuvoja kirjaston käyttäjille,
opiskelijoille, opintopiireille jne.; järjestää kirjallisuustapaamisia, näyttelyitä ym. Tähän luetaan
myös lääninkirjastonhoitaja ja kirjastoamanuenssi.
08120 Tieteellisen kirjaston kirjastonhoitaja
Seuraa tieteellisessä kirjastossa tieteellistä kirjallisuutta; hankkii kirjallisuutta; luokittelee ja
luetteloi hankitun kirjallisuuden ja hoitaa referaattipalvelua; tiedottaa ja antaa neuvoja tutkijoille ja
opiskelijoille. Voi olla ylikirjastonhoitaja. Tähän luetaan myös kirjastoneuvos ja
valtionkirjastonhoitaja.
08130 Yrityksen tms. kirjastonhoitaja
Hankkii, luokittelee, luetteloi ja lainaa kirjoja ym. teollisuusyrityksen, järjestön viranomaisen tms.
kirjastossa; välittää lainoja tieteellisistä kirjastoista; lukee alan aikakauslehtiä ja rekisteröi ja referoi
artikkeleita. Voidaan kutsua teollisuuden kirjastonhoitajaksi. Tähän luetaan myös koulukirjaston
hoitaja.
08140 Kirjastoapulainen
Avustaa luettelointi-, tarkistus- ja merkitsemistehtävissä; toimii kirjalainaamoissa ja lukusaleissa
järjestely- ja toimistotehtävissä. Voidaan kutsua myös kirjastovirkailijaksi.
08190 Muut kirjastotyöntekijät
Tähän luetaan kirjastotyöntekijät, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. koululaitoksessa toimivat oppimateriaalivarastojen hoitajat. Tähän luetaan myös
järjestelyapulaiset.

082 Arkisto- ja museotyöntekijät
Hoitavat arkistotutkimusta ja arkistonhoitoa, asettavat esineitä näytteille ja hoitavat niitä
kulttuurihistoriallisissa ja taidemuseoissa.
08210 Arkistonhoitaja
Huolehtii arkistoissa kirjallisen aineiston järjestämisestä ja säilyttämisestä; luetteloi, kirjaa ja
ryhmittelee arkistoaineistoa tehden tällöin usein tieteellistä tutkimusta; valvoo eri virastojen
arkistoja osaksi tarkastamalla arkistolle lähetettyjen asiakirjojen luettelot ja osaksi myös
tarkastuskäyntien avulla; avustaa yksityisiä tutkijoita aineistoon perehtymisessä. Voi olla
arkistonhoitaja, maakunta-arkistonhoitaja, kaupunginarkistonhoitaja, arkistoneuvos,
valtionarkistonhoitaja tai sota-arkistonhoitaja.
08220 Arkistoapulainen
Avustaa arkistonhoitajaa lähdeaineiston luetteloinnissa, kirjaamisessa ja ryhmittelyssä yms. Tähän
luetaan myös kuva-arkiston, leikearkiston tai vastaavan ei-tieteellisen arkiston, järjestön,
viranomaisen tms. tekninen apulainen.

08230 Museonhoitaja
Huolehtii kulttuurihistoriallisessa, taide- tai erityismuseossa esineiden keräämisestä,
luokittelemisesta, kunnossapidosta ja näytteillepanosta; järjestää näyttelyitä ja esittelyjä; laatii
luetteloita yms.; valvoo kulttuurimuistomerkkejä ja huolehtii alansa neuvontatyöstä; arvioi
esineiden iän, tunnistaa muotokuvia ym. Voi olla museointendentti, museoamanuenssi tai
museoavustaja.
08290 Muut arkisto- ja museotyöntekijät
Tähän luetaan arkistonhoitajat ja museovirkailijat, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin, esim. nauha-arkistonhoitaja ja filmiarkistonhoitaja, jotka hoitavat erilaisten
nauhoitusten arkistoja.

083 Informaatikot
Vastaavat lähinnä teknisestä tai tieteellisestä kirjallisuus-, arkisto- tai muusta tietopalvelusta,
suunnittelevat ja ylläpitävät mm. dokumentointijärjestelmiä. Voivat työskennellä myös virastoissa,
laitoksissa ja yritysten kirjastoissa.
08310 Informaatikko
Vastaa lähinnä teknisestä tai tieteellisestä kirjallisuuspalvelusta, kuten referaattipalvelusta ja
kirjallisuusselvityksistä. Suunnittelee ja ylläpitää dokumentoinnissa ja tiedotuksessa tarvittavia
järjestelmiä ja menetelmiä. Kutsutaan myös dokumentalistiksi.
08390 Muut informaatikot
Tähän luetaan ne informaatikot, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

089 Muu kirjasto- ja informaatioala
Tähän luetaan ne kirjasto-, arkisto- ja museotyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.
08990 Muut kirjasto- ja informaatioalan työtä tekevät
Tähän luetaan ne ammatit, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän erillisammatteihin.

09 Muu tieteellinen asiantuntijatyö
Tähän luetaan luonnontieteellistä, yhteiskuntatieteellistä ja humanistista työtä tekevät henkilöt, joita
ei voida lukea muihin tämän pääryhmän ryhmiin.

091 Yhteiskunnallisen alan tutkijat
Tähän ryhmään luetaan yhteiskunnallista tutkimus- ja selvitystyötä tekevät henkilöt, esim. talous- ja
yritystutkijat sekä matemaattista ja tilastollista tutkimustyötä tekevät.

09110 Taloustutkija
Seuraa talouselämää sekä tutkii taloudellisia teorioita ja talouspolitiikkaa; tekee selvityksiä ja arvioi
esim. sosiaalipolitiikan, työvoimapolitiikan, talouspolitiikan, rahapolitiikan, suhdannepolitiikan ja
ulkomaankaupan kehityssuuntia. Tähän luetaan myös ekonometrikko sekä analyytikko, joka
soveltaa matemaattisia ja tilastollisia menetelmiä taloudellisiin ongelmiin.
09120 Yritystutkija
Tutkii ja analysoi yritysten ja järjestöjen rakennetta ja taloudellisia oloja, erityisesti hallintoa ja
toimintaa; soveltaa taloudellisia teorioita käytäntöön. Tähän luetaan myös yritysneuvoja ja konsultti.
09130 Tilastotutkija
Suunnittelee ja järjestelee tilastotietoja kerääviä tutkimuksia; johtaa aineiston tilastollista
työstämistä, analysoi taulukkomateriaalia ja esittää tuloksia. Kutsutaan joskus aktuaariksi. Tähän
luetaan myös yliaktuaari.
09140 Matemaatikko
Tekee matemaattisia laskelmia yleensä luonnontieteellistä tai teknistä tutkimustyötä varten. Voi
vakuutusmatemaatikkona (vakuutusaktuaarina) vastata vakuutusmaksujen laskentaperusteista,
vakuutusmaksujen tilastollisesta tarkastuksesta tai vastaavasta. Tähän ei lueta insinöörejä, joiden
tehtäviin kuuluu erilaisten laskelmien tekeminen.
09150 Yhteiskuntatutkija
Tekee väestöä, asumista, elinkeinoelämän rakennetta ja sijoittumista koskevaa taikka muuta
sosiologista tai sosiaalipoliittista tutkimustyötä.
09160 Yhdyskuntasuunnittelija
Johtaa ja tekee valtion tai kunnan liikennetekniikan, maa-, tie- ja vesirakennustekniikan ja
ympäristönsuojelun suunnittelu- ja tutkimustyötä. Osallistuu liikenneväylien, vesihuollon ja
ympäristönsuojelullisten rakenteiden suunnitteluun.
09170 Markkinatutkija
Tekee markkinatutkimuksia erilaisia mittausmenetelmiä käyttäen. Laatii yhteenvetoja ja
kampanjarunkoja myynnin edistämiseksi. Voidaan kutsua markkinointianalyytikoksi.
09190 Muut yhteiskunnallisen alan tutkijat
Tähän luetaan yhteiskunnallista selvitystyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muiden tämän
ryhmän alaryhmien ammattien harjoittajiin.
09195 Tutkimusapulainen, yhteiskuntatieteet
Avustaa yhteiskuntatieteellistä tutkimustyötä tekeviä henkilöitä.

092 Humanistisen ja luonnontieteellisen alan tutkijat
Tämän ryhmän henkilöt tutkivat historiallisia ja maantieteellisiä ilmiöitä, vanhoja taidesuuntia sekä
niihin liittyviä kysymyksiä, tekevät sukuselvityksiä ja tutkivat kieliä.
09210 Arkeologi
Tutkii historiallisia ilmiöitä ja rakenteita; osallistuu muinaistutkijana museoiden esineistön
luokitteluun ja rakennusten entistämiseen.
09220 Maantieteilijä
Tutkii luonnonmaatiedettä, kuinka luonnon-olot vaikuttavat maan kulttuuri- ja aineelliseen
kehitykseen; laatii joskus karttoja, jotka osoittavat esim. erilaisia taloudellisia toimintoja; tutkii
väestöoloja ja eri alojen elinkeinoelämän rakennetta.
09230 Sukututkija
Tekee asiakirjoihin pohjautuvia sukuselvityksiä ja -tauluja. Kutsutaan myös genealogiksi.
09240 Kansatieteilijä
Tutkii kansanperinnettä pyrkien selvittämään kansanomaisen kulttuurin luonnetta, kehittymistä ja
muuttumista. Kansatieteilijän tutkimuskentän muodostavat kansanomainen aineellinen ja
sosiaalinen kulttuuri ja kansantavat. Tähän luetaan myös kulttuuriantropologi.
09250 Taidehistoriantutkija
Tutkii arkkitehtuuria, kuvanveistoa, maalausta, piirustusta, grafiikkaa ja taidekäsityötä sekä näiden
alojen taide-esineitä ja kuvailee, luokittelee ja arvioi niitä.
09260 Kielentutkija
Tutkii kielten rakennetta, historiaa ja sukukieliä, kielitieteen teorioita ja lähitieteitä sekä selvittelee
tutkittavan kielialueen kulttuuritaustaa ja tutkittavaa kieltä puhuvien kansojen historiaa ja
yhteiskuntaelämää. Tähän ei lueta kieltenopettajia (033).
09270 Teologiantutkija
Tekee teologisen alan tutkimustyötä.
09290 Muut humanistisen ja luonnontieteellisen tutkimuksen tekijät
Tähän luetaan sellaiset humanististen ja luonnontieteiden tutkijat, joita ei voida lukea muiden tämän
ryhmän ammattien harjoittajiin. Tähän luetaan myös eläintentäyttäjä.
09295 Tutkimusapulainen, muu humanistinen ja luonnontieteellinen tutkimus
Avustaa historiallista, maantieteellistä, teologista ym. tutkimustyötä tekeviä henkilöitä.

093 Haastattelijat
Suorittavat yhteiskunnalliseen, luonnontieteelliseen, humanistiseen sekä markkinatutkimukseen
liittyviä haastatteluja. Tähän ei lueta henkilöitä, jotka suorittavat haastatteluja toimittajana.
09310 Haastattelija
Tekee tutkimustoimintaan liittyviä haastatteluja.
09390 Muut haastattelijat
Tähän luetaan ne haastattelutyötä tekevät henkilöt, jotka eivät ole toimittajia tai joita ei voida lukea
muiden alaryhmän ammattien harjoittajiin.

094 Suhdetoimintatyöntekijät
Johtavat suhdetoimintaa tai työskentelevät sen hyväksi, että yritykseen, sen tuotteisiin tai
toimintaan suhtauduttaisiin myönteisesti.
09410 Suhdetoimintapäällikkö
Johtaa yrityksen tms. PR-työtä olematta mainostaja tai toimittaja. Hoitaa usein sisäiseen
tiedotukseen liittyviä järjestelyjä. Kutsutaan myös PR-päälliköksi.
09420 Suhdetoiminnanhoitaja
Pyrkii luomaan eri kohderyhmissä positiivista suhtautumista edustamansa yrityksen tai järjestön
toimintaa, tuotteita ja palveluja kohtaan; muokkaa tiedotusmateriaalia ja antaa suullista tietoa.
09430 Kongressisihteeri
Huolehtii vieraista esim. yrityskäynneillä, neuvotteluissa ja messuilla. Esittelee yrityksen tms.
toimintaa ja tuotteita. Voi huolehtia tarjoilusta yms. Tähän luetaan myös PR-sihteeri.
09490 Muut suhdetoimintatyötä tekevät
Tähän luetaan ne suhdetoimintatyöntekijät, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

095 Järjestötyöntekijät
Hoitavat järjestöissä jäsenten edunvalvontaan, koulutukseen yms. liittyviä järjestön tavoitteiden
mukaisia tehtäviä.
09510 Ammattijärjestön toimitsija
Edustaa esim. neuvotteluissa järjestön tai sen jäsenten etuja; tekee selvityksiä, tiedottaa ja neuvoo
esim. lakien, sopimusten ym. tulkitsemisessa. Tähän luetaan myös päätoimiset luottamushenkilöt ja
työsuojeluvaltuutetut sekä järjestöjen asioitsijat. Tähän ei lueta järjestöjuristia (054).

09520 Järjestösihteeri
Neuvoo ja ohjaa puheenjohtajan apuna järjestön käytännön toimintaa sekä osastoja ja jäseniä. Voi
esim. urheilun piirissä toimia lajijohtajana tai -päällikkönä. Tähän luetaan myös valistussihteeri
sekä järjestöjen eri tehtäväalueista vastaavat henkilöt.
09590 Muut järjestötyöntekijät
Tähän luetaan järjestötyöntekijät, joita ei voida lukea muiden tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

096 Kääntäjät ja tulkit
Kääntävät joko puhetta tai kirjallista tekstiä kielestä toiseen.
09610 Kielenkääntäjä
Kääntää ja muokkaa vieraskielistä tekstiä äidinkielelle tai päinvastoin. Voi olla erikoistunut eri
alojen tai tieteiden erityistekstien kääntämiseen. Tähän ei lueta kaunokirjallisuuden kääntäjiä (071).
09620 Tulkki
Kääntää suullisesti keskusteluja ja esitelmiä äidinkieleltä vieraalle kielelle ja päinvastoin.
09690 Muut kääntäjät ja tulkit
Tähän luetaan ne kielenkääntäjät, tulkit ja viittomakielen tulkit, joita ei voida lukea muiden tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin.

097 Ympäristön- ja luonnonsuojelutyö
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät kunnissa, luonnonsuojelujärjestöissä ja yrityksissä työtä
ympäristön- ja luonnonsuojeluongelmien selvittämiseksi ja ehkäisemiseksi.
09710 Ympäristönsuojelupäällikkö, -sihteeri
On kunnan ympäristönsuojelutoimiston esimies. Valmistelee ympäristölautakunnassa käsiteltävät
asiat, esittelee ne sekä huolehtii siitä, että lautakunnan tekemät päätökset pannaan täytäntöön.
Kutsutaan myös ympäristöpäälliköksi tai ympäristösihteeriksi. Tähän luetaan myös yritysten
johtavat ympäristönsuojelutoimihenkilöt.
09720 Ympäristönsuojelutarkastaja
Toimii ympäristönsuojelun valvonta- ja täytäntöönpanotehtävissä. Tehtävät voivat liittyä esim.
jätehuollon ja maa-ainesten oton valvontaan, vesistökuormituksen tarkkailuun ja ilmansuojeluun.
Kutsutaan myös ympäristötarkastajaksi.
09730 Ympäristönsuojelusuunnittelija
Tekee ympäristösuunnitelmia, -ohjelmia ja -selvityksiä. Tehtäviin voi liittyä myös ympäristöalan
valistus- ja koulutustehtäviä.

09740 Ympäristön- ja luonnonsuojelutyöntekijä
Laatii ympäristön- ja luonnonsuojelua koskevia suunnitelmia, valvoo suojelua koskevien säädösten
noudattamista.
09790 Muut ympäristön- ja luonnonsuojelutyötä tekevät
Tähän luetaan ne ympäristön- ja luonnonsuojelutyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin
tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.

099 Muu tieteellinen asiantuntijatyö
Tähän luetaan ne yhteiskuntatieteellistä, luonnontieteellistä ja humanistista työtä tekevät henkilöt,
joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän alaryhmiin.
09990 Muut tieteellisen asiantuntijatyön tekijät
Tähän luetaan sellaiset yhteiskuntatieteellistä ym. työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea
muiden tämän ryhmän alaryhmien ammattien harjoittajiin.

1

Terveydenhuolto ja sosiaaliala

Tähän pääryhmään kuuluvat henkilöt tekevät terveyden- ja sairaanhoitotyötä, hammashoitoalan
työtä eläinlääkintätyötä, sosiaalialan työtä, lasten päivähoitotyötä sekä ympäristön- ja
terveydensuojelutyötä.
Pääryhmä sisältää seuraavat ryhmät:
10 Terveyden- ja sairaanhoito
11 Terveydenhuollon kuntoutus
12 Hammashoitoala
13 Apteekkiala
14 Eläinlääkintä ja ympäristönsuojelu
15 Sosiaaliala
16 Lasten päivähoito
17 Psykologia
18 Harrastustoiminnan ohjaus, ammattiurheilu
19 Muu terveydenhuolto ja sosiaaliala

10 Terveyden- ja sairaanhoito
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät diagnooseja, antavat hoitoa, avustavat hoidon
antamisessa, hoitavat sairaita ja loukkaantuneita sekä hoitavat synnytyksiä.

101 Lääkärit
Tutkivat potilaita, tekevät diagnooseja, antavat lääke-, kirurgista ja muuta hoitoa, suorittavat
lääkinnällisiä toimenpiteitä ehkäistäkseen sairauksien syntyä sekä tekevät lääketieteellistä
tutkimustyötä. Ovat laillistettuja. Tähän ei lueta pelkästään hallinnollista työtä tekeviä lääkäreitä
(20) eikä yliopistojen ja korkeakoulujen lääketieteen tutkijoita (031).
10110 Yleislääkäri
Vastaa ennalta ehkäisevästä terveydenhoidosta, tekee diagnooseja ja antaa potilaille lääke-,
kirurgista tai muuta hoitoa. Voi olla esim. terveyskeskuslääkäri, työterveyslääkäri tai yksityisen
terveysaseman yleislääkäri.
10120 Erikoislääkäri
Tekee diagnooseja ja antaa potilaille esim. lääke-, kirurgista tai psykiatrista hoitoa. Voi olla esim.
kirurgi tai psykiatri, sairaalan ylilääkäri tai osastolääkäri. Tähän luetaan myös ne erikoistuneet
lääkärit, joilla ei ole hoitotehtäviä, esim. anestesialääkäri ja röntgenlääkäri. Erikoislääkäreillä on
lääkintöhallituksen antama spesialiteetti.
10190 Muut lääkärit
Tähän luetaan ne lääkärit, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin,
esim. asiantuntijalääkäri, oikeuslääkäri sekä lääketieteen tutkija, joka ei toimi yliopistossa tai
korkeakoulussa.

102 Ylihoitajat
Suunnittelevat ja johtavat käytännön hoitotyötä sairaaloissa ja terveyskeskuksissa.
10210 Ylihoitaja
Suunnittelee, johtaa ja sovittaa yhteen käytännön hoitotyöt sairaaloissa ja hoitaa henkilöstöasioita
mm. työhönottoa.
10220 Johtava hoitaja
Suunnittelee, johtaa ja sovittaa yhteen käytännön hoitotyöt terveyskeskuksessa tai lääkäriasemalla.
10290 Muut ylihoitajat
Tähän luetaan ne ylihoitajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.

103 Sairaanhoitajat
Hoitavat potilaita, toteuttavat lääkärien määräyksiä, vastaavat lääkeainevarastosta ja laitteista,
valvovat alaistensa töitä sekä opastavat terveydenhuoltoalan opiskelijoita. Tähän ei lueta
sairaanhoitajia, jotka toimivat opettajina (03).
10310 Osastonhoitaja
Sovittaa yhteen ja johtaa työtä osastollaan; vastaa potilaiden hoidosta sekä siitä, että lääkärien
määräyksiä noudatetaan. Tähän luetaan myös apulaisosastonhoitaja ja yöhoitaja.
10315 Sairaanhoitaja
Hoitaa sairaalan osastolla tai terveyskeskuksessa potilaita lääkärin valvonnassa tai itsenäisesti.
Tähän luetaan myös sairaanhoitajana toimiva diakonissa.
10320 Erikoissairaanhoitaja
Hoitaa potilaita lääkärin valvonnassa tai itsenäisesti omalla erikoisalallaan esim. psykiatria,
kirurgia, anestesia, sisätaudit.
10330 Työterveyshoitaja
Vastaa lääkärin alaisuudessa tietyllä työpaikalla työntekijöiden terveyden- ja sairaanhoidosta; tekee
terveystarkastuksia ja tekee muuta ennalta ehkäisevää työtä; antaa neuvoja työterveyskysymyksissä;
osallistuu sopeuttamis- ja kuntoutustoimintaan; tekee sairaus- ja tapaturmatilastoja.
10340 Kätilö, erikoissairaanhoitaja
Vastaa yleensä synnytyksistä sairaaloissa; avustaa lääkäriä vaikeissa synnytyksissä; vastaa
potilaiden hoidosta naistentautien ja synnytysosastoilla.

10350 Kouluterveydenhoitaja
Vastaa koululääkärin alaisuudessa oppilaiden terveystarkastuksesta; valvoo oppilaiden fyysistä,
psyykkistä ja sosiaalista terveyttä; selvittää ympäristöolosuhteita, antaa neuvoja
terveydenhuoltokysymyksissä sekä avustaa lääkäriä tutkimuksissa.
10360 Terveydenhoitaja
Työskentelee äitiys- ja lastenneuvoloissa ennalta ehkäisevän äitiyshuollon sekä gynekologisten
terveystarkastusten parissa; avustaa lääkäriä tutkimuksissa; neuvoo vanhempia ja antaa
ehkäisyvalistusta.
10390 Muut sairaanhoitotyötä tekevät
Tähän luetaan ne sairaanhoitajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän erillisammattien
harjoittajiin.

104 Laboratoriohoitajat, röntgenhoitajat
Tekevät erilaista hoitoa palvelevaa tutkimustyötä, ottavat esimerkiksi näytteitä sairaaloissa ja
terveyskeskuksissa.
10410 Laboratoriohoitaja
Tekee laboratoriotyötä sairaalalaboratorioissa. Ottaa näytteitä, tutkii niitä, tekee analyyseja, tilastoi
tuloksia, valmistaa liuoksia ja osin huoltaa instrumentteja. Tähän luetaan myös
erikoislaboratoriohoitaja ja bioanalyytikko. Tähän ryhmään ei lueta laboratorioanalyytikkoja.
10420 Röntgenhoitaja
Tekee röntgentutkimuksia; vastaa sädehoidon teknisestä toteuttamisesta, huolehtii
röntgenlaitteistosta sekä vastaa läpivalaisusta ja kuvien kehittämisestä; antaa tutkimuksen
yhteydessä injektioita. Tähän luetaan myös radiologian erikoissairaanhoitaja ja
erikoisröntgenhoitaja.
10490 Muut laboratoriohoitajat ja röntgenhoitajat
Tähän luetaan ne sairaaloissa työskentelevät laboratorionhoitajat ja röntgenhoitajat, joita ei voida
lukea muihin tämän ala-ryhmän ammattien harjoittajiin.

105 Mielisairaanhoitajat
Osallistuvat psykiatristen potilaiden hoitoon ja aktivoimiseen.
10510 Mielenterveyshoitaja
Hoitaa psykiatristen sairaaloiden potilaita ja ohjaa askartelua. Voidaan kutsua myös
mielisairaanhoitajaksi. Tähän ei lueta psykiatrian erikoissairaanhoitajaa (103).

10590 Muut mielisairaanhoitajat
Tähän luetaan ne mielisairaanhoitajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

106 Perushoitajat, lääkintävahtimestarit, lähihoitajat
Hoitavat ja avustavat sairaiden hoidossa sekä osallistuvat sairaalalaitosten osastojen hoitoon.
10610 Perushoitaja, lähihoitaja
Suorittaa potilaan hoitoon liittyviä tehtäviä sairaaloissa ja terveyskeskuksissa; avustaa
tutkimuksissa ja hoidossa; ottaa näytteitä ja hoitaa yksinkertaiset haavojen uudelleensitomiset. Voi
työskennellä esim. vastaanotolla tai avustaa leikkausosastolla sairaanhoitajaa ja lääkäriä. Kutsutaan
myös apuhoitajaksi.
10620 Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja, lähihoitaja
Huolehtii potilaiden siirtämisestä eri osastoille, käyttää ja huoltaa tiettyjä sairaalan laitteita, antaa
tarvittaessa ensiavun sekä ajaa ambulanssia. Tähän luetaan myös ensihoitaja, sairaankuljettaja ja
ambulanssinkuljettaja. Tähän ei lueta palomiestä, joka kuljettaa ambulanssia 901.
10690 Muut perushoitajat, lääkintävahtimestarit ja lähihoitajat
Tähän luetaan ne perushoitajat ja lääkintävahtimestarit, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin.

107 Lastenhoitajat, sairaanhoito
Toteuttavat omalta osaltaan sairaiden tai vastasyntyneiden lasten hoitosuunnitelmaa.
10710 Lastenhoitaja, sairaanhoito
Hoitaa ja huoltaa sairaita lapsia ja vastasyntyneitä sairaaloissa.
10790 Muut lastenhoitajat, sairaanhoito
Tähän luetaan ne lastenhoitajat (sairaala), joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

108 Hoitoa ja tutkimusta avustava työ
Tähän alaryhmään kuuluvat avustavat lääkäreitä ja hoitajia tutkimuksissa sekä potilaiden hoidossa.
Tähän ei lueta laboratorioapulaisia.
10810 Välinehuoltaja
Huoltaa sairaalan välinehuoltokeskuksissa, leikkaussaleissa, poliklinikoilla instrumentteja; pesee,
paikkaa ja steriloi niitä. Toimittaa osastoille sairaanhoitotarvikkeita.

10820 Kuulontutkija
Ottaa vastaan potilaita, jotka ovat saaneet lähetteen korvalääkäriltä; tekee diagnostisia mittauksia
sekä kokeilee kuulokojeita ja muita apuvälineitä; vastaa joskus koulu- ja esikoululasten
kuulontarkastuksesta. Voi toimia työterveyden parissa ja tarkastaa työntekijöiden kuulon.
10830 Sairaala-apulainen
Tekee sairaalassa ja terveyskeskuksessa erilaisia töitä, jotka eivät suoraan liity potilaan hoitoon,
esimerkiksi siivoaa huoneita. Voi toimia tietyllä osastolla. Tähän luetaan myös laitosapulaiset ja
laitoshuoltajat.
10840 Osastosihteeri, terveyskeskusavustaja
Työskentelee sairaaloiden ja terveyskeskusten toimistoissa ja yksityislääkärien vastaanotoilla.
Hoitaa ajantilauksia ja puhtaaksikirjoitusta, arkistointia, potilaiden ohjausta ja neuvontaa. Tähän
luetaan myös vastaanotto-osaston avustaja ja vastaanottoapulainen.
10890 Muut hoitoa ja tutkimusta avustavat työntekijät
Tähän luetaan ne lääketieteellis-teknistä työtä tekevät apulaiset, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim. obduktioapulainen, preparaattoriapulainen,
röntgenapulainen, röntgenkehittäjä ja röntgenkuvaaja.

109 Muu terveyden- ja sairaanhoitotyö
Tähän luetaan ne terveyden- ja sairaanhoitotyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmiin.
10910 Jalkojenhoitaja ja jalkaterapeutti, lähihoitaja
Hoitaa jalkoja ja antaa liikunnallista kuntoutusta. Antaa lääkärin ohjeiden mukaan myös sairauksien
ja vammojen jälkihoitoa sekä ihosairauksien paikallishoitoa menetelminään mm. liike- ja
lääkehoidot, hieronta, kylvyt sekä pintalämpöhoidot. Kutsutaan myös pedikyristiksi.
10990 Muut terveyden- ja sairaanhoitotyötä tekevät
Tähän luetaan ne terveyden- ja sairaanhoitotyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmien ammattien harjoittajiin, esim. homeopaatti, kiropraktikko, naprapaatti, kuppari,
luontaisparantaja ja muut, jotka harjoittavat ammattiaan olematta esimerkiksi laillistettuja lääkäreitä
tai sairaanhoitajia.

11 Terveydenhuollon kuntoutus
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt antavat potilaille liikunta- ja työterapiaa sekä antavat terveille
hierontaa.

111 Lääkintävoimistelijat
Antavat liikuntaterapiaa, hierontaa ja vastaavaa hoitoa, yleensä osana lääkinnällistä kuntoutusta.

11110 Fysioterapeutti
Antaa lääkärin määräyksestä laitoksissa tai itsenäisenä yrittäjänä liikuntaterapiaa ja muuta hoitoa
estääkseen ja vähentääkseen esim. liikuntavaikeuksia; kokeilee apuvälineitä ja opettaa niiden
käyttöä; avustaa liikuntakyvyttömien kuntoutustyössä; antaa hengitysharjoitusta,
rentoutusharjoitusta. Voi työskennellä myös avohoidossa. Kutsutaan myös lääkintävoimistelijaksi.
11120 Erikoislääkintävoimistelija
Antaa lääkärin määräyksestä liikuntaterapiaa ja muuta hoitoa pääosin omalla erikoisalallaan
(neurologia, sydän- ja verisuonitaudit jne.).
11130 Kuntohoitaja
Avustaa lääkintävoimistelijaa; avustaa potilaita harjoituksen aikana, antaa hierontaa ja muuta
hoitoa.
11140 Hieroja
Antaa hierontaa, lämpö- ja muuta vastaavaa hoitoa; työskentelee lähinnä terveiden ihmisten kanssa
vammojen ja sairauksien ennalta ehkäisemiseksi.
11190 Muut lääkintävoimistelijat
Tähän luetaan ne lääkintävoimistelijat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
erillisammattien harjoittajiin.

112 Toiminnallinen terapia
Tähän alaryhmään kuuluvat ohjaavat sekä kuntoutettavien että terveiden ihmisten toimintoja esim.
lääkinnällisen kuntoutuksen ja harrastustoiminnan yhteydessä.
11210 Toimintaterapeutti
Analysoi toimintamuotoja ja käyttää niitä potilaan yksilöllisten kuntoutustavoitteiden mukaisesti.
Ohjaa potilasta omatoimisuuteen. Voi työskennellä myös avohoidossa tai itsenäisenä
ammatinharjoittajana. Tähän luetaan myös erikoistoimintaterapeutit.
11290 Muut toiminnallisen terapiatyön tekijät
Tähän luetaan ne toiminnallisen terapian työntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin, esim. askartelunohjaaja, taideterapeutti, musiikkiterapeutti ja työterapeutti
ja toimii laitoksissa kuntoutustyössä, ja osallistuu työkykyisyyden määrittämiseen, kuntoutuksen
suunnitteluun ja toteutukseen. Tehtäviin kuuluu myös tarveaineiden ja laitteiden hankinta.

113 Puheterapia
Puheterapiaan kuuluu puhe- ja äänihäiriöiden parantaminen, vammaan sopeuttaminen ja
sosiaaliseen kanssakäymiseen valmentaminen usein yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.

11310 Puheterapeutti
Hoitaa sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kasvatusneuvoloissa ja yksityisammatinharjoittajana
henkilöitä, joilla on puhevikoja, tavoitteena puhe- ja äänihäiriöiden parantaminen ja koko
kielellisen ilmaisun kehittäminen. Voidaan kutsua myös logopediksi.
11390 Muut puheterapiatyön tekijät
Tähän luetaan ne puheterapeutit, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän erillisammattien
harjoittajiin.

114 Ravitsemusterapia
Vastaavat terveellisten ruokavalioiden laatimisesta, laativat erilaisia dieettejä sekä antavat
ruokavalioon liittyviä neuvoja.
11410 Ravitsemussuunnittelija
Sovittaa yhteen ravintolääketieteelliset ja ruokavaliotaloudelliset kysymykset sairaaloissa ja
laitoksissa, suunnittelee potilaiden tarpeet ottaen huomioon aterioiden koostumukset; antaa
ruokavalioon liittyviä neuvoja. Voidaan kutsua ravitsemusterapeutiksi.
11490 Muut ravitsemusterapiatyötä tekevät
Tähän luetaan ne ravitsemusterapian työntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin, esim. dieteetikko.

119 Muu terveydenhuollon kuntouttava työ
Tähän luetaan ne erilaista terapeuttista hoitoa antavat henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmiin.
11910 Kylvettäjä
Huolehtii kylpylän tai saunan tiloista, kylvettää ja pesee asiakkaita. Tähän ryhmään kuuluu myös
saunottaja ja sairaalan tai muun laitoksen kylvettäjä.
11990 Muut terveydenhuollon kuntouttavan työn tekijät
Tähän luetaan ne erilaista terapeuttista hoitoa antavat henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmien ammattien harjoittajiin, esim. tietyn työpaikan liikuntaa ja tähän liittyviä
toimintoja johtava työterapeutti.

12 Hammashoitoala
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt hoitavat hampaita tai avustavat hoitotyössä. Tähän ei lueta
hammasteknikkoa 191.

121 Hammaslääkärit
Tutkivat ja hoitavat hampaiden ja niiden tukikudosten sairauksia ja vikoja.

12110 Hammaslääkäri
Tutkii ja hoitaa hampaiden ja niiden tukikudoksien sairauksia ja vikoja ja hoitaa sairauksia, jotka
johtuvat hampaista. Tähän luetaan sekä virka- että yksityishammaslääkärit.
12120 Erikoishammaslääkäri
Hoitaa hampaiden ja niiden tukikudosten sairauksia ja vikoja omalla erikoisalallaan (oikomishoito,
kliininen hammashoito, kirurgia). Erikoishammaslääkärillä on lääkintöhallituksen myöntämä
spesialiteetti.
12190 Muut hammaslääkärit
Tähän luetaan ne hammaslääkärit, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän erillisammattien
harjoittajiin, esim. hammaslääketieteen tutkija, joka työskentelee yliopistossa tai korkeakoulussa.

122 Hammashoitajat
Avustavat lääkäreitä hoidon yhteydessä, huolehtivat instrumenteista, tekevät toimistotöitä sekä
antavat hoitoa lääkärin ohjeiden mukaan.
12210 Erikoishammashoitaja
Antaa lääkärin ohjeiden mukaan hoitoa; poistaa hammaskiveä ja ylimääräistä täytettä; kiillottaa
hampaita sekä ottaa röntgenkuvia; antaa potilaille tietoa ruokailutavoista sekä ennalta ehkäisevästä
hammashoidosta. Voidaan kutsua myös hammashuoltajaksi. Tähän luetaan myös suuhygienisti.
12220 Hammashoitaja, lähihoitaja
Avustaa hammaslääkäriä tutkimuksessa ja hoidon yhteydessä; valmistaa tarveaineet; huoltaa
instrumentit ja muun välineistön sekä huolehtii varastoista; ottaa vastaan aikavaraukset; pitää
potilaskirjaa ja huolehtii toimistotöistä.
12290 Muut hammashoitajat
Tähän luetaan ne hammashoitoloiden työntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin, esim. hoitola-apulainen, joka hammashoitoklinikalla huolehtii esimerkiksi
siivouksesta ja potilaiden vastaanotosta.

129 Muu hammashoitoalan työ
Tähän luetaan ne hammashoitoalan työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmiin.
12990 Muut hammashoitoalan työntekijät
Tähän luetaan ne hammashoitoalan työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmien ammattien harjoittajiin.

13 Apteekkiala
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt johtavat toimintaa apteekeissa sekä valmistavat ja myyvät
lääkeaineita ja muita apteekkituotteita.

131 Apteekkarit ja proviisorit
Omistavat apteekkioikeudet ja johtavat toimintaa apteekeissa.
13110 Apteekkari
Omistaa apteekkioikeudet ja johtaa apteekin toimintaa.
13120 Proviisori
Johtaa apteekkarin alaisena apteekin toimintaa. Osallistuu tavallisesti myös lääkkeiden
valmistukseen ja myyntiin.
13190 Muut apteekkarit ja proviisorit
Tähän luetaan ne apteekkialan johtavat työntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

132 Farmaseutit
Myyvät ja valmistavat lääkkeitä apteekeissa.
13210 Farmaseutti
Valmistaa lääkeaineita lääkärien reseptien mukaan; osallistuu apteekin myyntityöhön; välittää tietoa
lääkäreille ja asiakkaille. Voi vastata pienen apteekin toiminnasta.
13290 Muut farmaseutit
Tähän luetaan ne farmaseutit, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.

133 Lääketyöntekijät
Tekee lääkehuollon teknisiä sekä toimintapalvelu- ja tuotantotehtäviä. Voi työskennellä
apteekeissa, lääketeollisuudessa, sairaala-apteekeissa, lääkekeskuksissa ja lääketukkukaupan
tehtävissä.
13310 Lääketyöntekijä
Tekee apteekeissa avustavaa työtä, kirjoittaa koneella lääkemääräyksiä, ottaa vastaan tavaroita,
hinnoittelee ja avustaa lääkkeiden valmistuksessa. Voi myydä käsikauppalääkkeitä. Voidaan kutsua
farmanomiksi tai tekniseksi apteekkiapulaiseksi.
13390 Muut lääketyöntekijät
Tähän luetaan ne lääkealan työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin, esim. lääkekaapinhoitaja.

139 Muu apteekkialan työ
Tähän luetaan ne apteekkialan työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.
13990 Muut apteekkialan työntekijät
Tähän luetaan ne apteekkialan työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmien ammattien harjoittajiin.

14 Eläinlääkintä ja ympäristönsuojelu
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt huolehtivat kotieläinten terveyden- ja sairaanhoitotyöstä sekä
vastaavat elintarviketarkastuksesta.

141 Eläinlääkärit
Vastaavat kotieläinten terveyden- ja sairaanhoidosta sekä tarkastavat elintarvikkeita.
14110 Kunnaneläinlääkäri, piirieläinlääkäri
Vastaa tietyn alueen kotieläinten terveyden- ja sairaanhoidosta ja eläintautien ennalta ehkäisystä.
Osallistuu myös ympäristöhygieeniseen työhön.
14120 Pieneläinklinikan lääkäri
Vastaa pieneläinklinikalla koti- ja lemmikkieläinten hoidosta.
14130 Tarkastuseläinlääkäri
Vastaa elintarvikehygieniasta ja ihmisen elinympäristön terveellisyyteen kohdistuvasta
neuvontatyöstä. Tehtäviin kuuluu tuotteiden tarkastuksen, käsittelyn, valmistuksen, jalostuksen,
säilytyksen, kuljetuksen ja kaupan valvonta. Tähän luetaan lihantarkastaja ja
elintarvikehygieenikko.
14190 Muut eläinlääkärit
Tähän luetaan ne eläinlääkärit, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin,
esim. laboratorioeläinlääkäri, sotilaseläinlääkäri ja eläinlääketieteen tutkija.

142 Terveysvalvontatyö
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt valvovat asuntojen, työpaikkojen, elintarvikkeiden säilytys- ja
myyntitilojen sekä pihojen ja tonttien terveydellisiä oloja; valvovat myytävien elintarvikkeiden
laatua, käyttöveden saantiin ja viemäröintiin liittyviä laitteita sekä hävittävät tuholaisia. Lisäksi
tähän ryhmän kuuluvat henkilöt valvovat työpaikkojen työolo- ja työsuhdeasioita.
14210 Terveystarkastaja
Laatii kunnassa terveyslainsäädännön edellyttämiä suunnitelmia ja valvoo ao. määräysten
noudattamista; tarkastaa tontteja, pihoja, kompostointia, elintarvikkeiden myyntiä. On joskus
pienten työpaikkojen työympäristöntarkastaja.

14220 Työsuojelutarkastaja
Valvoo työsuojelulainsäädännön noudattamista työpaikoilla, joissa tekee tarkastuksia. Tähän
luetaan työsuojeluinsinööri ja työläistarkastaja.
14230 Ergonomi
Sopeuttaa työpaikkoja sekä koneita ja muuta varustusta ihmisten fyysisiin ja psyykkisiin
edellytyksiin; tekee ergonomisia tutkimuksia ja selvityksiä.
14290 Muut terveydenvalvontatyötä tekevät
Tähän luetaan ne terveysvalvontatyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim. alkoholitarkastaja.

149 Muu eläinlääkintätyö
Tähän luetaan ne eläinlääkintähuollon työtä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.
14990 Muut eläinlääkintätyötä tekevät
Tähän luetaan ne eläinlääkintähuollon työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmien ammattien harjoittajiin.

15 Sosiaaliala
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt pitävät yllä ja edistävät yksilöjen ja perheitten sosiaalista
turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen sosiaalista toimivuutta. He ohjaavat, neuvovat,
selvittävät sosiaalisia ongelmia ja tukitoimia sekä antavat käytännön palveluja. Tähän ei lueta
hallinnollisen sosiaalityön ammattien harjoittajia (202).

151 Johtavat sosiaalityöntekijät ja toimialajohtajat
Toimivat sosiaalitoimen ja terveydenhuollon laitos- ja avohuollon johto-, hallinto- ja
esimiestehtävissä tai asiakastyön johtotehtävissä.
15110 Huoltolaitoksen johtaja
Johtaa huoltolaitosta. Vastaa hallinnosta ja laitoksen toiminnan ja palvelujen suunnittelusta ja
kehittämisestä. Tähän luetaan vanhusten-, lasten- ja nuorten-, kehitysvamma- ja päihdehuollon
laitokset, koulukodit, ensi- ja turvakodit.
15120 Johtava sosiaalityöntekijä
Johtaa asiakaskohtaista sosiaalityötä, vastaa sen hallinnosta, työnjohdosta, suunnittelusta ja
kehittämisestä. Tähän luetaan sosiaalivirastojen, kasvatus- ja perheneuvoloitten ja terveydenhuollon
johtavat sosiaalityöntekijät sekä johtavat koulukuraattorit.

15130 Sosiaalitoimen toimialajohtaja
Johtavat sosiaalitoimen eri toimialojen toimintaa, vastaavat hallinnosta, työnjohdosta ja toimialan
suunnittelusta ja kehittämisestä. Tähän luetaan mm. kasvatustoiminnan johtajat/ohjaajat,
perhepäivähoidon ohjaajat ja kotipalvelun johtajat/ohjaajat sekä johtavat kodinhoitajat.
15190 Muut johtavat sosiaalityöntekijät ja toimialajohtajat
Tähän luetaan ne sosiaalialan laitosten johtajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

152 Sosiaalityöntekijät
Työskentelevät yhdessä asiakkaan kanssa perehtyen hänen tilanteeseensa ja sen yhteiskunnallisiin
yhteyksiin. Selvittävät toimenpiteet, joilla asiakkaan avun tai tuen tarve voidaan parhaiten
tyydyttää, neuvovat ja ohjaavat asiakasta tarvittavan muutoksen toteuttamiseksi.
15210 Sosiaalityöntekijä, sosiaalitoimi
Työskentelee kunnan sosiaalitoimessa sosiaalivirastossa ja eri laitoksissa. Voidaan kutsua myös
aluesosiaalityöntekijäksi. Tähän kuuluvat myös sosiaalityöntekijät, jotka ovat erikoistuneet
lastensuojeluun, toimeentulotukeen ja päihdehuoltoon, vanhustenhuoltoon tai vammaispalveluun.
Tähän ei lueta perhetyöntekijöitä.
15220 Sosiaalityöntekijä, terveydenhuolto
Työskentelee sairaaloissa, mielenterveystoimistoissa ja terveyskeskuksissa.
15230 Sosiaalityöntekijä, perheneuvola
Työskentelee perheneuvolassa perheneuvontaan erikoistuneena.
15240 Sosiaaliterapeutti
Työskentelee sosiaalityöntekijänä päihdehuollon laitoksessa tai a-klinikalla.
15250 Koulukuraattori
Työskentelee koululaitoksen piirissä. Tekee eriytynyttä sosiaalityötä oppilaiden koulunkäyntiin ja
kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien poistamiseksi sekä koulun ja kotien
välisen yhteistyön kehittämiseksi.
15290 Muut sosiaalityöntekijät
Tähän alaryhmään luetaan ne sosiaalialan asiakastyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin esim. asumuserosovittelija, koulunkäynnin valvoja ja
pakolaisohjaaja.

154 Sosiaalialan hoitajat ja henkilökohtaiset avustajat
Toimivat eri laitoksissa ja avohuollossa huollettavien hoito- ja huoltotehtävissä.
15410 Kehitysvammaisten hoitaja, lähihoitaja
Hoitaa ja huoltaa kehitysvammaisia ja ohjaa heidän toimintaansa ja osallistuu heidän
kuntoutukseensa. Kutsutaan myös vajaamielishoitajaksi.
15415 Kehitysvammaisten ohjaaja
Toimii eri ikäisten kehitysvammaisten kasvatus-, hoito- ja kuntoutustehtävissä mm. asuntoloissa,
työkeskuksissa, laitoksissa ja avohuollossa. Voi toimia myös yksiköiden johtajana.
15420 Ohjaaja, sosiaaliala
Ohjaa liikunta-, askartelu- ja työtoimintoja kehitysvammaisten, lasten ja vanhusten parissa sekä
ohjaa ja tukee päihdyttävien aineiden väärinkäyttäjiä ja osallistuu heidän kuntoutukseensa. Tähän
luetaan myös viriketyöntekijä.
15430 Lähikasvattaja
Toimii itsenäisesti tai avustavana työntekijänä huollettavien hoitotehtävissä.
15440 Koulunkäyntiavustaja
Auttaa ja tukee henkilökohtaisena avustajana oppilaan koulunkäyntiä.
15445 Päiväkodin henkilökohtainen avustaja
Auttaa ja tukee henkilökohtaisena avustajana lapsen toimintaa päiväkodissa.
15450 Henkilökohtainen avustaja
Toimii eri-ikäisten vammaisten avustajana.
15460 Hoitoapulainen
Huolehtii hoito- ja huoltolaitoksissa asiakkaiden jokapäiväiseen elämän sujumiseen liittyvistä
toiminnoista. Työ voi painottua perushoitoon, puhtaanapitoon, kuntoutukseen, siivoukseen,
vaatehuoltoon yms. laitoksen luonteesta ja asiakkaiden tarpeista riippuen.
15470 Perhetyöntekijä
Tukee perheitä vaikuttamalla niiden sisäiseen vuorovaikutukseen, ohjaa vanhemmuuteen ja
kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä sekä auttaa perheiden ongelmatilanteissa.
15490 Muut sosiaalialan hoitajat ja henkilökohtaiset avustajat
Tähän alaryhmään luetaan ne sosiaalialan hoitajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin, esim. asuntolanhoitaja ja oppilaskodin valvoja.

155 Kodinhoitajat ja kotiavustajat
Tekevät erilaisia töitä lähinnä lapsiperheissä ja vanhusten- ja vammaishoidon alalla sekä laitoksissa
että kotona. Tähän alaryhmään ei lueta yksityiskotien talouden hoitajia, kotiapulaisia tms.
15510 Kodinhoitaja, lähihoitaja
Tekee kotitaloustöitä ja hoitaa lapsia kodeissa, joissa vanhemmat esimerkiksi sairauden vuoksi
eivät voi hoitaa kotia, sekä avustaa vammaisia ja vanhuksia.
15520 Kotiavustaja
Tekee kotitaloustöitä vanhusten ja vammaisten kodeissa sekä myös palvelutaloissa ja vastaavissa
laitoksissa.
15590 Muut kodinhoitajat ja kotiavustajat
Tähän luetaan ne kodinhoitajat ja kotiavustajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

159 Muu sosiaalialan työ
Tähän luetaan ne sosiaalityön ammattien harjoittajat, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.
15990 Muut sosiaalialan työntekijät
Tähän luetaan ne henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin,
esim. ruoankuljettaja.

16 Lasten päivähoito
Tähän ryhmään kuuluvat hoitavat lapsia päiväkodeissa, esikouluissa ja vastaavissa laitoksissa sekä
kotona.

161 Lastenhoitajat, päivähoito
Hoitavat lapsia päiväkodeissa.
16110 Lastenhoitaja, päivähoito
Hoitaa lapsia mm. päiväkodeissa ja iltapäiväkodeissa. Voidaan kutsua myös päivähoitajaksi. Tähän
ei lueta sairaalassa toimivaa lastenhoitajaa (107).
16190 Muut lastenhoitajat, päivähoito
Tähän luetaan ne lastenhoitajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

162 Lasten päivähoidon työntekijät
Hoitavat lapsia joko omassa kodissaan tai lapsen kodissa, toimivat leikkikenttien ohjaajina, hoitavat
sijaisina sairastuneita lapsia.
16210 Perhepäivähoitaja
Ottaa lapsia päivähoitoon kotiinsa. Voi olla joko kunnallinen (ohjattu) tai yksityinen (valvottu)
perhepäivähoitaja.
16220 Lasten päivähoitaja, kodeissa
Työskentelee yksityiskodeissa tehtävänään ensisijaisesti lasten päivähoito, ruoanlaitto lapsille sekä
joskus kevyet taloustyöt. Tähän ei lueta kotiapulaisia (931).
16290 Muut lasten päivähoidon työntekijät
Tähän luetaan ne lastenhoitohenkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. päiväkotiharjoittelijat, päiväkotiapulaiset, puistotädit, leikkikenttäkaitsijat,
päiväkerhojen ohjaajat, sairastuneitten lasten tilapäishoitajat.

169 Muu lasten päivähoidon työ
Tähän luetaan ne päivähoidon ammattien harjoittajat, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.
16990 Muut lasten päivähoidon työtä tekevät
Tähän luetaan ne päivähoidon ammattien harjoittajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

17 Psykologia
Tähän ryhmään kuuluvat tekevät työtä, joka perustuu psykologiseen tutkimukseen.

171 Psykologit
Tutkivat ja määrittelevät psyykkisiä ominaisuuksia ja reaktioita sekä ihmisten sopeutumista
erilaisiin ympäristöihin, ennalta ehkäisevät ja hoitavat erilaisia psyykkisiä häiriöitä ja vaikuttavat
sopivien ympäristöolojen muotoutumiseen, antavat ammatinvalinnanohjausta.
17110 Terveydenhoito- ja kuntoutuspsykologi
Toimii diagnostisissa ja psykoterapeuttisissa tehtävissä mm. sairaaloissa ja terveyskeskuksissa sekä
myös itsenäisenä terapeuttina. Tähän luetaan kliininen psykologi, terveyskeskuspsykologi,
terapeuttipsykologi sekä neuropsykologi.

17120 Työn ja ammattien psykologi
Tekee psykologisia selvityksiä, antaa ammatinvalintaan, henkilövalintaan ja henkilökunnan
kehittämiseen liittyviä neuvoja. Työskentelee ihmisen ja työympäristön sopeuttamisen hyväksi.
Tähän luetaan ammatinvalintapsykologi, työ- tai tutkimuspsykologi sekä
henkilöstöhallintopsykologi.
17130 Opetus- ja kasvatuspsykologi
Työskentelee kouluissa sopeutumisongelmien ja psyykkisten ongelmien parissa, tekee ennalta
ehkäisevää mielenterveystyötä, antaa perheneuvontaa sekä toimii opetus- ja tutkimustehtävissä.
Tähän luetaan koulupsykologi, perheneuvolapsykologi sekä opetus- ja tutkimuspsykologi.
17190 Muut psykologit
Tähän luetaan ne psykologit, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän erillisammattien
harjoittajiin.

179 Muu psykologinen työ
Tähän luetaan ne psykologisen työn tekijät, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän alaryhmiin.
17990 Muut psykologisen työn työntekijät
Tähän luetaan ne psykologisen työn ammattien harjoittajat, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin.

18 Harrastustoiminnan ohjaus, ammattiurheilu
Tähän ryhmään kuuluvat ohjaavat raittius-, liikunta- ja vapaa-ajantoimintoja kuntien, seurakuntien,
järjestöjen tms. palveluksessa sekä valmentavat urheilijoita ja urheilun harrastajia, valmentavat ja
ohjastavat hevosia ja toimivat ammattiurheilijoina.

181 Nuoriso- ja raittiustoimen ohjaajat
Ohjaavat raittius- ja nuorisotyötä erilaisten yhteisöjen palveluksessa.
18110 Nuoriso-ohjaaja
Tekee kunnallista tai seurakunnan, järjestön tai muun vastaavan ylläpitämää nuorisotyötä. Tähän
luetaan myös vastaava työtä tekevä vapaa-ajanohjaaja, kerho-ohjaaja, nuorisotaloisäntä,
toiminnanohjaaja ja nuorisosihteeri.
18120 Raittiussihteeri
Tekee raittiustyötä kunnan, järjestön tai muun vastaavan palveluksessa. Tähän luetaan esimerkiksi
raittiusneuvojat ja -ohjaajat.
18190 Muut nuoriso- ja raittiustoimen ohjaajat
Tähän luetaan ne nuoriso- ja raittiustoiminnan ohjaajat, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän erillisammattien harjoittajiin, esim. kerhoapulainen.

182 Liikunnanohjaajat ja valmentajat
Ohjaavat urheilu- ja liikuntatointa eri yhteisöissä, kunnissa ja järjestöissä sekä valmentavat
urheilijoita, osallistuvat ammattilaisten kilpailuihin sekä valmentavat, ratsastavat ja ohjastavat
hevosia kilpailuissa.
18210 Liikunnanohjaaja
Johtaa urheilu- ja liikuntaharrastuksia; järjestää kilpailuja ja urheilutapahtumia. Tähän luetaan
liikuntasihteeri, uimaopettaja, (ei-kaupalliset) seikkailunohjaajat ja personal trainer.
18220 Urheiluvalmentaja
Valmentaa eri lajien kilpaurheilijoita. Voi olla esim. jalkapallovalmentaja, jääkiekkovalmentaja tai
tennisvalmentaja. Tähän luetaan myös golfinopettaja, ratsastuksenopettaja ja hiihdonopettaja.
18230 Ammattilaisurheilija
Osallistuu maksusta urheilukilpailuihin, esim. nyrkkeilyyn, jalkapalloon, jääkiekkoon tai
tennikseen.
18240 Ravivalmentaja
Johtaa ravihevosten valmennusta ja vastaa siitä; on tavallisesti kilpailuissa ohjastaja. Tähän luetaan
myös hevostenvalmentajat ja jockeyt.
18290 Muut liikunnanohjaajat ja valmentajat
Tähän luetaan ne liikunnanohjaajat, valmentajat ja urheilijat, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän erillisammattien harjoittajiin.

189 Muu harrastustoiminnan ohjaus, ammattiurheilu
Tähän luetaan ne harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan ohjaajat, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmiin.
18990 Muut harrastustoiminnan ohjausta ja ammattimaista urheilutyötä tekevät
Tähän luetaan ne harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan ohjaajat, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmiin, ja myös vapaa-ajantoimenohjaaja.

19 Muu terveydenhuolto ja sosiaaliala
Tähän luetaan ne terveydenhuollon ja sosiaalialan työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea
muihin tämän pääryhmän ryhmiin.

191 Apuvälineiden valmistajat
Suunnittelevat, valmistavat, sovittavat ja huoltavat erilaisia potilaiden ja asiakkaiden hoidossa
tarvittavia apuvälineitä ja kojeita sekä myyvät niitä.

19110 Optikko
Työskentelee itsenäisenä liikkeenharjoittajana tai työntekijänä. Tekee näöntarkastuksia, sovittaa,
valmistaa ja huoltaa silmä- ja piilolaseja. Esittelee ja myy myös muita optisia tuotteita sekä korjaa
niitä. Tähän luetaan myös teollisuuslaitosten instrumenttioptikot ja optikon apulaiset.
19120 Hammasteknikko
Työskentelee itsenäisenä liikkeenharjoittajana tai työntekijänä hammaslaboratoriossa. Valmistaa
yleensä hammaslääkärin toimeksiannosta proteeseja, oikomiskojeita, siltoja tms. Tähän luetaan
myös erikoishammasteknikot.
19130 Apuneuvoteknikko
Suunnittelee, sovittaa, valmistaa ja korjaa raajaproteeseja, ortopedisia apuvälineitä ja muita
apuneuvoja. Työskentelee pääasiassa proteesipajojen palveluksessa, keskussairaaloissa ja
kuntoutuslaitoksissa.
19190 Muut apuvälineiden valmistajat
Tähän luetaan hammasteknikkoapulainen ja hammaslaborantti.

199 Muu terveydenhuollon ja sosiaalialan työ
Tähän luetaan terveyden- ja sairaanhoitotyötä ja sosiaalialan työtä tekevät henkilöt, joita ei voida
lukea muihin tämän ryhmän alaryhmiin.
19990 Muut terveydenhuollon ja sosiaalialan työntekijät
Tähän luetaan ne terveyden- ja sairaanhoitotyötä ja sosiaalialan työtä tekevät henkilöt, joita ei voida
lukea muihin tämän ryhmän alaryhmiin, esim. ulkoiluttaja.

2

Hallinto- ja toimistotyö, IT-alan työ

Tähän pääryhmään kuuluvat henkilöt valmistelevat hallinnollisia asioita ja päättävät niistä,
vastaavat yhteiskuntaa ja kansalaisia koskevien päätösten toimeenpanosta, tekevät atk-alaan
kuuluvaa työtä, kirjanpitotyötä sekä toimistotyötä.
Pääryhmä sisältää seuraavat ryhmät:
20 Julkisen hallinnon johtaminen
21 Liikeyritysten ja järjestöjen johtaminen
22 Henkilöstöhallinto ja työnvälitys
23 Taloushallinnon suunnittelu ja tilinpito
24 Sihteeri- ja toimistotyö
25 Tietotekniikka
26 Pankki- ja vakuutusala
27 Matkailuala
29 Muu hallinto- ja toimistotyö

20 Julkisen hallinnon johtaminen
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt valmistelevat yhteiskunnallis-hallinnollisia asioita ja päättävät
niistä, suunnittelevat yhteiskunnan toimintaan liittyviä asioita ja päättävät niistä, osallistuvat
lainsäädäntötyöhön sekä järjestävät ja johtavat hallinnollisten päätösten toimeenpanoa ja vastaavat
niistä.

201 Valtionhallinnon johtavat virkamiehet
Suunnittelevat ja valmistelevat asioita, tekevät päätöksiä, osallistuvat lainsäädäntötyöhön sekä
johtavat hallinnollisten päätösten toimeenpanoa ja vastaavat niistä. Tähän luetaan myös hallituksen
ja eduskunnan jäsenet.
20110 Viraston päällikkö
Vastaa keskus- tai aluehallinnossa hallinnollisesta toiminnasta; johtaa ja sovittaa yhteen suuren tai
pienen yksikön toimintaa (osasto, toimisto, jaosto tms.). Voi olla esim. kansliapäällikkö,
osastopäällikkö, hallitusneuvos, pääjohtaja, ylijohtaja, toimistopäällikkö, suunnittelupäällikkö,
maaherra.
20120 Valtionhallinnon esittelijä
Tekee valtion keskus- tai aluehallinnossa hallinnollista tai yhteiskuntapoliittista selvitys- ja
valmistelutyötä. Voi olla esim. ylitarkastaja, tarkastaja, piiritarkastaja, suunnittelusihteeri,
erikoissuunnittelija ja suunnittelija. Voi toimia myös projektipäällikkönä. Ei vaadita virallista
esittelykelpoisuutta.
20190 Muut valtion hallinnon johtavat virkamiehet
Tähän luetaan ne valtion yhteiskunnallista tai hallinnollista työtä tekevät henkilöt, joita ei voida
lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim. verojohtaja.

202 Kunnallishallinnon johtavat virkamiehet
Valmistelevat asioita, suunnittelevat kunnallishallinnollisia asioita ja päättävät niistä sekä johtavat
ja vastaavat hallinnollisten päätösten toimeenpanosta kuntainliitoissa, seutukaavaliitoissa ja
kunnissa.
20210 Kunnanjohtaja, kaupunginjohtaja
Vastaa kunnan hallinnollisesta toiminnasta; johtaa ja sovittaa yhteen koko toimintaa tai suuren tai
pienen yksikön työtä. Tähän luetaan myös apulaiskaupunginjohtaja ja seutukaavajohtaja.
20220 Hallintokunnan päällikkö
Tekee kunnallishallinnossa omaan toimialaansa liittyvää hallinnollista selvitys- ja valmistelutyötä
sekä päätöksiä. Voi olla kunnallinen toimialapäällikkö esim.
terveystoimenjohtaja/kansanterveystyön johtava lääkäri, hallintopäällikkö/kansliapäällikkö,
elinkeinojohtaja, elinkeinoasiamies, kaupungin/kunnankamreeri,
sosiaalitoimenjohtaja/sosiaalijohtaja, koulu-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja,
energialaitoksen johtaja, sairaalatoimenjohtaja, kunnansihteeri, tekninen johtaja.
20230 Suunnittelija, kunnallishallinto
Tekee kunnallishallinnossa omaan toimialaansa liittyvää hallinnollista selvitys- ja valmistelutyötä.
Tähän luetaan suunnittelupäällikkö, suunnittelusihteeri ja tutkimussihteeri. Voi toimia myös
projektipäällikkönä.
20290 Muut kunnallishallinnon johtavat virkamiehet
Tähän luetaan kunnallishallinnossa yhteiskunnallista tai hallinnollista työtä tekevät henkilöt, joita ei
voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.

209 Muu julkisen hallinnon johtotyö
Tähän luetaan ne yhteiskunnallista tai hallinnollista työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea
muihin tämän ryhmän alaryhmiin.
20990 Muut julkishallinnon johtajat
Tähän luetaan ne yhteiskunnallista hallintotyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmiin, esim. kylätyöntekijä.

21 Liikeyritysten ja järjestöjen johtaminen
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt huolehtivat yritysten hallinnosta, johtavat järjestöjen toimintaa,
valmistelevat asioita sekä toimeenpanevat yrityksen hallinnolliset päätökset.

211 Yrittäjät
Vastaavat yrityksen toiminnan johtamisesta erilaisissa yrityksissä.

21115 Yrittäjä
Vastaa yrityksen toiminnan johtamisesta.
21116 Franchising-yrittäjä
Vastaa yrityksen toiminnan johtamisesta franchising-periaatteella toimivassa yrityksessä.
21190 Muut yrittäjät
Tähän luetaan ne yritysten johtotyötä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

212 Järjestöjen ja liittojen johtajat
Huolehtivat järjestöjen ja liittojen hallinnosta ja työn johtamisesta sekä neuvottelu- ja
tiedotustyöstä. Tähän ei lueta järjestöjen talousjohtajia (213).
21210 Järjestön puheenjohtaja, johtaja, toiminnanjohtaja
Vastaa esim. jonkin alan tai aatteellisen järjestön toiminnasta. Voidaan kutsua järjestöpäälliköksi,
pää- tai liittosihteeriksi tai puoluesihteeriksi.
21290 Muut järjestöjen ja liittojen johtajat
Tähän luetaan ne järjestöjen johtotyötä tekevät henkilöt, joilla ei ole erityistä ammattinimikettä
(taloudenhoitaja, rahastonhoitaja, toimistovirkailija), ja ne, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin.

213 Liikeyritysten johtajat
Vastaavat eri alojen yritysten hallinnosta, valmistelevat asioita sekä toimeenpanevat yritysten
hallinnolliset päätökset. Tähän luetaan yritysten ylin johto.
21310 Yritysjohtaja
Vastaa palkattuna johtajana yrityksen toiminnan johtamisesta. Voi olla esim. pankinjohtaja,
hotellinjohtaja, kustannusjohtaja, isännöitsijä (tehtaan, meijerin) tai toimitusjohtaja.
21320 Tekninen johtaja
Johtaa, suunnittelee ja koordinoi yrityksen teknistä toimintaa. Voidaan kutsua jakelu-, jaosto-,
tuotanto-, tuotekehittely- tai työpäälliköksi, yli-insinööriksi.
21330 Hallintojohtaja
Johtaa ja suunnittelee yrityksen tai vastaavan hallintoon liittyviä tehtäviä, erityisesti
henkilöstöasioita. Kutsutaan henkilöstöpäälliköksi, konttoripäälliköksi, sosiaalipäälliköksi tai johtajaksi.

21340 Talousjohtaja
Vastaa yrityksen tai järjestön talousasiain johtamisesta ja tilinpidosta sekä laskentatoimesta ja
hoitaa hallinnollisen selvitystyön piiriin kuuluvia tehtäviä. Tähän luetaan järjestöjen
taloudenhoitajat. Kutsutaan esimerkiksi talouspäälliköksi, laskentapäälliköksi.
21390 Muut liikeyritysten johtajat
Tähän luetaan liikeyritysten hallinnollista työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän erillisammattien harjoittajiin, esim. intendentti, linnanvouti ja messujohtaja.

219 Muu liikeyritysten ja järjestöjen johtotyö
Tähän luetaan yritysten hallinnollista työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmiin.
21990 Muut liikeyritysten ja järjestöjen johtajat
Tähän luetaan ne yritysten hallinnollista työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmiin.

22 Henkilöstöhallinto ja työnvälitys
Tähän alaryhmään kuuluvat hoitavat työnvälitystä ja työhönottoon liittyviä neuvontatehtäviä
valtionhallinnossa, vammaisjärjestöissä tai yrityksissä tai toimivat itsenäisinä konsultteina. Tähän ei
lueta yrityksen henkilöstöasioista vastaavaa johtajaa (211).

221 Työnvälitystyö
Tähän luetaan työvoimatoimistoissa sekä esimerkiksi vammaisjärjestöissä ja -yhdistyksissä
työnvälitys- ja työhönsijoitustyötä tekevät henkilöt.
22110 Työvoima- tai työnvälitystoimiston johtaja
Toimii työvoimatoimiston johtajana tai hoitajana tai johtaa kaupallisen työnvälitystoimiston
toimintaa.
22120 Työvoimaneuvoja, työnvälittäjä
Toimii työvoimatoimiston asiakaspalvelussa, välittää työpaikkoja ja auttaa työvoiman hankinnassa.
Tiedottaa koulutusmahdollisuuksista, taloudellisesta tuesta jms. asiakkaille tai vastaa tietyn yksikön
työnjohdosta ja toiminnasta. Voidaan kutsua johtavaksi työvoimaneuvojaksi tai
erikoistyövoimaneuvojaksi. Voi hoitaa työnvälitystä järjestön, muun yhteisön tai kaupallisen
työnvälitystoimiston palveluksessa.
22130 Kuntoutusohjaaja
Ohjaa ja tukee niitä vammaisia, jotka eivät vammautumisensa takia voi toimia entisessä työssään tai
joilla on vaikeuksia sijoittua työelämään tai koulutukseen. Auttaa kuntoutusmahdollisuuksien
selvittämisessä, sekä järjestää koulutusohjelmia. Toimii yleensä vammaisjärjestöjen piirissä. Tähän
luetaan myös kuntoutusneuvoja.

22190 Muut työnvälittäjät
Tähän luetaan ne työnvälitystä hoitavat, työpaikka- ja ammattikoulutustietoa antavat, joita ei voida
lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin. Tähän luetaan myös työvoiman vuokrausta
hoitavat virkailijat.

222 Henkilöstöhallinto
Tähän luetaan yksityisissä ja valtion yrityksissä työvoima- ja henkilöstöasioita hoitavat henkilöt
sekä alalla toimivat yksityiset konsultit.
22210 Työhönottaja
Hoitaa isoissa yrityksissä työhönottoon liittyviä asioita. Vastaanottaa hakemukset, sopii
haastatteluajat sekä hoitaa yhteydet mm. työnvälitykseen.
22220 Henkilöstöasioiden hoitaja
Hoitaa erilaisia esim. työsuhteen ehtoihin, työsopimuksiin, lomiin, virkavapauksiin,
huonejärjestelyihin liittyviä henkilöstöasioita työnantajan edustajana yrityksissä ja
julkishallinnossa. Voi hoitaa joskus työhönottoa. Tähän luetaan myös työnsuunnittelija.
22230 Henkilöstökonsultti
Tekee itsenäisenä yrittäjänä tai palkattuna erilaisia esimerkiksi henkilöstön määriä koskevia
selvityksiä, neuvoo henkilöstön sijoittelua ja hankintaa koskevissa asioissa.
22290 Muut henkilöstöhallinnon työntekijät
Tähän alaryhmään luetaan ne henkilöstöhallinnon tehtäviä hoitavat henkilöt, joita ei voida lukea
muihin tämän alaryhmän erillisammattien harjoittajiin.

229 Muu henkilöstöhallinto ja työnvälitystyö
Tähän luetaan muut henkilöstö- ja työvoima-asioita hoitavat henkilöt, joita ei voida lukea muihin
tämän ryhmän alaryhmiin.
22990 Muut henkilöstöhallinnon ja työnvälityksen työntekijät
Tähän luetaan henkilöstö- ja työvoima-asioita hoitavat henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmiin.

23 Taloushallinnon suunnittelu ja tilinpito
Tähän luetaan taloushallinnon laskenta-, suunnittelu- ja tilinpitotyötä sekä tarkastus- ja
kirjanpitotyötä tekevät henkilöt. Tähän ei lueta kaupassa toimivaa kassanhoitajaa (343) eikä
talousjohtajaa (213).

231 Taloushallinnon suunnittelijat ja kustannuslaskijat
Suunnittelevat ja koordinoivat julkisen liikelaitoksen, yrityksen tai sen osastojen laskentatoimen ja
hallinnollisen selvitystyön piiriin kuuluvia tehtäviä, laskevat kustannuksia, käsittelevät tilauksia ja
hinnoittelevat tuotteita.
23110 Hallintosuunnittelija
Tutkii toimistojen työmenetelmiä ja tekee rationaalistamisehdotuksia. Tähän luetaan myös henkilö,
joka on erikoistunut kokonaisten työmääräysten antamiseen, tiedotuksen ja työnjaon järjestelmien
hallinnolliseen rationaalistamiseen. Tähän luetaan konttorirationaalistaja, hallinnon rationaalistaja
sekä hallintokonsultti.
23120 Laskentatoimen suunnittelija
Johtavat ja suunnittelevat yrityksessä tai julkishallinnossa laskentatoimen eri osa-alueita usein
atk:ta hyväksi käyttäen. Osallistuvat budjetin laadintaan. Tähän luetaan budjettisuunnittelija,
laskentaekonomi, taloushallinnon suunnittelija ja taloussihteeri.
23130 Kustannuslaskija
Laskee tuotteiden valmistus- tai hankintakulut. Voi olla tarjouslaskija ja laskea tarjoushintoja.
Teknisten tarjousten laatimiseen erikoistunutta laskentahenkilöä voidaan kutsua tarjousinsinööriksi.
Tähän luetaan myös urakanhinnoittelija.
23140 Tilausten käsittelijä
Tarkistaa saapuvat tilaukset ottaen huomioon toimitusajan, hinnan ja maksuehdot; valvoo, että
tilatut tuotteet toimitetaan sovittuna ajankohtana; voi osallistua hinnoittelutehtäviin. Tähän luetaan
tilausten valvoja ja luotonvalvoja.
23150 Hinnoittelija
Tekee tarjousten hintalaskelmia, laatii hintaluetteloita, tarkistaa saapuneet tilaukset.
23160 Kustannusyhtiön faktori
Tekee kustannusyhtiössä kirjanjulkaisemiseen liittyvää taloudellista laskentatyötä; (laskee myös
kirjailija- ja käännöspalkkiot sekä painokulut); sovittaa yhteen kustannustoimituksen ja teknisen
osaston välisen työn suurissa kustantamoissa. Tähän luetaan myös painotuotefaktori, joka vastaa
yhteyksistä painopaikkoihin.
23190 Muut taloushallinnon suunnittelijat ja kustannuslaskijat
Tähän luetaan ne laskentahenkilöt ja tilaustenkäsittelijät, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin.

232 Tilintarkastajat
Tarkastavat virastojen, yritysten ja järjestöjen tilinpitoa ja taloudenhoitoa sekä antavat näihin
liittyviä neuvoja.

23210 Tilintarkastaja
Tarkastaa esim. yritysten ja viranomaisten taloudenhoitoa sekä antaa neuvoja tilinpäätösasioissa.
Voi esim. tilintarkastajana, kunnanreviisorina tai lääninreviisorina vastata jonkin yrityksen tai
viraston tilinpäätöksestä. Tähän luetaan myös reviisori ja ylireviisori.
23290 Muut tilintarkastajat
Tähän luetaan ne revisiotyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin. Tällaisia ovat esim. laskuntarkastaja ja revisioapulainen, joka tekee
rutiininomaista tarkastustyötä, sekä Valtiontalouden tarkastusviraston virkamies, joka tekee
hallinnon talouden tarkastus- ja neuvontatyötä ja selvittelee tulo- ja menoarviokysymyksiä.

233 Tilinpitotyö
Huolehtii taloudenhoitoon liittyvästä tilinpidosta ja palkanlaskennasta sekä varastokirjanpidosta.
23310 Kirjanpitäjä
Hoitaa yrityksen tai virastojen kirjanpidon ja tilinpäätöksen sekä muita taloushallinnon tehtäviä.
Tähän luetaan myös pääkirjanpitäjä.
23315 Reskontranhoitaja
Hoitaa yrityksen tai viraston osto- ja myyntitilejä. Voi avustaa myös luotonvalvonnassa ja hoitaa
rutiiniperintää.
23320 Palkanlaskija
Laatii esimerkiksi palkkalistat; huolehtii vero- ja muiden vähennysten tilittämisestä; laatii
palkkatilastoja. Voidaan kutsua myös palkkakirjanpitäjäksi tai palkka-asianhoitajaksi.
23330 Varastokirjanpitäjä
Huolehtii varastokirjanpidosta; tarkastaa varastotaseen.
23340 Kassanhoitaja, konttori
Huolehtii yrityksen tai viraston rahaliikenteestä. Voi työpaikan mukaan olla esim.
satamakassanhoitaja tai kirkon kassanhoitaja. Tähän ei lueta esim. pankin, postin, myymälän tai
ravintolan kassanhoitajaa.
23390 Muu tilinpitotyö
Tähän luetaan ne tilinpitotyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin, esim. tuntikirjuri.

239 Muu taloushallinnon suunnittelu- ja tilinpitotyö
Tähän luetaan ne kirjanpitotyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.

23910 Luottoneuvoja
Arvioi asiakkaiden luottokelpoisuuden ja määrittelee luottorajat. Myöntää lainaa ja tekee
maksusopimuksia sekä seuraa maksujen hoitoa. Voidaan kutsua osamaksuneuvottelijaksi tai
tilipalvelun hoitajaksi.
23920 Maksujenperijä
Perii maksusopimusten mukaiset maksuerät ja maksamattomat laskut sekä tilittää tulot
asianomaiselle toimeksiantajalle.
23930 Ulosottovirkailija
Toimeenpanee maksujen perimiset ensisijaisesti valtion saatavista ja oikeudenpäätöksellä.
23990 Muut taloushallinnon suunnittelu- ja tilinpitotyötä tekevät
Tähän luetaan ne tilinpitotyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmien ammattien harjoittajiin.

24 Sihteeri- ja toimistotyö
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät erilaista sihteerintyötä, toimivat konekirjoitus- ja
laskutustehtävissä sekä yleisissä toimistotehtävissä.

241 Sihteerit
Hoitavat kirjeenvaihtoa, valmistelevat kokouksia ja matkoja, pikakirjoittavat ja kirjoittavat
kotimaisia ja vieraskielisiä tekstejä. Voivat hoitaa laskutusta, henkilöstöasioita ja kääntää
vieraskielistä tekstiä.
24110 Sihteeri
Kirjoittaa kirjeitä, muistioita ym. asiakirjoja sanelun tai annettujen erityisohjeiden mukaan; tekee
usein muokkaamis- ja sanojenkäsittelytyötä; avustaa johtajaa puheluja ja vieraita vastaanottamalla;
toimii joskus kokousten sihteerinä. Voi olla lakiasiainsihteeri, johdon sihteeri/assistentti, lääkärin
sihteeri, yksityissihteeri tai autosihteeri.
24120 Osasto- ja toimistosihteeri
Hoitaa erityyppisiä toimistotehtäviä ja henkilöstöasioita, kirjoittaa koneella. Työskentelee
julkishallinnon ja yritysten palveluksessa ja hoitaa joskus yksikön sihteerin tehtäviä.
24130 Kirjeenvaihtaja
Hoitaa itsenäisesti liikeyritysten kirjeenvaihtoa ja kääntää tekstejä. Voidaan erikoistumisen mukaan
kutsua esimerkiksi ulkomaankirjeenvaihtajaksi, vientikirjeenvaihtajaksi. Saattaa toimia
esimiestehtävissä kirjoituskeskuksissa ja konekirjoitustoimistoissa.

24190 Muut sihteerit
Tähän luetaan ne sihteerin työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

242 Toimistotyöntekijät
Tähän luetaan erilaista toimistotyötä, rekisterinpitoa ja tilastonlaadintaa tekevät henkilöt.
24205 Toimistonhoitaja
Vastaa pienen toimiston toimistotyöstä, osallistuu tavallisesti käytännön työhön.
24210 Toimistotyöntekijä
Tekee erilaista toimistotyötä pienissä konttoreissa ja liikeyrityksissä, kirjoittaa koneella, tekee
tilinpito- ja tilastointitehtäviä sekä hoitaa joskus puhelinkeskusta ja teleksiä. Voidaan työpaikan
mukaan kutsua myös yleiskonttoristiksi. Tähän lasketaan kanslistit, apulaiskanslistit,
toimistovirkailijat, toimistoapulaiset jms. yleisissä toimistotehtävissä toimivat.
24220 Kirjaaja
Ottaa vastaan postin ja asiakirjat, kirjaa ne sekä huolehtii arkistoinnista ja tarvittaessa postin
sisäisestä jakelusta.
24230 Tilastonlaatija
Tekee itsenäisesti jonkun erityisalan tilastointiin liittyviä laskenta- ja tietorekisterin
ylläpitotehtäviä. Tähän luetaan rekisterinpitäjä.
24240 Laskuapulainen
Tekee rutiininomaisia laskutoimituksia esim. tarkistaa laskuja ja laatii yksinkertaisia tilasto- ja
muita numerotehtäviä. Voidaan kutsua tilastonpitäjäksi tai tilastoapulaiseksi.
24290 Muut toimistotyöntekijät
Tähän luetaan ne toimisto- ja konekirjoitustyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim. kuormakirjuri ja kuormalaskija.

243 Tekstinkäsittelijät
Puhtaaksikirjoittavat saneltuja tai käsin kirjoitettuja asiakirjoja. Tähän ei lueta teleksinhoitajaa
(563), kirjapainon tekstinkirjoittajaa (801) eikä atk-kirjoittajaa (259).
24310 Tekstinkäsittelijä
Kirjoittaa puhtaaksi konsepteja tai saneltuja asiakirjoja, kirjeitä, muistioita yms.
tekstinkäsittelylaitteella tai kirjoituskoneella. Osallistuu usein myös muihin toimistotöihin. Voidaan
kutsua myös konekirjoittajaksi.

24320 Laskuttaja
Kirjoittaa puhtaaksi laskuja ja maksumääräyksiä. Osallistuu myös hinnoittelu- ja tarkistustehtäviin.
24390 Muut tekstinkäsittelijät
Tähän luetaan ne mekaanista kirjoitustyötä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin, esim. pistekirjoituskonttoristi ja pikakirjoittaja.

244 Toimistovahtimestarit
Lajittelevat ja jakavat yrityksen tai laitoksen postin, tiedotukset ja paketit, lähettävät lähtevän
postin, tekevät lähetin ja monistajan tehtäviä, käyvät lukemassa tilaajien mittareita. Tähän ei lueta
tavaralähettiä (542) eikä vartijaa (906).
24410 Toimistovahtimestari
Jakaa yrityksen tai laitoksen postin, tiedotukset ja paketit; lähettää ja kuljettaa joskus lähetyksiä;
hoitaa kopiokonetta ja muita vastaavia konttorikoneita. Voidaan kutsua toimistovahtimestariksi ja
virastomestariksi. Tähän luetaan vahtimestareiden esimies, kirjaston vahtimestari, museon
vahtimestari ja sellainen vahtimestari, joka osallistuu myös vartiointi ja järjestyksenpitotehtäviin,
sekä toimiston opastus-, neuvonta- ja vastaanottotehtäviä hoitavat työntekijät.
24420 Toimistolähetti
Hoitaa esim. yrityksen tai viraston pankki-, posti- ja vastaavat lähetykset. Jakaa sisäisen postin.
Kutsutaan usein sisälähetiksi.
24430 Monistaja
Hoitaa yrityksen tai laitoksen monistustehtäviä. Tähän luetaan myös tulostaja.
24490 Muut toimistovahtimestarit
Tähän luetaan ne toimistovahtimestarit, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. tavara- ja peliautomaatteja valvova ja tyhjentävä automaatin hoitaja.

249 Muu sihteeri- ja toimistotyö
Tähän luetaan ne sihteeri- ja toimistotyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmiin.
24910 Postittaja
Leimaa (frankeeraa) ja lähettää yrityksen tai laitoksen lähtevän postin. Hoitaa usein myös sisäisen
postin. Tekee joskus avustavia toimistotehtäviä.
24990 Muut sihteeri- ja toimistotyötä tekevät
Tähän luetaan ne sihteeri- ja toimistotyötä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmien ammattien harjoittajiin.

25 Tietotekniikka
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt johtavat tietotekniikkayksikön työtä, tekevät automaattisen
tietojenkäsittelyn ohjelmia, yritysten ja hallintoelinten rationaalistamistyötä sekä huoltavat
tietokoneita ja vastaavia laitteita.

251 Tietotekniikkapäälliköt
Kehittävät yritysten ja hallintoelinten atk-järjestelmiä, laativat automaattisen tietojenkäsittelyn
ohjelmia sekä tekevät rationaalistamisehdotuksia.
25110 Atk-päällikkö
Järjestää, sovittaa yhteen ja johtaa atk-yksikön työtä; vastaa usein sekä ohjelmien suunnittelusta että
tietokoneiden käytöstä.
25111 Käyttöpäällikkö
Ohjaa tietokoneiden käyttöä ja valvontaa sekä seuraa laitteiden toimintakuntoisuutta. Voi osallistua
myös operointiin tai ajojärjestelyyn. Kutsutaan myös operointivuoron esimieheksi, käytön
esimieheksi ja käyttömestariksi.
25112 Tietohallintopäällikkö
Tietohallintopäällikkö (IT Manager) johtaa organisaation tai yrityksen tietohallintoa, kuten
tietojärjestelmien kehittämistä, käyttöä ja ylläpitoa. Tietohallintopäällikkö vastaa talossa
käytettävästä tietotekniikasta, laitteistoista, ohjelmistoista ja tietoverkoista. Tietohallintopäällikkö
koordinoi atk-toimintaa talon sisällä ja hoitaa yhteyksiä ulospäin. Työtehtäviin kuuluu myös
laitteistohankinnat, teknisen kehityksen seuraaminen, käyttäjäkoulutuksen järjestäminen, budjetin
laatiminen tietotekniikan osalta sekä erilaisten projektien käynnistäminen ja valvominen. Voidaan
kutsua myös nimikkeillä tietojärjestelmäpäällikkö (Information Systems Manager) tai IT-johtaja.
25113 Järjestelmäpäällikkö
Järjestelmäpäällikkö toimii esimiestehtävissä operatiivisella tasolla atk-päällikön tai vastaavan
alaisuudessa. Myös nimikettä sovelluspäällikkö käytetään. Suurimpien organisaatioiden
palkkalistoilta voi löytyä useampia järjestelmäpäälliköitä, jotka ovat erikoistuneita johonkin
tietotekniikan osa-alueeseen, esimerkiksi tietoliikenteeseen.
Tietotekniikan palveluyrityksissä (atk-taloissa) järjestelmäpäällikkö vastaa tietyn alueen
järjestelmien kehittämisestä. Tehtäviin kuuluu koordinoida sovellusvastuut, jakaa työtehtävät ja
hoitaa yhteydenpito tuotteen tilanneeseen asiakkaaseen. Järjestelmäpäällikkö on varsinaisessa
järjestelmien kehittämistyössä mukana lähinnä tukihenkilönä, joka hoitaa resurssien koordinoimista
laajassa mittakaavassa. Hänellä voi olla tärkeä rooli myös uusia kehittämiskohteita etsittäessä ja
myytäessä.

25114 Tietoturvapäällikkö
Tietoturvapäällikkö (IT Security Manager) vastaa organisaation tai yrityksen tietoturvasta.
Tietoturvapäällikön päätehtävä on valvoa tietoturvan toteutumista ja toteuttamista. Työtehtäviin
kuuluvat mm. tietoturvapolitiikan laadinta, tietoturvakoulutus ja huolehtiminen siitä, että käyttäjät
noudattavat annettuja ohjeita. Myös tietosuojakysymykset kuuluvat yhä enenevässä määrin
tehtäviin.
25115 Projektipäällikkö, tietotekniikka
Projektipäällikkö (Project Manager) vetää projektia varten muodostettua suunnittelu- tai
tuotantotiimiä. Projektipäällikön tehtävä on periaatteessa tilapäinen, yhden projektin aikainen
tehtävä, mutta yrityksissä joissa kehitetään jatkuvasti projektimuotoisesti atk- järjestelmiä käytetään
myös vakituista projektipäällikkö-nimikettä. Projektipäällikkö toimii tyypillisesti
tietohallintopäällikön tai järjestelmäpäällikön alaisena.
Projektipäällikkö selvittää asiakkaalle projektin laajuuden, valmistamiskustannukset ja
toteutusaikataulut. Hän huolehtii myös projektin toteuttavien ihmisten valinnasta, materiaalin
hankinnasta sekä yhteydenpidosta asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja tuotantotiimin välillä.
Projektipäällikkö vastaa aikatauluissa ja budjetin raameissa pysymisestä, riskien hallinnasta,
muutoksista ja viime kädessä myös lopputuotoksen laadusta.
25190 Muut tietotekniikkapäälliköt
Tähän luetaan ne tietotekniikkapäälliköt, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

252 Suunnittelijat
Toimivat erilaisissa suunnittelutehtävissä tietotekniikka-alalla.
25215 Systeeminsuunnittelija
Laatii ja kehittää tietojenkäsittelyjärjestelmiä. Tekee erilaisia ratkaisumalleja tietojärjestelmien
toimintavaihtoehdoista sekä osallistuu uuden tai muutetun tietojärjestelmän testauksiin ja
käyttöönottoon.
25230 Atk-suunnittelija
Laatii ohjelmoijan työssään tarvitsemat kuvaukset ohjelmien toimintaperiaatteista ja on yleensä
vastuussa atk-systeemin toteutuksesta ja testauksesta. Suunnittelee tietojen tallentamiseen
tarvittavat menetelmät sekä osallistuu tietosysteemien käyttöönottoon. Opastaa tarvittaessa
tietosysteemin hyväksikäytössä. Kutsutaan myös ohjelmasuunnittelijaksi, tiedostonsuunnittelijaksi,
ohjelmistonsuunnittelijaksi tai suunnittelijaohjelmoijaksi. Tähän luetaan myös sovellussuunnittelijat
ja atk-erikoistutkijat.
25235 Käytönsuunnittelija
Huolehtii tietokoneiden käytön työmenetelmien ja ohjeistojen kehittämisestä, huolehtii
käyttöjärjestelmän ja apuohjelmien ylläpidosta ja laitteiston tehokkaan käytön suunnittelusta.
Osallistuu myös tietosysteemin rakentamisen niihin tehtäviin, jotka liittyvät laitteiston käyttöön ja
toimintaan. Kutsutaan myös laitteistosuunnittelijaksi.

25240 Ohjelmoija
Suunnittelee ja kehittää tietokoneella sen omalla kielellä erilaisia ohjelmia. Opastaa muita koneen
käyttäjiä ohjelman toimintaperiaatteissa. Osallistuu systeeminsuunnittelijan kanssa erilaisten
tiedostojen syöttämiseen. Voidaan kutsua systeemi- tai sovellusohjelmoijaksi.
25245 Atk-neuvoja, -konsultti
Tutkii atk-käyttäjien toiveita ja vaatimuksia; laskee ja seuraa kustannuksia ja resursseja; vaikuttaa
tekniikkaa ja menetelmiä koskeviin päätöksiin. Tähän luetaan myös sovellusneuvoja.
25250 Atk-asiantuntija
Suorittaa tehtäviä, jotka vaativat erikoistuneisuutta tai asiantuntija-asemassa vaadittavien
sovellusten hallintaa tai laitteistosuunnittelutaitoa.
25255 Ohjelmistosuunnittelija
Ohjelmistosuunnittelija (Software Designer) suunnittelee ohjelmistotuotteen ohjelmointivalmiiksi.
Hän määrittelee rakennettavan ohjelman ja kuvaa sen tekniset ratkaisut. Työtehtäviin kuuluu
ohjelmiston suunnittelun lisäksi testausta, toteuttamista ja ylläpitoa. Ohjelmistosuunnittelijat
kehittävät myös ohjelmistoihin ja ohjelmointiin liittyviä teknologioita ja menetelmiä. Työssään
ohjelmistosuunnittelijat käyttävät eri ohjelmointikieliä ja sovelluksia.
25260 Käyttöliittymäsuunnittelija
Käyttöliittymäsuunnittelija (User Interface Designer) suunnittelee tuotteen käyttöliittymän, eli
keinot, joilla ihmisen ja tietojärjestelmän välinen vuorovaikutus toteutuu: välineet, toiminnot ja
palautteen. Tuote voi olla esim. web-palvelu, matkapuhelimen tai pankkiautomaatin
toimintavalikko, teollisuuden prosessin ohjaus, ohjelmisto tai tietokanta. Työ voi kohdistua myös jo
käytössä olevan tuotteen käytettävyyden parantamiseen.
Työtehtäviin kuuluu tuote- ja konseptisuunnittelua, käyttöliittymän ulkoasun suunnittelua ja sen
määrittelemistä ohjelmointia varten. Muita työtehtäviä ovat työn valvonta ohjelmoinnin aikana,
prototyyppitestaus ja muutosten testaaminen. Tuotteen tulee olla toimiva ja mahdollisimman
helppokäyttöinen. Alussa tehtävä käyttäjätutkimus kuuluu työnkuvaan, jotta saadaan selville mitä
vaatimuksia käyttäjät tuotteelle asettavat.
25265 Web-suunnittelija
Web-suunnittelija (Web Designer) suunnittelee ja toteuttaa web-sivuja. Tehtäviin kuuluu selvittää
asiakkaan kanssa tulevien sivujen käyttötarkoitus, kohderyhmät ja tietosisällöt. Tämän jälkeen websuunnittelija laatii suunnitelman sivuston rakenteesta, graafisesta ilmeestä, sivuilla käytettävistä
mediaelementeistä (tekstit, kuvat, animaatiot jne.) sekä navigaatiosta ja toiminnallisuuksista.
Aineistojen hankkimisessa tehdään yhteistyötä sisällöntuottajien kanssa.
Toteutusvaiheessa web-suunnittelija koostaa web-sivut html-kielen ja eri ohjelmointikielten avulla,
usein web-editoria apunaan käyttäen. Tämän jälkeen hän testaa sivuston toimivuuden ja tekee
tarvittavat muutokset. Julkaisemisen jälkeen työtehtäviin saattaa kuulua web-sivujen ylläpito ja
kehittäminen. Työhön voi kuulua muitakin tehtäviä, kuten sivujen pääkäyttäjänä toimimista,
asiakaspalvelua, www-toiminnan koordinointi- ja kehittämistehtäviä sekä www-palvelinten
ylläpitotehtäviä. Myös nimikkeitä www-suunnittelija ja Internet-suunnittelija käytetään.

25270 Sisältösuunnittelija
Sisältösuunnittelija kehittää web- ja mobiilipalveluja. Sisältösuunnittelijoilla on yleensä omat
vastuualueensa palveluista, esimerkiksi uutiset, pelit tai viihde. Työhön kuuluu sisällöntuottajien
tarjoamien palvelujen kartoittamista, sisältöjen ideoimista ja myös itse sisällön tuottamista.
Sisältösuunnittelijan tehtäviin kuuluu myös projektien vetäminen ja yhdyshenkilönä toimiminen
sisällöntuottajiin. Kilpailuseuranta, sopimusasiat ja neuvotteluiden hoitaminen ovat osa työtä,
samoin palvelujen testaaminen. Myös nimikettä konseptisuunnittelija (Concept Designer)
käytetään.
Multimediakäsikirjoittaja suunnittelee web- ja mobiilipalveluiden sekä CD-ROM-tuotteiden
sisältöä ja kerrontaa. Pyrkimyksenä on tarinallisuus, joka hyödyntää multimedian tarjoamia
mahdollisuuksia monipuolisesti, mm. kuvaa, äänimaailmaa ja vuorovaikutteisuutta.
25275 Tietoliikennesuunnittelija
Tietoliikennesuunnittelija (Telecommunications Designer) vastaa yrityksen tietoliikenneverkon
suunnittelusta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Uusissa kohteissa työ on verkon rakentamista tai sen
suunnittelua ja valvontatöitä. Työtehtäviin kuuluu verkon aktiivilaitteiden valvontaa ja kapasiteetin
seuraamista sekä järjestelmien asennuksia ja laitetestauksia. Ongelmien ennakointi, vikojen
selvittely ja korjaaminen sekä tarvittavien muutosten toteuttaminen ovat keskeinen osa työtä.
Asiakaspalvelutehtävät voivat kuulua työnkuvaan.
25280 Tietotekniikka-arkkitehti
Tietotekniikka-arkkitehtia tarvitaan, koska tietotekniset järjestelmät ovat kasvaneet ja
monimutkaistuneet. Tietotekniikka-arkkitehdin rooli kehittämistyössä on kokonaisvaltainen. Hän
toimii linkkinä asiakkaan ja varsinaisten systeemin kehittäjien välillä ja vastaa sopivan ratkaisun
löytämisestä asiakkaan tarpeisiin. Suunnittelu lähtee liikkeelle liiketoimintatasolta.
Tietotekniikka-arkkitehti koordinoi myös tekniikkapuolen toimintaa. Hänen tehtävänsä on
varmistaa, että eri projektien tuottamat ratkaisut ovat yhteensopivia keskenään ja olemassa olevien
järjestelmien kanssa. Työtehtäviin kuuluu mm. projektissa neuvomista sekä teknisten ratkaisujen
valintaa liittyen esim. laitteistoihin, ohjelmistoihin ja verkkoyhteyksiin. Arkkitehti-nimikkeillä
työskennellään yleensä vain suuremmissa organisaatioissa.
25290 Muut suunnittelijat
Tähän luetaan ne suunnittelutyötä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

253 Operaattorit ja mikrotukihenkilöt
Toimivat tietokoneen ja sen oheislaitteiston käyttäjinä ja hoitajina. Vastaavat tietoteknisten
laitteiden asennuksista, ylläpidosta, uusien ohjelmaversioiden päivityksestä ja oheislaitteiden
toiminnasta.
25315 Operoiva tallentaja
Tarkastaa atk-kirjoitustyön lisäksi tietokoneajoja tai asiakkaalta saapuvaa materiaalia sekä
konvertoi.

25340 Atk-operaattori
Toimii tietokoneen ja sen oheislaitteistojen käyttäjänä ja hoitajana. Toteuttaa tietokoneajot sekä
tarkkailee koneen toimintaa. Osallistuu koneen korjaustöihin. Kutsutaan myös pääoperaattoriksi,
ajonvalmistelijaksi, konsoli- tai oheislaiteoperaattoriksi. Tähän luetaan myös tiedostonhoitajat.
25350 Mikrotukihenkilö
Vastaa atk-laitteiden ja -ohjelmien asennuksesta, atk-verkon ylläpidosta, uusien ohjelmaversioiden
päivityksestä ja oheislaitteiden toiminnasta. Opastaa ja tukee henkilökohtaisesti käyttäjiä,
selvittelee vika- ja häiriötilanteita.
25390 Muut operaattorit ja mikrotukihenkilöt
Tähän luetaan ne tietotekniikan alalla työskentelevät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin, esim. tietokoneneuvoja ja tietokoneohjaaja, joka tiedottaa
tietokonetekniikan käytöstä.

259 Muu tietotekninen työ
Tähän luetaan ne atk-alaan kuuluvaa työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmiin.
25910 Atk-kirjoittaja
Kirjoittaa asiakirjat tietokonekäsittelyä varten kirjoittimella tms. Kutsutaan tiedonvalmistelijaksi,
tallentajaksi, koodaajaksi tai päätekirjoittajaksi. Tähän ei lueta henkilöitä, jotka käyttävät päätteitä
apuvälineinä muun työn ohella, eikä tekstinkäsittelylaitetta käyttävää konekirjoittajaa (243).
25920 Jälkikäsittelijä
Hoitaa tietokoneajon tulosteiden arkistointi- ja postitustehtäviä. Osallistuu myös ajoa edeltäviin
valmistelutehtäviin. Kutsutaan myös ajonselvittelijäksi, atk-postittajaksi ja materiaalin
käsittelijäksi.
25930 Atk-yhteyshenkilö, atk-sihteeri
Hoitaa atk-yksikön asiakaspalvelutehtäviä, välittää työ- ja ajotilauksia sekä sopii tapaamisia ja
esittelyjä. Hoitaa yhteydet yrityksen sisällä.
25990 Muut tietotekniset työntekijät
Tähän luetaan ne atk-alaan kuuluvaa työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmien ammattien harjoittajiin.

26 Pankki- ja vakuutusala
Tähän luetaan pankki- ja vakuutusalan työtä tekevät toimihenkilöt.

261 Pankkitoimihenkilöt
Tekevät yleistä pankkityötä sekä käsittelevät asioita pankkien notariaatti-, luotto- ym. osastoilla.

26110 Konttorinhoitaja
Vastaa pankin konttorin tai osaston työstä. Tähän luetaan kamreeri (pankki) ja osastopäällikkö
(pankki).
26120 Pankkitoimihenkilö
Käsittelee erilaisia pankkiasioita asiakaspalvelussa tai eri osastoilla. Voi työskennellä esim.
arvopaperiosastolla, jolloin välittää arvopaperien myyntiä ja ostoa, tai notariaattiosastolla
hallintoasioiden parissa tai ulkomaanosastolla, jolloin hoitaa asioita ulkomaisten pankkien kanssa.
Tähän luetaan myös pankin kassanhoitaja.
26190 Muut pankkitoimihenkilöt
Tähän luetaan ne pankkitoimihenkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. muissa luottolaitoksissa kuin pankeissa toimivat henkilöt.

262 Vakuutustoimihenkilöt
Laskevat vakuutusmaksuja, tekevät riski- ja vahinkoarviointeja, myyvät vakuutuksia ja neuvovat
asiakkaita vakuutusasioissa.
26210 Vahinkotarkastaja
Käsittelee onnettomuuksiin liittyviä korvausasioita. Tutkii palo-, murto- ja kolarivaurioita tai on
erikoistunut muulla tavoin. Tähän luetaan vahinkoarvioija.
26220 Vakuutusvirkailija
Palvelee asiakkaita vakuutuslaitoksissa; neuvoo vakuutuksia koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa
vakuutuksenhankintaan liittyviä tehtäviä.
26230 Vakuutustarkastaja
Järjestää tietyn alueen vakuutustoimintaa ja myy vakuutuksia. Voi olla esim. piiripäällikkö,
aluepäällikkö (vakuutus). Tähän luetaan yritysmyyntipäällikkö (vakuutus) ja myyntineuvottelija
(vakuutus).
26290 Muut vakuutustoimihenkilöt
Tähän luetaan ne vakuutustoimihenkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. jälleenvakuutusten välittäjä, vakuutusasiamies, vakuutustoimitsija.

263 Sosiaalivakuutusvirkailijat
Käsittelevät yleiseen sosiaaliturvaan liittyviä vakuutus-, eläke-, sairauspäiväraha- sekä
työttömyysturva-asioita. Hoitavat kansaneläkkeen maksatusta.
26310 Paikallistoimiston hoitaja
Vastaa työeläkekassojen ja Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistojen toiminnasta. Tähän luetaan
myös apulaispäällikkö (sosiaalivakuutus).

26320 Sosiaalivakuutusvirkailija, asiakaspalvelu
Käsittelee kansaneläkettä sekä sairaus- ja työttömyysvakuutusta koskevia kysymyksiä sekä maksaa
lakiin perustuvia korvauksia ja avustuksia. Tähän luetaan myös korvausilmoituksia vastaanottavat
sairausvakuutusvirkailijat, eläkeneuvojat, työttömyyskassavirkailijat, etuuskäsittelijät ja
toimistosihteerit (Kela).
26330 Velka- ja talousneuvoja
Avustaa velkaongelmien ratkaisussa ja neuvoo talousasioissa.
26390 Muut sosiaalivakuutusvirkailijat
Tähän luetaan ne eläkevakuutuskassojen tms. toimihenkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin.

269 Muu pankki- ja vakuutusalan työ
Tähän luetaan ne pankki- ja vakuutusalan työtä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.
26990 Muut pankki- ja vakuutusalan työntekijät
Tähän luetaan ne pankki- ja vakuutustyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmien ammattien harjoittajiin.

27 Matkailuala
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt antavat yleisölle tietoja matkoista, avustavat matkojen
suunnittelussa, tekevät varauksia, kirjoittavat lippuja ja hoitavat matkailun PR-työtä.

271 Matkailupäälliköt ja -virkailijat
Toimivat esimerkiksi kunnan matkailuelinkeinon edistämiseksi, neuvovat matkailijoita, hoitavat
matkailun PR-työtä ja laativat matkailureittejä.
27110 Matkailupäällikkö
Suunnittelee, johtaa ja sovittaa yhteen kunnan tai muun yhtenäisen alueen matkailutoimintaa; vastaa
matkailupalvelujen markkinoinnista ja turistipalveluista.
27120 Matkailutoimiston virkailija
Tiedottaa ja palvelee turisteja. Myy ja jakaa esitteitä ja joskus matkamuistoja. Matkailun
edistämiskeskuksen asiakaspalvelussa toimivat virkailijat sekä matkailusihteeri ja -asiamies luetaan
myös tähän.
27190 Muut matkailupäälliköt ja -virkailijat
Tähän luetaan ne matkailutoimistovirkailijat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
erillisammattien harjoittajiin.

272 Matkatoimistovirkailijat
Antavat neuvoja matkojen suunnittelussa, myyvät ja varaavat matkoja, kirjoittavat lippuja ja
hoitavat yhteyksiä ulkomaisiin matkanjärjestäjiin.
27210 Matkatoimistovirkailija
Suunnittelee, markkinoi ja myy matkoja yksityisille henkilöille ja ryhmille; tiedottaa ja antaa
neuvoja sekä hoitaa matkoihin liittyviä käytännön asioita. Tähän luetaan myös
matkatoimistonjohtaja ja matkatoimistonhoitaja sekä lentoyhtiöiden paikanvaraushenkilöstö ja
lipunkirjoittaja.
27230 Matkailupalvelujen tuottaja
Toimii työntekijänä, alihankkijana tai itsenäisenä yrittäjänä käytännön ohjelma- ja
oheispalvelutehtävissä matkailun ohjelmapalveluyrityksissä, loma- ja matkailukeskuksissa tai
majoituspalveluyrityksissä. Suunnittelee ja toteuttaa matkailijoiden tarpeisiin elämyksiä tuottavia
ohjelmapalvelukokonaisuuksia, jotka voivat liittyä esimerkiksi luonto-, kulttuuri-, terveys- tai
liikuntamatkailuun tai matkailutapahtumiin.
27290 Muut matkatoimistovirkailijat
Tähän luetaan ne matkatoimistovirkailijat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
erillisammattien harjoittajiin.

273 Matkaoppaat
Opastaa matkailijoita erilaisissa kohteissa kotimaassa tai ulkomailla. Esittelee nähtävyyksiä,
opastaa luonnossa tai toimii matkanjohtajana.
27310 Matkaopas
Opastaa matkailijoita kotimaassa tai ulkomailla ja esittelee nähtävyyksiä. Tähän luetaan myös
matkanjohtaja.
27320 Eräopas
Opastaa retkeilymatkailijoita luontokohteissa. Voi toimia matkanjohtajana eräretkillä ja
luontomatkoilla.
27390 Muut matkaoppaat
Tähän luetaan ne matka- ja eräoppaat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

279 Muu matkailualan työ
Tähän luetaan ne matkailu- ja matkatoimistotyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin
tämän ryhmän alaryhmiin.

27990 Muut matkailualan työntekijät
Tähän luetaan ne matkailu- ja matkatoimistotyötä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin.

29 Muu hallinto- ja toimistotyö
Tähän ryhmään luetaan ne ammattien harjoittajat, joita ei ole voitu lukea muihin pääryhmän 2
ryhmiin.

291 Verovalmistelijat ja -virkailijat
Tähän luetaan verohallinnossa verotuksen parissa työskentelevät toimihenkilöt.
29110 Verovirkailija
Hoitaa yksityisen henkilön tai yrityksen verotukseen liittyviä selvitys- ja valmistelutehtäviä.
Neuvoo ja opastaa veroja koskevissa kysymyksissä. Tähän luetaan verovalmistelija.
29190 Muut verovalmistelijat ja -virkailijat
Tähän luetaan muut verotuksen valmistelutehtävissä toimivat virkailijat.

292 Logistikot ja kuljetussuunnittelijat
Välittävät ja suunnittelevat eri toimeksiantajien tai tietyn yrityksen laskuun tavarankuljetuksia,
huolehtivat niihin liittyvistä tehtävistä kuten tullauksesta ja varastoinnista sekä vastaavat yrityksen
sisäisestä materiaali- ja tuotekäsittelystä.
29210 Huolitsija
Suunnittelee ja järjestää toimeksiantajan laskuun eri kuljetusvälineillä hoidettavaa
tavarankuljetusta. Tähän luetaan myös huolinta-avustaja.
29220 Kuljetusteknikko
Vastaa esim. teollisuus- tai liikenneyrityksen tai kaupallisen yrityksen tavarakuljetukseen liittyvästä
suunnittelusta. Voidaan kutsua esim. rahtauspäälliköksi, kuljetussuunnittelijaksi tai
kuljetuspäälliköksi. Tähän luetaan myös esim. kuljetusneuvoja tai postiaseman hoitaja, joka myös
markkinoi kuljetuksia, sekä kirjapainon jakelupäällikkö.
29230 Logistikko
Laatii kuljetustoiminnan rationaalistamisjärjestelmiä sekä järjestelee teollisuusyritysten sisäistä
materiaalin ja tiedon käsittelyä ja jakelua.
29240 Tullaaja
Toimii huolitsijan asiamiehenä vienti- ja tuontitavaroiden tullikäsittelyssä. Voidaan kutsua
tulliasiamieheksi. Tähän ei lueta tullivirkailijaa (904).

29250 Laivanselvittäjä
Välittää rahtausta, aluksen myyntiä, laivan rakennusta ja korjausta sekä merivakuutusta koskevia
sopimuksia. Tähän luetaan myös laivauskonttoristi.
29260 Laivansuorija
On varustajan asiamiehenä satamassa; pitää yhteyttä viranomaisiin, hinausyhtiöihin ja
tavaranhankkijoihin, huolehtii maksuista ja perii rahdin.
29290 Muut logistikot ja kuljetussuunnittelijat
Tähän luetaan ne huolitsijat ja kuljetussuunnittelijat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
erillisammattien harjoittajiin, esim. laskija (satamahallinto), joka tarkistaa määrän tavaraa
purettaessa, ja rahtaaja, joka välittää laivanselvitysliikkeelle aluksen rahtauksia.

293 Isännöitsijät
Hoitavat asuinkiinteistöjä sekä muuta kiinteää tai irtainta omaisuutta. Tähän ei lueta esimerkiksi
liikeyrityksen isännöitsijää (211).
29310 Isännöitsijä
Hoitaa pääasiassa asuinkiinteistöjä; vastaa vuokraamisesta ja ylläpidosta. Tähän luetaan myös
kiinteistöavustaja, kiinteistötarkastaja ja suurissa kiinteistönhoitoyrityksissä toimiva toimitusjohtaja
ja kiinteistösihteeri.
29390 Muut isännöitsijät
Tähän luetaan ne isännöitsijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän erillisammattien
harjoittajiin, esim. autotallimestari.

294 Varastonhoitajat
Hoitaa varastoja ja vastaa niiden toiminnasta.
29410 Varastonhoitaja
Hoitaa suuria varastoja; johtaa koko toimintaa sekä vastaa inventoinnista ja tilinpidosta. Voidaan
kutsua esim. varastopäälliköksi, varastomestariksi tai materiaalinhoitajaksi. Tähän luetaan myös
varaosapäällikkö.
29420 Tarvikevaraston hoitaja
Vastaa tuotantolaitoksissa tarveaineiden sisäisestä jakelusta ja saatavuudesta.
29490 Muut varastonhoitajat
Tähän luetaan ne varastonhoitajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän erillisammattien
harjoittajiin. Tällaisia ovat myös muiden omaisuudesta vastaavat henkilöt, esim. varastontarkastaja
ja tavarantarkastaja, jotka inventoivat varastoja ja tarkastavat tavaralähetyksiä.

299 Muu hallinto- ja toimistotyö
Tähän luetaan ne hallinto- ja toimistotyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmiin.
29910 Asunnonvälittäjä
Tiedottaa asunnonhakijoille asunnonsaantimahdollisuuksista; ottaa vastaan ilmoituksia ja osoittaa
vapaita asuntoja tarvitsijoille yleensä kunnallisien asuntotoimistojen tai opiskelija-asuntosäätiöiden
piiristä. Tähän luetaan maksullista välitystoimintaa harjoittava vuokra-asunnonvälittäjä, mutta ei
kiinteistövälittäjää (311).
29990 Muut hallinto- ja toimistotyöntekijät
Tähän luetaan ne konttorityötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmien ammattien harjoittajiin.

3

Kaupallinen työ

Tähän pääryhmään kuuluvat henkilöt tekevät mainos- ja myynninedistämistyötä, välittävät
kiinteistöjä, arvopapereita, palveluja sekä tekevät osto- ja myyntityötä.
Pääryhmä sisältää seuraavat ryhmät:
30 Mainonta ja markkinointi
31 Kiinteistönvälitys ja rahoituspalvelu
32 Osto
33 Myyntityö ja kauppaedustus
34 Tavaroiden myynti
39 Muu kaupallinen työ

30 Mainonta ja markkinointi
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät mainos- ja markkinointityötä mainostoimistoissa sekä
liike-, teollisuus- ja palvelualan yrityksissä. Ryhmään ei lueta suhdetoimintatyötä tekeviä (094).

301 Mainonta- ja markkinointialan päälliköt
Johtavat ja ohjaavat mainonta- ja markkinointityötä mainostoimistoissa ja yrityksissä,
suunnittelevat mainos- ja markkinointikampanjoita.
30110 Markkinointipäällikkö
Johtaa markkinointitoimintaa, suunnittelee yhdessä mainoshenkilöstön kanssa myyntikampanjoita
sekä muuta markkinointia. Ohjaa markkinointitutkimusten tekoa. Osallistuu harvoin suoraan
myyntityöhön.
30120 Mainospäällikkö
Vastaa yrityksessä tai mainostoimistossa markkinoinnista ja mainonnasta, pitää yhteyttä
asiakkaisiin, suunnittelee mainostoimenpiteitä ja valvoo toimenpiteiden toteutumista. Tähän luetaan
myös yhteyspäällikkö, mediapäällikkö, menekinedistämispäällikkö, mainostoimiston
tuotantopäällikkö, suunnittelujohtaja ja kampanjapäällikkö.
30150 Markkinointisuunnittelija
Tekee kampanjarunkoja myynnin edistämiseksi sekä tuottaa markkinointipalveluja asiakkaille. Voi
osallistua myyntityöhön.
30190 Muut mainos- ja markkinointialan päälliköt ja suunnittelijat
Tähän luetaan mainos- ja markkinointityötä ohjaavat ja suunnittelevat, joita ei voida lukea muihin
tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim. markkinointikonsultti.

302 Mainosalan suunnittelijat
Osallistuvat mainostoimiston tai markkinointiosaston mainoskampanjoiden valmistamiseen; tekevät
ilmoituksia, mainoksia ja muita markkinointimateriaaleja tekstittämällä, piirtämällä tai muita
menetelmiä käyttäen; hoitavat yhteydenpitoa asiakkaisiin ja mainosvälineisiin sekä hoitavat
erilaisia mainostyöhön liittyviä järjestelytehtäviä.
30210 Tekstisuunnittelija
Muotoilee ilmoitus- ja mainostekstejä sekä iskulauseita sanoma- ja aikakauslehtiin, esitteisiin ja
muihin mainosvälineisiin. Voidaan kutsua copywriteriksi (copy), mainostoimittajaksi,
ilmoitussuunnittelijaksi tai tekstipäälliköksi. Tähän luetaan myös luettelotoimittaja.
30220 Visualisoija
Muotoilee yhdessä tekstisuunnittelijan kanssa mainonnan teeman ja hahmottelee mainosten ja
ilmoitusten luonnokset. Ohjaa mainosten visuaalista toteutusta. Kutsutaan myös Art. Directoriksi
(AD:ksi) tai visuaaliseksi suunnittelijaksi.
30230 Mainospiirtäjä
Tekee asiakkaan tilaamia luonnoksia painotuotteen kuvittamiseksi sekä valmistaa painettavaksi
tarkoitettuja alkuperäispiirroksia. Voi erikoistua ilmoituspiirtäjäksi tai julistepiirtäjäksi. Voidaan
kutsua layout-piirtäjäksi, mainosgraafikoksi, puhtaaksipiirtäjäksi tai AD-assistentiksi. Tähän
luetaan myös viimeistelijä (paste-up-piirtäjä) sekä tarkkuuspiirtäjä.
30240 Mainossihteeri
Toimii mainostoimiston tai markkinointi-osaston toimistotehtävissä, osallistuu ajoittain myös
mainos- ja markkinointitehtäviin. Tähän luetaan markkinointiassistentti, markkinointisihteeri,
yhteysassistentti ja yhteyssihteeri, jotka hoitavat tuotantovaiheessa yhteyksiä asiakkaaseen, sekä
mediasihteeri ja traffic-sihteeri, joka huolehtii mainostilan varaamisesta julkaisuohjelman
mukaisesti.
30250 Mediasuunnittelija
Kerää mainosvälineitä koskevia tietoja ja arkistoi niitä sekä käyttää näin saamiaan tietoja
mainosvälineitä valittaessa. Laskee mainostilaa koskevia tarjouksia ja hoitaa mainosvälinevalintoja
koskevia aikatauluja. Kutsutaan myös mainosvälinesuunnittelijaksi.
30290 Muut mainosalan työntekijät
Tähän luetaan mainostyötä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

309 Muut mainos- ja markkinointialan työntekijät
Tähän alaryhmään luetaan mainos- ja markkinointityötä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmiin.

30990 Muut mainos- ja markkinointialan työtä tekevät
Tähän luetaan mainos- ja markkinointityötä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

31 Kiinteistönvälitys ja rahoituspalvelu
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt harjoittavat kiinteistöjen, asuntojen, arvopapereiden ja
rahoituspalveluiden sekä muiden vastaavien liike-elämän palvelujen ostoa, myyntiä ja välitystä sekä
konsultointia.

311 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden välittäjät
Välittävät kiinteistöjen, asuntojen ym. vastaavan omaisuuden ostoa ja myyntiä sekä tekevät muita
kiinteän ja irtaimen omaisuuden myyntiin, ostoon ja arvioimiseen liittyviä palveluita.
31110 Kiinteistönvälittäjä
Välittää maan, talojen ja muiden kiinteistöjen, asunto-osakkeiden sekä muun kiinteän omaisuuden
ostoa ja myyntiä. Voidaan kutsua kiinteistöedustajaksi tai asuntomyyjäksi.
31120 Arvioija
Laskee kiinteistöjen, autojen, taide-esineiden, korujen ja muun omaisuuden reaaliarvon. Tähän ei
lueta vakuutusyhtiön vakuutustarkastajaa (262).
31190 Muut kiinteistönvälitys- ja rahoituspalvelutyötä tekevät
Tähän luetaan kiinteän ja irtaimen omaisuuden välittäjät tai arvioijat, joita ei voida lukea muihin
tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.

312 Arvopapereiden ja rahoituspalveluiden välittäjät
Välittävät arvopapereiden ostoa ja myyntiä sekä tekevät rahoitus- ja sijoitustoimintaan liittyvää
konsultointityötä.
31210 Arvopapereiden välittäjä
Välittää arvopaperien ostoa ja myyntiä. Toimii pörssiasiamiehenä tai pörssivälittäjänä edustaen
asiakkaita pörssissä. Tähän luetaan myös valuutta- ja rahamarkkinadiileri sekä korkodiileri.
31220 Sijoitusneuvoja
Neuvoo yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä pääomavarojen sijoittamiseksi tuottaviin kohteisiin. Tähän
luetaan myös rahoituskonsultti ja rahoitusasiantuntija, joka neuvoo yrityksiä ja yrittäjiä rahoituksen
järjestelyissä.
31290 Muut arvopapereiden ja rahoituspalveluiden välittäjät
Tähän luetaan arvopapereiden ostoa ja myyntiä sekä rahoituspalveluita välittävät, joita ei voida
lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.

319 Muu kiinteistönvälitys ja rahoituspalvelutyö
Tähän luetaan henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän alaryhmiin.
31910 Ilmoitusmyyjä
Hankkii ilmoituksia sanomalehtiin, aikakauslehtiin, käsikirjoihin ym. Voidaan kutsua
ilmoituskonsulentiksi. Tähän luetaan myös ilmoituspäällikkö.
31920 Huutokaupanpitäjä
Järjestää itsenäisenä yrittäjänä arvoesineiden tai muiden tavaroiden myymiseksi
huutokauppatilaisuuksia tai toimii palkattuna tällaisessa tilaisuudessa.
31990 Muut kiinteistönvälitys- ja rahoituspalvelutyötä tekevät
Tähän luetaan henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.

32 Osto
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt huolehtivat kaupallisissa yrityksissä, teollisuusyrityksissä,
laitoksissa ym. tuotteiden, tarvikkeiden ja raaka-aineiden sisäänostosta.

321 Ostajat
Tähän luetaan henkilöt, jotka ostavat yrityksille tuotteita ja materiaalia olemalla kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti yhteydessä toimittajiin.
32110 Ostopäällikkö
Johtaa yrityksen osto- ja materiaalihankintaa. Voidaan kutsua ostojohtajaksi tai hankintapäälliköksi.
32120 Ostaja
Ostaa tuotteita ja materiaalia käyttämällä hyväkseen tarjouksia tai ostamalla suoraan. Laatii
ostotilauksia ja pitää yhteyttä toimittajiin.
32190 Muut ostajat
Tähän luetaan ostotyötä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. ostoavustaja ja ostosihteeri.

322 Ostoasiamiehet
Toimivat jonkin kaupallisen tai teollisuusyrityksen raaka-ainehankkijoina ostamalla tuotteita
suoraan tuottajilta.
32210 Ostoasiamies
Ostaa tuotteita yrityksen laskuun suoraan tuottajilta. Hankkii esim. tukkipuita, karjaa tai
maataloustuotteita. Voidaan kutsua metsänostajaksi, karjanostajaksi tai hankinta-asiamieheksi.

32290 Muut ostoasiamiehet
Tähän luetaan ostoasiamiehet, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.

329 Muu ostotyö
Tähän luetaan tuotteiden ostoa ja materiaalinhankintaa tekevät, joita ei voida lukea tämän ryhmän
muihin alaryhmiin.
32990 Muut ostotyötä tekevät
Tähän luetaan henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän alaryhmien ammattien
harjoittajiin.

33 Myyntityö ja kauppaedustus
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt vastaavat jonkin tuoteryhmän tai tuotteen myynnistä ja
myyntityön organisoimisesta; harjoittavat joko itsenäisinä yrittäjinä tai teollisuuden,
tukkuliikkeiden tai vastaavien palveluksessa tavaroiden tukkumyyntiä vähittäiskauppiaille tai
suurkuluttajille; välittävät tavaroiden ostoa ja myyntiä vienti- ja tuontimarkkinoilla; toimivat
myyntitehtävissä konttoreissa olemalla kirjallisesti tai henkilökohtaisesti yhteydessä asiakkaisiin.

331 Myyntityötä johtavat
Vastaavat kaupallisten tai teollisuusyritysten tuotteiden myynnistä ja myyntityön organisoimisesta
kotimaahan tai ulkomaille.
33110 Myyntipäällikkö
Johtaa yrityksen myyntiosaston toimintaa; organisoi myyntityötä sekä vastaa suurista kaupoista. Jos
tuotteiden myynti on alueellisesti jaettu useamman myyntipäällikön kesken, kutsutaan alueen
myynnistä vastaavaa aluemyyntipäälliköksi tai piirimyyntipäälliköksi.
33115 Tuotepäällikkö
Vastaa yrityksen tietyn tuotteen myynnistä.
33120 Vientipäällikkö
Vastaa yrityksen tuotteiden myynnistä ulkomaille.
33130 Tuontipäällikkö
Vastaa teollisen yrityksen tai maahantuontiyrityksen tuotteiden hankkimisesta ulkomailta.
33190 Muut myyntityötä johtavat
Tähän luetaan myyntityön johtajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

332 Myyntiedustus ja puhelinmyynti
Välittävät joko itsenäisinä yrittäjinä tai teollisuuden, maahantuontiliikkeiden tai vastaavien
palveluksessa tuotteita jälleenmyyjille tai suurkuluttajille; esittelevät edustamiaan tuotteita myynnin
edistämiseksi sekä toimivat puhelinmyyjinä.
33210 Myyntiedustaja
Edustaa teollisuusyrityksen tai kaupallisen yrityksen tuotteita ja myy edustamiaan tuotteita
jälleenmyyjille tai suurkuluttajille. Voidaan kutsua edustajaksi, myyjäksi, myyntimieheksi tai
kauppamatkustajaksi. Tietyllä alueella toimivaa voidaan kutsua piiriedustajaksi.
33220 Myyntineuvottelija
Toimii teollisuuden ja kaupallisen yrityksen myyntiosastolla olemalla kirjallisesti tai
henkilökohtaisesti yhteydessä asiakkaisiin. Edustaa usein teknisiä järjestelmiä kuten atkjärjestelmiä ja näiden laitteistoja, kirjapainotuotteita tai rakennusalan tuotteita. Tähän luetaan myös
myyntifaktori.
33230 Tekninen myyjä
Myy erilaisia teknisiä laitteita jälleenmyyjille ja suurkuluttajille; avustaa myyntiedustajia teknistä
asiantuntemusta vaativien laitteiden myyntitehtävissä. Kutsutaan usein myynti-insinööriksi tai
myyntiteknikoksi. Tähän luetaan myös myynnin tukihenkilöt.
33240 Vientimyyjä
Myy teollisuusyrityksen tai vientiliikkeen tuotteita ulkomaille kotimaasta tai käymällä asiakkaiden
luona vientikohteessa. Voidaan kutsua vienti-insinööriksi.
33250 Kauppa-agentti
Välittää agentuuriliikkeestä tavaroiden ostoa ja myyntiä pääasiallisesti vienti- ja tuontimarkkinoilla.
Toimii kiinteästä myyntipaikasta. Agentuuriliike ei varastoi välittämiään tavaroita eikä omista niitä.
33260 Tuote-esittelijä
Esittelee edustamiaan tuotteita yrittäen saada asiakkaiden ostohalun heräämään joko asiakkaiden
luona, myynninedistämistilaisuuksissa tai tavarataloissa. Voidaan kutsua myyntikonsulentiksi.
Tähän luetaan myös lääke-esittelijä. Tähän ei lueta mannekiinia (399).
33270 Puhelinmyyjä
Myy ja välittää tuotteita puhelimitse, hankkii lehtitilauksia ym.
33290 Muut myyntiedustajat
Tähän luetaan myyntiedustustyötä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajat.

333 Myyntisihteerit
Toimivat yritysten myyntiosastoilla ottaen vastaan tilauksia; myyvät tuotteita puhelimitse sekä
hoitavat myyntityöhön liittyvää toimistotyötä.
33310 Myyntisihteeri
Hoitaa myyntiosastolla toimistotehtäviä; osallistuu usein myyntitehtäviin hoitamalla
puhelinmyyntiä, tilausten vastaanottamista, asiakkaiden neuvontaa sekä tuotteiden esittelyä
näyttelyissä.
33315 Vientisihteeri
Käsittelee ulkomaankauppaan liittyviä vientiasiakirjoja, hoitaa kirjeenvaihtoa ja valmistelee
kokouksia ja matkoja. Toimii kotimaassa vientiyrityksessä tai ulkomailla kotimaisen yrityksen
vientitoimistossa tai tytäryhtiössä. Voidaan kutsua myös ulkomaankaupansihteeriksi.
33330 Tilausten vastaanottaja
Vastaanottaa asiakkaiden tilauksia.
33390 Muut myyntisihteerit
Tähän luetaan konttorimyyntityötä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

339 Muu myynti- ja kauppaedustustyö
Tähän luetaan kauppaedustus- ja konttorimyyntityötä tekevät, joita ei voida lukea tämän ryhmän
muihin alaryhmiin.
33990 Muut myynti- ja kauppaedustustyötä tekevät
Tähän luetaan henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.

34 Tavaroiden myynti
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt toimivat joko yksityisyrittäjinä erilaisissa kaupallisissa
yrityksissä tai myyvät tuotteita palkallisina työntekijöinä.

341 Tukku- ja vähittäiskauppiaat
Tähän alaryhmään kuuluvat henkilöt harjoittavat liiketoimintaa itsenäisinä yrittäjinä myymällä
tuotteita tukku- ja vähittäiskaupassa sekä välittävät osto- ja myyntisopimuksia.
34110 Tukkukauppias
Harjoittaa liiketoimintaa myymällä tuotteita jälleenmyyjille tai suurkuluttajille. Toimii sekä
ostajana että tavaranmyyjänä.

34120 Vähittäiskauppias
Toimii itsenäisenä yrittäjänä. Myy tuotteita suoraan kuluttajille. Harjoittaa sekä osto- että
myyntityötä. Tähän luetaan myös kioskinomistaja. Voidaan tuotteen mukaan kutsua esim.
autokauppiaaksi, sekatavarakauppiaaksi, romukauppiaaksi ym.
34190 Muut tukku- ja vähittäiskauppiaat
Tähän luetaan tukku- ja vähittäiskauppiaat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

342 Myymälänhoitajat
Vastaavat palkallisina työntekijöinä vähittäiskaupan toiminnasta.
34210 Myymälänhoitaja
Vastaa palkallisena työntekijänä vähittäiskaupan toiminnasta. Voi osastonhoitajana vastata tietystä
osastosta. Tähän luetaan myös tavarataloavustaja, joka osallistuu tilaus- ja myyntisuunnittelutyöhön
sekä myymäläntarkastaja joka tarkastaa erikoisalansa toimintaa sekä opastaa ja kouluttaa
henkilökuntaa.
34290 Muut myymälänhoitajat
Tähän luetaan myymälätyöstä vastaavat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. myymäläautonkuljettaja.

343 Myyjät
Myyvät tuotteita tavarataloissa, myymälöissä, tukkuliikkeissä tai muissa myyntitiloissa
pääasiallisesti yksityisille kuluttajille sekä palvelevat asiakkaita antamalla artikkeleita koskevia
tietoja ja neuvomalla niiden käyttöä. Tähän luetaan myös eri alojen tukkumyyjät, mutta ei
tukkukaupan yksityisyrittäjiä (341).
34304 Myyjä
Myy erilaisia tuotteita tavarataloissa, kaupoissa ja muissa myyntitiloissa. Voidaan kutsua
yleismyyjäksi.
34306 Kioskimyyjä
Myy lehtiä, tupakkatuotteita, hedelmiä, makeisia ym. kioskeissa.
34308 Myymälän kassanhoitaja
Vastaanottaa maksun asiakkaiden ostamista tuotteista; osallistuu usein myyntityöhön. Toimii
itsepalvelumyymälässä kassalla. Tähän luetaan myös henkilö, joka työskentelee tavaratalon tms.
neuvontapisteessä.

34309 Laivan myymälän kassanhoitaja
Työskentelee laivan tax-free myymälän kassalla. Vastaanottaa maksun asiakkaiden ostamista
tuotteista sekä täyttää myymälän hyllyjä.
34310 Tekstiilimyyjä
Myy erikoisliikkeissä tai tavaratalojen erikoisosastolla tekstiilituotteita, valmisvaatteita ja turkiksia.
Tähän luetaan myös ompelutarvikemyyjä.
34312 Kenkä- ja laukkumyyjä
Myy erikoisliikkeissä ja tavaratalojen erikoisosastoilla kenkiä ja laukkuja.
34315 Kello- ja kultamyyjä
Myy erikoisliikkeissä tai tavaratalojen erikoisosastoilla kelloja ja kultasepäntuotteita.
34320 Valokuvaustarvikemyyjä
Myy erikoisliikkeissä tai tavaratalojen erikoisosastoilla kameroita, projektoreita,
valokuvaustarvikkeita ja optisia tuotteita. Tähän luetaan myös silmälasien myyjät, jotka eivät ole
optikkoja (191).
34325 Rauta- ja rakennustarvikemyyjä
Myy erikoisliikkeessä tai tavaratalojen erikoisosastoilla erilaisia koneita, työkaluja ja
metallituotteita tai puu- ja muita rakennustarvikkeita. Rautakaupassa työskentelevää myyjää
kutsutaan tavallisesti rautakauppa-apulaiseksi. Tähän luetaan myös työkalumyyjä.
34328 Maatalouskonemyyjä
Myy erikoisliikkeissä tai tavaratalojen erikoisosastoilla traktoreita, niittokoneita, puimureita ym.
maatalouskoneita.
34330 Automyyjä
Myy autoja autoliikkeessä, joka voi olla jonkin automerkin maahantuontiliike tai edustaja.
34335 Vapaa-ajantarvikemyyjä
Myy erikoisliikkeessä tai tavaratalojen erikoisosastoilla pyöriä, urheilutarvikkeita, vapaa-ajan- ja
metsästystarvikkeita tai leikkikaluja.
34340 Sähkötarvikemyyjä
Myy sähkötarvikkeita ja valaisimia tai tele- ja elektroniikkatuotteita. Voidaan kutsua TV-myyjäksi.
34342 Kodinkonemyyjä
Myy jääkaappeja, pakastimia, mikroaaltouuneja ja muita kodinkoneita erikoisliikkeissä tai
tavaratalojen erikoisosastoilla.

34344 Tietotekniikkamyyjä
Myy tietoteknisiä laitteita, järjestelmiä, ohjelmia, levykkeitä yms. erikoisliikkeissä tai
tavarataloissa.
34345 Musiikkialan myyjä
Myy nuotteja, soittimia tai äänitteitä (levyjä, kasetteja ym.) erikoisliikkeessä tai tavaratalon
erikoisosastolla.
34350 Kirjakauppamyyjä
Myy kirjoja, paperituotteita ja konttorituotteita erikoisliikkeessä tai kyseiseen myyntiin varatussa
tilassa. Kirjakaupan myyjää kutsutaan yleensä libristiksi.
34352 Taloustavaramyyjä
Myy astioita, lasia, keramiikkaa yms. erikoisliikkeissä tai tavaratalojen erikoisosastoilla.
34355 Huonekalumyyjä
Myy huonekaluja, mattoja yms. erikoisliikkeessä tai tavaratalojen erikoisosastoilla. Huonekalu- ja
sisustustarvikkeiden myyjää kutsutaan usein myös sisustusneuvojaksi. Tähän luetaan myös
keittiökalustemyyjät.
34358 Elintarvikemyyjä
Myy elintarvikkeita erikoisliikkeessä tai tavaratalojen erikoisosastoilla. Voi olla esim.
konditoriamyyjä tai makeismyyjä.
34360 Lihamyyjä
Myy lihatuotteita ja leikkeleitä sekä kalaa erikoisliikkeissä tai tavaratalon erikoisosastolla. Tähän
kuuluvat esim. lihamestari, lihamies ja kalamyyjä.
34362 Alkon myyjä
Myy alkoholiliikkeessä olutta, viinejä ja väkijuomia sekä opastaa juomien valinnassa.
34365 Kemikaliomyyjä
Myy kauneuden- ja puhtaudenhoitotarvikkeita erikoisliikkeessä tai tavaratalossa.
34368 Luontaistuotemyyjä
Myy luontaistuotteita erikoisliikkeessä tai tavaratalossa.
34370 Sairaanhoitotarvikemyyjä
Myy sairaanhoitotarvikkeita sekä apuvälineitä erikoisliikkeessä.

34375 Kukkien myyjä
Myy kukkia erikoisliikkeessä tai muussa myyntiin varatussa tilassa. Voi olla erikoistunut sitomaan
kukkia. Tähän luetaan myös siemenkaupan tai kauppapuutarhan myyjä.
34380 Lemmikkieläinmyyjä
Myy kaloja, lintuja ja muita pieneläimiä sekä tarvikkeita ja rehua erikoisliikkeessä tai muussa
myyntiin varatussa tilassa.
34385 Autotarvikemyyjä
Myy autoihin, traktoreihin yms. varaosia ja tarvikkeita erikoisliikkeissä tai muussa vastaavassa
paikassa. Osallistuu myös varastonhoitoon. Voidaan kutsua myös varaosamyyjäksi.
34390 Muut myyjät
Tähän luetaan myyjät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin. Näitä
ovat esim. myymäläemäntä ja asiakaspalveluapulainen, joka antaa tuotteisiin liittyviä tietoja ja
neuvoja, antiikkiliikkeen myyjä sekä hyllyjen täyttäjä.

344 Huoltoasemahenkilöstö
Myyvät huoltoasemilla polttoainetta, öljyä, autotarvikkeita sekä osallistuvat yksinkertaisiin
huoltotöihin. Tähän ei lueta huoltokorjaamolla työskentelevää asentajaa (753).
34410 Huoltoaseman hoitaja
Toimii huoltoaseman esimiehenä ja vastaa siellä suoritettavista töistä. Itsenäisenä yrittäjänä
(diilerinä) hoitaa yhteydet isäntäyhtiöön ja hankkii myytävät tuotteet. Kutsutaan joskus
bensiiniaseman hoitajaksi.
34420 Huoltoasema-apulainen
Myy huoltoasemalla bensiiniä, öljyä ym. polttonesteitä. Osallistuu yksinkertaisiin huoltotöihin.
Kutsutaan myös bensiininmyyjäksi tai autonpesijäksi.
34430 Huoltoaseman kassanhoitaja
Kerää maksut asiakkailta. Hoitaa huoltoaseman kassanhoidon ja rahaliikenteen. Osallistuu joskus
autotarvikkeiden myyntiin.
34490 Muu huoltoasemahenkilöstö
Tähän luetaan ne huoltoasemilla myyntityössä työskentelevät, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin.

345 Torikauppiaat ja kotimyyjät
Myyvät ulkona (esim. torilla) tai ovilla erilaisia tuotteita kuten hedelmiä, kukkia, makkaroita,
jäätelöä ja vaatetavaroita. Ottavat edustajina vastaan kirjojen, kotitalouskoneiden yms. tavaroiden
tilauksia.

34510 Kotimyyjä
Myy erilaisia tuotteita suoraan kotitalouksiin esittelemällä tavarat kotikäynneillä. Voidaan tuotteen
mukaan kutsua kirjamyyjäksi, pölyimurikauppiaaksi, huonekalukauppiaaksi jne. Kutsutaan joskus
kulkukauppiaaksi tai suoramyyjäksi.
34520 Torimyyjä ja torikauppias
Myy torilla tai muussa vastaavassa ulkotilassa kasviksia, marjoja, kukkia yms. usein oman
puutarhan tuotteita. Torikahviloiden pitäjät ja apulaiset luetaan myös tähän.
34530 Jäätelönmyyjä
Myy jäätelöä kojussa, kioskissa tai autossa. Tähän luetaan myös yleisötilaisuuksissa jäätelöä tai
juomia myyvä henkilö.
34540 Lehtienmyyjä
Myy lehtiä sanoma- ja aikakauslehtikojusta.
34590 Muut kiertävät myyjät
Tähän luetaan ne kiertävät myyjät ja katumyyjät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin, esim. nakkien ja makkaroiden myyjät ja hevoskauppiaat.

349 Muu tavaroiden myyntityö
Tähän luetaan ne myyntityötä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän alaryhmiin, sekä
erilaista vuokraustoimintaa harjoittavat henkilöt.
34910 Lipunmyyjä
Myy lippuja huvitilaisuuksiin, näyttelyihin, eläintarhoihin jne. Voi työpaikan mukana olla esim.
elokuvateatterin kassa. Tähän luetaan myös esim. laivan tai lautan lipunmyyjä.
34920 Vuokraaja
Vuokraa autoja, koneita tai laitteita ym.; välittää joskus vuokrasopimuksia. Voi työskennellä
kiinteässä vuokrauspaikassa (autovuokraamo, vaatevuokraamo, filmi-, kasetti- ja kuvavuokraamo
jne.) tai voi edustajana laatia erilaisia vuokrasopimuksia.
34990 Muut tavaroiden myyntityötä tekevät
Tähän luetaan ne myyntityötä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

39 Muu kaupallinen työ
Tähän luetaan kaupallisissa tai myynninedistämistehtävissä toimivat, joita ei voida lukea muihin
tämän pääryhmän ryhmiin.

399 Muut kaupallisen alan työntekijät
Tähän luetaan kaupallista työtä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän alaryhmiin.
39910 Mannekiini
Esittelee uusia vaate- ja asustemalleja erilaisissa näytöksissä, joiden tarkoituksena on edistää
myyntiä.
39920 Valokuvamalli
On mallina mainoskuvissa esitellen erilaisia tavaroita. Voi toimia myös valokuvataiteilijoiden
mallina.
39930 Somistaja
Somistaa näyteikkunoita ja asettaa tavaroita esille tavarataloissa ja liikkeissä sekä somistaa
sisätiloja.
39940 Tekstaaja
Tekstaa yleensä somistuksen yhteydessä.
39990 Muut kaupallisen alan työtä tekevät
Tähän luetaan kaupallista työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmien ammattien harjoittajiin.

4

Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala

Tähän pääryhmään kuuluvat henkilöt johtavat ja tekevät maanviljelyyn, eläinten kasvatukseen ja
hoitoon, puutarhanhoitoon, metsänhoitoon, kalanviljelyyn, riistanhoitoon sekä metsästykseen ja
kalastukseen liittyviä töitä.
Pääryhmä sisältää seuraavat ryhmät:
40 Maatilatalous ja eläintenhoito
41 Puutarha- ja puistotyö
42 Riistanhoito ja metsästys
43 Kalastus
44 Metsätyö
49 Muu maa- ja metsätaloustyö

40 Maatilatalous ja eläintenhoito
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt vastaavat maatalous-, metsätalous- ja
kotieläintenkasvatusyritysten hoidosta. Avustavina perheenjäseninä maatilalla työskentelevät
luetaan ryhmään 400.

400 Maanviljelijät
Vastaavat omistajina tai vuokraajina maatalousyritysten hoidosta sekä metsänviljely-yrityksistä.
40010 Maanviljelijä, maatilanemäntä
Vastaa omistajana tai vuokraajana maatilan hoidosta, jolloin tilaan voi kuulua pellon lisäksi karjaa
ja metsää; osallistuu yleensä käytännön työhön. Tähän luetaan myös pienviljelijät.
40020 Tilalla työskentelevä perheenjäsen
Tekee maataloustyötä perheen omistamalla tai vuokraamalla tilalla. Voi vastata itsenäisesti karjantai metsänhoidosta.
40030 Metsätaloudenharjoittaja
Viljelee omistamallaan tilalla metsää tai taimistoa. Hoitaa itse pääosan töistä. Kutsutaan joskus
puuntuottajaksi.
40090 Muut maanviljelijät
Tähän luetaan maanviljelijät, metsänviljelijät ja luontaistalouden harjoittajat, joita ei voida lukea
muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.

401 Maataloustyötä johtavat
Vastaavat palkattuina työntekijöinä maatalousyrityksen hoidosta sekä työnjohdosta.

40110 Tilanhoitaja
Toimii maatalouden esimiestehtävissä suurehkoilla tiloilla. Vastaa melko itsenäisesti tilan koko
taloudenhoidosta ja töiden suunnittelusta ja johtamisesta. Palkkaa usein myös tarvittavan
henkilöstön. Voidaan kutsua pehtoriksi.
40120 Työnjohtaja
Toimii suurehkoilla tiloilla esimies- ja työnjohtotehtävissä omistajan tai palkatun tilanhoitajan
alaisena. Huolehtii työnjaosta ja valvonnasta osallistuen harkintansa mukaan itsekin työntekoon.
Voidaan kutsua myös maataloustyönjohtajaksi tai työmestariksi.
40130 Kotieläintenhoitaja
Toimii suurilla yksityistiloilla tai yhteisöjen ja järjestöjen tiloilla karjanhoitotehtävissä esimiehenä.
Johtaa ja valvoo karjanhoitotöitä. Voidaan kutsua karjamestariksi tai sikalamestariksi.
40190 Muut maataloustyötä johtavat
Tähän luetaan maataloustyötä johtavat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. koiria ja muita pieneläimiä kasvattavan yrityksen johtaja.

402 Karjatalousyrittäjät
Vastaavat itsenäisinä yrittäjinä karjanhoidosta, joka ei ole yhteydessä maanviljelyyn.
40210 Karjatalousyrittäjä
Hoitaa itsenäisenä yrittäjänä yritystä, jonka tuotanto pohjautuu eläintenhoitoon. Tilalla voidaan
kasvattaa pito- tai teuraskarjaa tai tuottaa esim. munia ja villaa. Yrittäjää voidaan kutsua kanalantai sikalanhoitajaksi.
40290 Muut karjatalousyrittäjät
Tähän luetaan ne kotieläinten kasvattajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. mehiläistarhaaja ja hevossiittolan omistaja.

403 Turkiseläinyrittäjät
Vastaavat itsenäisinä yrittäjinä tai palkallisina työntekijöinä turkiseläinkasvatusyritysten hoidosta.
40310 Turkistarhaaja
Vastaa itsenäisenä yrittäjänä kettujen, minkkien tai muiden turkiseläinten kasvatuksesta,
nylkemisestä sekä alan yritysten taloudenhoidosta. Itsenäistä yrittäjää kutsutaan usein
turkistuottajaksi.
40390 Muut turkiseläinyrittäjät
Tähän luetaan ne turkiseläinyritysten hoitajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

404 Poronomistajat
Vastaavat itsenäisinä yrittäjinä poronhoidosta.
40410 Poromies
Vastaa itsenäisenä yrittäjänä porojen kasvatuksesta ja teurastuksesta sekä lihan ja muiden tuotteiden
myynnistä. Voidaan kutsua porojenkasvattajaksi.
40490 Muut poronomistajat
Tähän luetaan ne poronomistajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

405 Maataloustyöntekijät
Tekevät palkansaajina maanviljelemiseen ja sadon korjaamiseen liittyvää käytännön
maataloustyötä.
40510 Etumies
Johtaa maataloustyötä ja osallistuu säännöllisesti käytännön työhön.
40520 Maataloustyöntekijä
Tekee käytännön maataloustyötä. Ajaa traktoria ja muita moottorikäyttöisiä maatalouskoneita ja
huoltaa niitä. Kutsutaan maatyömieheksi tai maatalouskoneen kuljettajaksi.
40590 Muut maataloustyöntekijät
Tähän luetaan ne maataloustyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin sekä maatalousalan kausityöntekijät, esim. viljankuivaamotyöntekijät ja
maatalousharjoittelijat.

406 Kotieläintenhoitajat
Tekevät palkansaajina kotieläinten kasvatukseen ja hoitoon liittyvää käytännön työtä. Tähän ei
lueta itsenäisenä yrittäjänä toimivaa kotieläintenkasvattajaa (402).
40610 Vastaava karjanhoitaja, etumies
Johtaa navettatyötä; osallistuu säännöllisesti käytännön työhön. Tähän luetaan myös
keinosiemenyhdistyksen sonniaseman esimies.
40620 Karjanhoitaja
Hoitaa ja lypsää lehmiä sekä tekee muita karjanhoitotöitä; hoitaa joskus myös muuta karjaa. Tähän
luetaan myös karja-apulainen ja sonninhoitaja.

40625 Maatalouslomittaja
Tekee tietyn kunnan alueella tai lomarenkaassa maatilan hoitotöitä, yleisimmin karjanhoitotöitä
isäntäväen loman aikana. Tähän luetaan myös johtava maatalouslomittaja.
40630 Hevostenhoitaja
Hoitaa hevosia sekä tekee muita hevosenkasvatukseen liittyviä tehtäviä; opettaa, kouluttaa ja
harjoittaa nuoria hevosia. Voidaan kutsua tallimieheksi tai tallimestariksi. Tähän ei lueta
ravivalmentajaa eikä ohjastajaa (182).
40640 Sikalanhoitaja
Hoitaa sikoja sekä tekee muita siankasvatukseen liittyviä tehtäviä.
40650 Lampaanhoitaja
Hoitaa ja keritsee lampaita sekä tekee muita lampaanhoitoon liittyviä tehtäviä.
40660 Siipikarjanhoitaja
Hoitaa kanoja ja muuta siipikarjaa; kerää, tarkastaa ja pakkaa munia, hoitaa hautomakoneita sekä
osallistuu sukupuolenmääritys- ja teurastustyöhön.
40690 Muut kotieläinten hoitajat
Tähän luetaan muut kotieläinten hoitajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

407 Turkiseläintenhoitajat
Tekevät palkansaajina turkiseläintenkasvatukseen liittyvää käytännön työtä.
40710 Turkiseläintenhoitaja
Hoitaa turkistarhoissa kettuja, minkkejä ja muita turkiseläimiä. Ruokkimisen ja puhtaanapidon
lisäksi osallistuu tappo- ja nylkemistyöhön. Valmistaa ja kunnostaa eläinten häkit.
40790 Muut turkiseläinten hoitajat
Tähän luetaan ne turkiseläintenkasvatuksessa työskentelevät, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin mm. nahoittajat.

409 Muu maatalous- ja eläintenhoitotyö
Tähän luetaan ne maatilatalouden ja eläinten hoidontehtävissä toimivat henkilöt, joita ei voida lukea
muihin tämän ryhmän alaryhmiin.
40910 Eläintenhoitaja
Hoitaa eläimiä esim. eläintarhassa tai sirkuksessa.

40920 Koe-eläintenhoitaja
Hoitaa erilaisia eläimiä tutkimuslaitosten eläintarhoissa ja pieneläinklinikoilla ja avustaa
eläinlääkäriä.
40930 Koiranhoitaja
Hoitaa ja kouluttaa koiria sekä suorittaa muita koirankasvatukseen liittyviä tehtäviä. Tähän luetaan
sekä kenneleiden että koiratallien ja koirantrimmauslaitosten henkilökunta.
40990 Muut maatalous- ja eläintenhoitotyötä tekevät
Tähän luetaan maa- ja metsätaloustyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmien ammattien harjoittajiin.

41 Puutarha- ja puistotyö
Tähän ryhmään kuuluvat hoitavat joko itsenäisinä yrittäjinä tai palkattuina työntekijöinä puutarhaalan yrityksiä ja toimivat puistojen hoitotehtävissä.

410 Kauppapuutarhurit ja viherrakentajat
Vastaavat omistajina tai vuokraajina puutarha- ja istutusyrityksistä.
41010 Kauppapuutarhuri
Vastaa omistajana tai vuokraajana kauppa-puutarhan hoidosta, tekee usein käytännön työtä. Voi
olla erikoistunut esim. kukkien viljelyyn, keittiökasvien viljelyyn, marjanviljelyyn,
herkkusieniviljelyyn tai taimiviljelyyn. Voidaan kutsua kasvihuonepuutarhuriksi, marjanviljelijäksi,
hedelmäviljelijäksi tai taimiviljelijäksi.
41020 Viherrakentaja
Vastaa yksityisyrittäjänä koristepuutarhojen, puistojen, hautausmaiden jne. rakentamisesta ja
hoidosta. Voidaan kutsua puutarharakentajaksi. Tähän ei lueta puutarha-arkkitehtia, hortonomia ja
maisema-arkkitehtia tai maisemasuunnittelijaa (00040).
41090 Muut puutarhanviljelijät
Tähän luetaan puutarhanviljelijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

411 Puutarhatyötä johtavat
Vastaavat palkattuina työntekijöinä puutarhayrityksen tai puistojen hoidosta sekä niissä
suoritettavien töiden johdosta.
41110 Puutarhuri ja puistonhoitaja
Vastaa palkallisesti koristepuutarhojen, puistojen tai hautausmaiden hoidosta. Voidaan kutsua
kaupunginpuutarhuriksi, ylipuutarhuriksi, hautausmaanhoitajaksi, viheralueiden hoitajaksi tai
puistomestariksi. Tähän luetaan myös golfkentän hoitaja.

41120 Puutarhatyönjohtaja
Vastaa palkallisena puutarhayrityksen (kauppapuutarhan, taimiston, hedelmäviljelmän jne.)
työnjohdosta. Tähän luetaan toimistopuutarhuri.
41190 Muut puutarhatyötä johtavat
Tähän luetaan puutarhatyön johtajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. kasvinjalostusesimies sekä puutarhasuunnittelija.

412 Puutarhatyöntekijät
Tekevät puutarhanviljelyyn liittyvää käytännön työtä sekä puistojen ja puutarhojen laatimis- ja
hoitotyötä.
41210 Puutarhatyöntekijä, etumies
Johtaa puutarhatyötä; osallistuu säännöllisesti käytännön työhön. Voi olla erikoistunut
puistoesimieheksi tai taimitarhaesimieheksi.
41220 Puutarhatyöntekijä
Tekee erilaisia maatöitä, viljelyä, istutusta yms. Korjaa ja varastoi tuotteet sekä tekee muita
puutarhaviljely-yrityksen (kauppapuutarha, taimisto, hedelmäviljelmä jne.) töitä. Voidaan kutsua
kasvihuonetyöntekijäksi ja puutarha-apulaiseksi.
41225 Taimitarhatyöntekijä
Tekee erilaisia taimitarhalla suoritettavia taimien viljelyyn, hoitoon ja nostoon liittyviä töitä.
41230 Puistotyöntekijä
Tekee maatyötä, istutusta, leikkausta ja ruiskutusta sekä hoito- ja uudistustyötä puistojen ja
hautausmaiden hoidon yhteydessä. Voidaan kutsua hautausmaatyöntekijäksi.
41240 Viherrakennustyöntekijä
Tekee erilaisia tehtäviä, jotka liittyvät puutarhojen, puistojen ja vastaavien rakentamiseen.; tekee
kivi- ja betonityötä, maatyötä ja istutustyötä sekä valmiin puiston ym. hoitotyötä.
41290 Muut puutarhatyöntekijät
Tähän luetaan puutarhatyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. golfkentän työntekijä, tilapäinen hedelmänpoimija, marjanpoimija (esim.
mansikanpoimija), kasvinhoitaja sekä puutarhaharjoittelija.

419 Muu puutarha- ja puistotyö
Tähän luetaan ne puutarha- ja puistotyön ammatit, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.

41990 Muut puutarha- ja puistotyötä tekevät
Tähän luetaan ne puutarha- ja puistotyötä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
ammattien harjoittajiin.

42 Riistanhoito ja metsästys
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt valvovat metsästysalueita, hoitavat riistaa sekä metsästävät
petoeläimiä ja muuta riistaa. Tähän ei lueta riistanhoidon neuvojaa (023) eikä riistapoliisia (903).

421 Riistanvalvojat
Valvovat metsästysmaita ja hoitavat riistaa sekä metsästävät vahinkoeläimiä ja muuta riistaa.
42110 Riistanvalvoja
Valvoo suuren metsäalueen omistajan tai riistanhoitoyhdistyksen jäsenten metsästysmaita;
metsästää vahinkoeläimiä, edistää riistakannan kasvua, järjestää riistanajoja ja valvoo kalastusta.
Voidaan kutsua erävalvojaksi.
42190 Muut riistanvalvojat
Tähän luetaan riistanhoitajat ja metsästäjät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. ammattimetsästäjä, joka metsästää päätoimisesti.

429 Muu riistanhoito ja metsästystyö
Tähän luetaan ne riistanhoidon ja metsästyksen työntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmiin.
42990 Muut riistanhoito ja metsästystyötä tekevät
Tähän luetaan ne riistanhoitoa ja metsästystä harjoittavat, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
ammattien harjoittajiin.

43 Kalastus
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt pyydystävät kaloja ja muita vesieläimiä sekä viljelevät kaloja.
Tähän ei lueta kalastusbiologia (021) eikä kalatalousneuvojaa (022) eikä myöskään sivuansiokseen
kalastavia henkilöitä.

431 Kalastajat
Pyydystävät kalaa, simpukoita, äyriäisiä ym.
43110 Kalastaja
Omistaa kalastusaluksen tai on sen osuuskunnan jäsen. Tähän luetaan sekä itsenäiset yrittäjät että
palkatut työntekijät. Voidaan kutsua troolikalastajaksi. Tähän luetaan sekä meri- että
sisävesikalastaja.

43190 Muut kalastajat
Tähän luetaan kalastajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.

432 Kalanviljelijät
Johtavat ja tekevät erilaisia kalanviljelyyn liittyviä töitä.
43210 Kalastusmestari
Johtaa kalanviljelyyn liittyviä töitä kalanviljelylaitoksissa, istuttaa kaloja vesistöihin; seuraa
kalastusalan kehitystä ja vastaa kalanviljelystä. Voidaan kutsua myös iktyonomiksi.
43220 Kalanviljelijä
Tekee kalanviljelyyn ja istutukseen liittyvää käytännön työtä.
43290 Muut kalanviljelijät
Tähän luetaan kalanviljelijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin,
esim. akvaariokalankasvattaja ja kalavedenhoitaja.

439 Muu kalastustyö
Tähän luetaan kalastukseen liittyvää työtä suorittavat henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmiin.
43990 Muut kalastustyötä tekevät
Tähän luetaan kalastukseen liittyvää työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmien ammattien harjoittajiin.

44 Metsätyö
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt suorittavat esimiehinä ja palkattuina työntekijöinä erilaisia
metsänhakkuuseen, metsänhoitoon ja puutavaranmittaukseen liittyviä tehtäviä.

441 Metsätaloustyötä johtavat
Vastaavat palkallisesti metsänviljelyksen hoidosta sekä metsätyön johdosta ja puutavaran
mittauksesta. Tähän ei lueta metsänhoidon neuvojaa (023), metsäpäällikköä (20 tai 21) eikä
puutavaranmittaajaa (442).
44120 Piirityönjohtaja, metsätalousteknikko
Johtaa tietyn alueen metsätöitä.

44130 Metsätyönjohtaja
Johtaa työtä hakkuun, raivauksen, leimauksen, istutuksen ja muun työn yhteydessä osallistumatta
itse säännöllisesti käytännön työntekoon. Voidaan kutsua hakkuutyönjohtajaksi,
istutustyönjohtajaksi, leimaustyönjohtajaksi, ostotyönjohtajaksi tai metsäteknikoksi.
44190 Muut metsätaloustyötä johtavat
Tähän luetaan metsätaloustyötä johtavat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. piirimetsänhoitaja, mittauksentarkastaja, mittauspäällikkö, uittopiirin esimies,
uittotarkastaja ja metsänvartija.

442 Metsätyöntekijät
Tähän alaryhmään kuuluvat henkilöt hakkaavat metsää, kuljettavat hakkuutöissä puutavaraa tai
suorittavat metsänhoito- ja muita metsätöitä sekä mittaavat puutavaraa. Alaryhmään ei lueta
metsätalouden piirissä työskentelevää työkalunhoitajaa eikä kuorimakoneenhoitajaa.
44210 Metsuri
Kaataa puita, karsii rungot ja katkoo ne sopivan mittaisiksi kappaleiksi ja tekee käsin kuorintatyötä;
pinoaa hakatun puutavaran. Viimeksi mainitun työvaiheen suorittaa joskus erityinen pinooja. Tähän
luetaan myös monitoimimetsuri.
44220 Metsäkoneenkuljettaja
Ajaa hakkuu- ja työstökoneita tai koneita, joilla puutavaraa kuljetetaan varastointi- ja
lastauspaikoille. Voidaan kutsua metsätraktorinkuljettajaksi. Tähän luetaan myös
metsäkoneurakoitsijat.
44225 Monitoimikoneenkuljettaja
Ajaa ja käyttää hakkuu- ja työstökoneita tai koneita, joilla sekä kaadetaan, karsitaan ja katkotaan
puut että kuljetetaan puutavara varastointi- ja lastauspaikoille. Voi toimia myös
monitoimikoneurakoitsijana.
44230 Metsätyöntekijä
Tekee erilaista metsänhakkuuseen ja metsänhoitoon liittyvää, usein kausiluonteista työtä kuten
leimausta, hakkuuta, metsänajoa, hakkuuperkausta, raivausta ja harvennusta. Tähän luetaan myös
metsänistuttaja, joka kuljettaa ja istuttaa taimia sekä osallistuu taimikoiden harvennukseen.
44240 Puutavaranmittaaja
Mittaa yksin tai mittausryhmän jäsenenä puutavaraeriä mittauksen hakkuu- tai varastointipaikalla;
vastaa jokaisen tukkierän määrän ja laadun arvioimisesta. Tähän luetaan myös tarkistusmittaaja.
Ammattinimikkeeseen ei lueta sahalla työskentelevää tuumaajaa.

44290 Muut metsätyöntekijät
Tähän luetaan henkilöt, jotka tekevät metsätyötä, mutta joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim. kävynpoimintaan, maan muokkaukseen, siemenkylvöön,
istutukseen yms. tarvittava tilapäinen työvoima sekä metsäharjoittelija.

443 Uittotyöntekijät
Tähän alaryhmään kuuluvat toimivat erilaisissa tehtävissä uittotyömailla.
44310 Uittotyöntekijä
Uittaa pyöreää puutavaraa vesistöissä; osallistuu usein uittokausien väliaikoina väylien
perkaamiseen sekä niiden kunnossapito- ja uudisrakennustyöhön. Voi erottelutyöntekijänä lajitella
puutavaraa. Uittoryhmän etumiestä kutsutaan usein uittotyönjohtajaksi. Tähän luetaan myös
niputustyöntekijät, jotka sitovat pyöreän puutavaran nipuiksi hinausta varten.
Ammattinimikkeeseen ei lueta uittopiirin esimiestä (44190).
44390 Muut uittotyöntekijät
Tähän luetaan ne uittotyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

449 Muu metsätaloustyö
Tähän luetaan metsätyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän alaryhmiin.
44990 Muut metsätaloustyötä tekevät
Tähän luetaan metsätyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän alaryhmien
ammattien harjoittajiin, esim. jäkälännostaja.

49 Muu maa- ja metsätaloustyö
Tähän luetaan ne työntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän pääryhmän ryhmiin.

499 Muut maa- ja metsätaloustyöntekijät
Tähän luetaan ne työntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän alaryhmiin.
49910 Maa- ja metsätalouden sekatyöntekijä
Tekee maa- ja metsätaloudessa sekatyötä. Tehtävät ovat usein kausiluontoisia ja avustavia.
49990 Muut maa- ja metsätaloustyötä tekevät
Tähän luetaan ne työntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän alaryhmien ammattien
harjoittajiin.

5

Kuljetus ja liikenne

Tähän pääryhmään kuuluvat henkilöt johtavat, valvovat ja tekevät liikennetyötä sekä posti- ja
tietoliikennetyötä.
Pääryhmä sisältää seuraavat ryhmät:
50 Meripäällystö
51 Kansi- ja konemiehistö
52 Lentokuljetus
53 Veturinkuljetus
54 Tieliikenne
55 Liikenteen johto ja liikennepalvelu
56 Posti- ja teleliikenne
57 Postinjakelu
59 Muu kuljetus ja liikenne

50 Meripäällystö
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt vastaavat aluksen navigoinnista ja työnjohdosta, luotsaavat
aluksia, vastaavat aluksen kuljetus- ja apukoneiden käytöstä.

501 Kansipäällystö
Johtavat töitä kannella ja komentosillalla, suunnittelevat ja valvovat lastaus- ja purkutyötä sekä
vastaavat matkustajien, miehistön, aluksen ja lastin turvallisuudesta. Tähän ei lueta radiosähköttäjää
(564).
50110 Aluksen päällikkö, merikapteeni
On aluksen korkein esimies; vastaa matkustajien, miehistön, aluksen ja lastin turvallisuudesta.
50120 Yliperämies
Toimii kapteenin varamiehenä suurissa aluksissa. Vastaa aluksen ohjauksesta ja navigoinnista. Voi
toimia pienehkön aluksen päällikkönä.
50130 Perämies
Osallistuu vastuullisena vuorottajana aluksen navigointiin ja ohjaustoimiin; on päällikön alainen
kansimiehistön työnjohtaja. Toimii joskus pienehkön aluksen päällikkönä.
50140 Laivuri
Toimii sisävesialuksessa ja muissa pienissä aluksissa päällikkönä ja osallistuu itse käytännön töihin.
Vastaa aluksen kulusta.
50190 Muut kansipäällystötyötä tekevät
Tähän luetaan ne aluksen päällystöön kuuluvat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

502 Luotsit
Tähän alaryhmään kuuluvat henkilöt luotsaavat aluksia luotsausväylillä sekä satama-alueilla.
Alaryhmään ei lueta luotsipäällikköä eikä luotsipiiripäällikköä (201).
50210 Luotsi
Ohjaa aluksia luotsiväylillä sekä sisä- että ulkosaaristossa, sisävesistöissä ja toisinaan myös satamaalueella; huolehtii matalikko- ja kulkuväylämerkeistä. Tähän luetaan myös luotsivanhin, joka toimii
luotsiaseman esimiehenä. Ammattinimikkeeseen ei lueta luotsiaseman venemiestä (511).
50220 Satamaluotsi
Ohjaa aluksia sekä avustaa laivanpäällystöä aluksen laituriin siirroissa ja kiinnityksissä suurissa
satamissa.
50290 Muut luotsit
Tähän luetaan luotsit, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.

503 Konepäällystö
Vastaavat aluksen koneiden ja muun teknisen varustuksen käytöstä, huollosta ja hoidosta.
50310 Konepäällikkö
Vastaa koneosaston päällikkönä aluksen koneellisen ja sähköteknisen laitteiston käytöstä ja
huollosta; on aluksen palopäällikkö. Kutsutaan myös ylikonemestariksi.
50320 Konemestari
Vastaa vahti- ja päivystysvuorossa ollessaan aluksen koneellisen ja sähköteknisen laitteiston
käytöstä; on konepäällikön alainen konemiehistön työnjohtaja.
50330 Alikonemestari
Hoitaa yhdessä muun konepuolen henkilöstön kanssa aluksen koneita ja laitteita. Osallistuu
korjaustyöhön. Voi pienehköissä aluksissa vastata konepuolen työnjohdosta.
50390 Muut konepäällystötyön tekijät
Tähän luetaan konepäällystöhenkilökunta, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

509 Muu meripäällystötyö
Tähän luetaan meripäällystötyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.

50990 Muut meripäällystötyön tekijät
Tähän luetaan meripäällystötyötä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän alaryhmien
ammattien harjoittajiin.

51 Kansi- ja konemiehistö
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt työskentelevät meripäällystön johdon alaisina kannella ja aluksen
konehuoneessa tai hoitavat ja käyttävät konepäällystön johdon alaisina aluksen kuljetus- ja
apukoneita sekä tekevät koneosaston kunnossapito- ja korjaustöitä sekä muita tähystys-, vartio- ja
korjaustöitä kansipäällystön alaisina. Alaryhmään ei lueta laivasähköasentajaa (761), työstökoneen
käyttäjää (751) eikä kirvesmiestä (621).

511 Kansi- ja konemiehistötyön tekijät
Tekevät vartiopalvelusta tähystys- tai ruorimiehinä sekä muita kunnossapito- ja kansitöitä.
51105 Pursimies
Johtaa etumiehenä kansimiehistön työskentelyä ja valvoo köysistöä lastaamisen, purkamisen ym.
yhteydessä.
51110 Matruusi
Hoitaa vartiopalvelua tähystäjänä tai ruorimiehenä sekä tekee erilaisia kunnossapito-, puhdistus- ja
korjaustöitä kuten kannen pesua, metalli- ja puuosien raappaamista ja maalaamista yms.
51115 Puolimatruusi
Hoitaa tähystystä, toimii ruorimiehenä sekä tekee muita kansipuolen tehtäviä.
51120 Kansimies
Toimii sisävesiliikenteen aluksissa. Hoitaa aluksen kunnossapito- ja muita kansimiehistölle
kuuluvia tehtäviä.
51125 Pumppumies
Pumppaa öljyä tankkilaivojen lastia purettaessa. Vastaanottaa painolastin ja osallistuu matkan
kestäessä kunnossapitotöihin.
51130 Korjausmies
Huolehtii apuhöyrykattiloiden (donkeykattiloiden) ja höyrykäyttöisten apukoneiden, lämpöjohtojen
ym. toiminnasta ja hoidosta. Tähän luetaan donkeymies.
51135 Konemies
Hoitaa ja korjaa moottorialuksen koneita ja laitteita; tekee ensimmäisenä moottorimiehenä vaativia
moottorinkorjaustöitä. Tähän ammattinimikkeeseen luetaan myös moottorioppilas.

51140 Konevahtimies
Toimii konevahtimiehenä. Hoitaa koneen valvontatyöt ja huoltotyöt.
51190 Muut kansi- ja konemiehistötyötä tekevät
Tähän luetaan ne kone- ja kansimiehistölle kuuluvaa työtä tekevät, joita ei voida lukea muihin
tämän alaryhmän ammatin harjoittajiin esim. konepäällystö- ja laivanpäällystöharjoittelija,
luotsiaseman venemies, moottoriveneenkuljettaja ja rasvaaja.

519 Muut kansi- ja konemiehistötyön tekijät
Tähän luetaan kansi- ja konemiehistön työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmiin.
51990 Muut kansi- ja konemiehistön työtä tekevät
Tähän luetaan kansi- ja konemiehistön työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmien ammatteja harjoittaviin.

52 Lentokuljetus
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt ohjaavat ja navigoivat siviilikäytössä olevia lentokoneita ja
helikoptereita. Tähän ei lueta lentoemäntiä ja stuertteja (972).

521 Lentokoneenohjaajat ja helikopterilentäjät
Ohjaavat ja navigoivat lentokoneita, jotka kuljettavat matkustajia ja rahtia tai toimivat
erityistehtävissä.
52110 Liikennelentäjä
Kuljettaa lentokoneita ja navigoi. Toimii lentokapteenina (koneen päällikkönä) tai
lentoperämiehenä (avustavana kuljettajana).Tähän luetaan kaikki siviili-ilmailun ammattilentäjät.
52120 Helikopterilentäjä
Kuljettaa helikoptereita. Osallistuu pelastuspalvelu- ja etsintätöihin.
52190 Muut lentokoneenohjaajat ja helikopterilentäjät
Tähän luetaan lentokoneenohjaajat ja helikopterilentäjät, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim. lennonopettaja, koelentäjä ja hinauskoneen ohjaaja.

529 Muu lentokuljetustyö
Tähän luetaan lentotyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän alaryhmiin.

52990 Muut lentokuljetustyön tekijät
Tähän luetaan muut lentotyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmien ammattien harjoittajiin.

53 Veturinkuljetus
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt kuljettavat junia, kiskoautoja ja muita henkilö- ja
tavarankuljetuskalustoa rautateillä.

531 Veturinkuljettajat
Kuljettavat junia ja moottorivaunuja rautateillä sekä vastaavat turvallisuudesta matkan aikana.
53110 Veturinkuljettaja
Kuljettaa henkilö- ja tavarajunia. Tähän luetaan myös moottorijunankuljettaja.
53120 Metrojunan kuljettaja
Kuljettaa metro- tai muuta maanalaista junaa.
53190 Muut veturinkuljettajat
Tähän luetaan veturin- ja moottorivaunun kuljettajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

539 Muu veturinkuljetustyö
Tähän luetaan ne veturia ja moottorivaunua kuljettavat, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.
53990 Muut veturinkuljetustyötä tekevät
Tähän luetaan ne veturia ja moottorivaunua kuljettavat, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmien ammattien harjoittajiin.

54 Tieliikenne
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt kuljettavat tie-, katu- ja raitiotieliikenteessä henkilö- ja
tavarakuljetukseen tarkoitettuja ajoneuvoja (549). Tähän luetaan myös itsenäiset yrittäjät, jotka
omistavat ajoneuvon ja osallistuvat kuljetustyöhön.

540 Linja- ja henkilöautonkuljettajat
Kuljettavat tieliikenteessä henkilö- ja tavarankuljetukseen tarkoitettuja ajoneuvoja, vastaavat
turvallisuudesta matkan aikana sekä valvovat kuormaus- ja purkaustöitä ja osallistuvat niihin
tarvittaessa.

54010 Linja-autonkuljettaja
Kuljettaa linja-autoa reitti- tai tilausliikenteessä, hoitaa tarvittaessa lipunmyynnin ja tarkastuksen
sekä käsittelee rahtitavaraa.
54020 Taksinkuljettaja
Kuljettaa henkilöautoa tilausliikenteessä.
54030 Henkilöautonkuljettaja
Ajaa yrityksen, viraston tms. henkilöautoa tai yksityisautonkuljettajana yksityisen työnantajan
autoa. Vastaa itse auton päivittäisestä huollosta.
54040 Raitiovaununkuljettaja
Kuljettaa tietyllä reitillä raitiovaunua; myy ja tarkistaa lippuja.
54090 Muut linja- ja henkilöautonkuljettajat
Tähän luetaan bussin- ja henkilöautonkuljettajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin esim. erityisajoneuvon kuljettaja (”invataksi”).

541 Kuorma-auton- ja ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat
Kuljettavat ammattikuljettajina autoilla erilaista tavaraa, soraa, rakennusaineita ym.
54110 Ajoneuvoyhdistelmänkuljettaja
Kuljettaa ajoneuvoyhdistelmää tavaralinja- ja tilausliikenteessä sekä hoitaa kuljetuksia ulkomaille.
Osallistuu tarvittaessa lastaus- ja purkaustyöhön.
54120 Kuorma-autonkuljettaja
Ajaa kuorma-autoa; valvoo tai osallistuu lastaukseen ja purkamiseen. Voi ajaa tietyntyyppistä
kulkuneuvoa. Voidaan kutsua jäteautonkuljettajaksi, säiliöautonkuljettajaksi.
54130 Pakettiautonkuljettaja
Ajaa pakettiautoa tai henkilöautoa tarkoituksenaan kuljettaa tavaraa.
54190 Muut kuorma-auton- ja ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat
Tähän luetaan ajoneuvonkuljettajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. hinausautonkuljettaja, traktorinkuljettaja ja auton apumies.

542 Tavaralähetit
Kuljettavat tavaroita mopedilla, pyörällä tai käsirattaita käyttäen tai muulla tavalla.

54210 Ulkolähetti
Kuljettaa tavaroita, tiedotuksia yms. polkupyörällä, mopedilla tai moottoripyörällä. Voidaan kutsua
liikkeen lähetiksi. Tähän luetaan sähkösanomalähetti. Tähän ei lueta toimistolähettiä (244).
54220 Autolähetti
Kuljettaa tavaroita, tiedotuksia ym. henkilöautolla tai pakettiautolla.
54230 Kantaja
Kuljettaa ja kantaa matkatavaroita pääasiassa asemilla ja satamissa.
54290 Muut tavaralähetit
Tähän luetaan lähetti- ja tavarankuljetustyötä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

549 Muu tieliikennetyö
Tähän luetaan tieliikenne- ym. työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.
54990 Muut tieliikennetyön tekijät
Tähän luetaan tieliikenne- ym. työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmien ammattien harjoittajiin esim. kirjastoautonkuljettaja, ajuri sekä autonsiirtäjä (satama- ja
varikkoalue).

55 Liikenteen johto ja liikennepalvelu
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt sovittavat yhteen ja johtavat eri liikennealojen työtä; huolehtivat
matkustajien palvelusta ja tavaroiden huollosta lento-, maaliikenne- ja rautatieasemilla sekä
toimivat juna- ja asemamiehinä.

551 Satamaliikennettä johtavat
Vastaavat satama-alueiden liikenteestä, sovittavat yhteen ja johtavat liikenne-, ahtaus- ja
purkaustyötä satamissa.
55110 Satamakapteeni
Vastaa kaikesta satamassa tapahtuvasta toiminnasta. Valvoo ja johtaa satamassa tehtävää työtä ja
liikennettä sekä vastaa työturvallisuudesta. Tähän luetaan satamapäällikkö, laivausosaston johtaja,
laivauspäällikkö, kanavapäällikkö ja terminaalin esimies, jotka vastaavat tietyistä johtotehtävistä tai
pienistä satama-alueista.

55120 Satamavirkailija
Vastaa kuljetustilausten toimittamisesta sekä johtaa lastaus- ja purkaustöitä. Tähän luetaan
ahtausliikkeen esimies, ahtausteknikko, ahtaustyön johtaja, laivauksen valvoja, laivaustyön johtaja,
liikenteenjohtaja (laivayhtiö), perämies (satamassa) ja satamatyön johtaja.
55190 Muut satamaliikennettä johtavat
Tähän luetaan satamaliikenteen johtohenkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

552 Lentoliikennettä johtavat ja lennonselvittäjät
Johtavat lentoliikennettä sekä tekevät työnjohto- ja suunnittelutehtäviä, jotka liittyvät liikenteen
valvontaan ja matkustajapalveluun.
55210 Lennonjohtaja
Valvoo ja johtaa lentoliikennettä lentokentällä ja ilmatilassa. Tähän luetaan myös ilmavoimien
lennonjohto. Tähän luetaan lentoaseman päällikkö, lennonvarmennuspäällikkö ja lentotoiminnan
johtaja.
55220 Lennonjohtoapulainen
Kerää ja työstää lentoliikenteen valvonnassa ja johdossa tarvittavaa aineistoa.
55225 Lennontiedottaja
Huolehtii lentotiedotuspalvelusta eli antaa tiedotuksia lentoliikenteelle vallitsevista
ilmaliikenteeseen vaikuttavista olosuhteista.
55230 Lennonselvittäjä
Valvoo lentoyhtiön liikennettä lentokentällä; rekisteröi lähdöt ja laskeutumiset, laskee saapumisajat
ja tekee lentoaikatauluihin tarvittavat muutokset. Voi päälennonselvittäjänä johtaa suuren
selvitysryhmän työtä. Voidaan kutsua lennonvalmistelijaksi tai starttimestariksi.
55240 Lentotoimiston johtaja
Vastaa lentotoimiston työstä (esim. toimisto tai lentoliikennekonttori).
55290 Muut lentoliikennettä johtavat ja lennonselvittäjät
Tähän luetaan lennonjohtajat ja lennonselvittäjät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin, esim. viestiohjaajat ja viestivalvojat, jotka hoitavat ilmailun tarvitseman
säähavaintojen teon, niiden viestittämisen sekä muun ilmailun viestiliikenteen.

553 Lentoliikennevirkailijat
Tähän alaryhmään kuuluvat henkilöt huolehtivat matkustajien palvelusta sekä tavaroiden huollosta
lentotoimistoissa ja lentoasemilla.

55310 Lentoliikennevirkailija
Huolehtii matkustajien palvelusta lentoasemalla ja lentotoimistossa; tarkastaa matkaliput; kirjaa
matkatavarat ja antaa pyydettäessä matkustajille tietoja; antaa ohjeet kuormausta varten sekä
ilmoittaa asianomaisille asemille tarvittavat tiedot matkustajista ja rahdista. Voi pienillä
lentoasemilla huolehtia myös lennonselvityksestä. Tähän luetaan myös reittitarkastaja ja
asemapalvelun sekä lentotoimiston päällikkövirkailija. Voidaan kutsua matkustajaselvitys-,
koneselvitysvirkailijaksi, kenttäavustajaksi tai kenttäemännäksi.
55320 Rahtivirkailija
Huolehtii lentoasemalla rahtimääräysten puhtaaksikirjoittamisesta ja tariffoinnista sekä lähtevän
tavaran paikanvarauksesta; laatii saapuvan tavaran tulliselvityksiä, välityslaskelmia ja
rautatierahtimääräyksiä; ilmoittaa vastaanottajille saapuneesta tavarasta. Tähän
ammattinimikkeeseen luetaan myös rahtitoimiston esimies, joka johtaa työskentelyä lentoaseman
rahtitoimistossa sekä kirjaaja.
55330 Tavarankuljettaja
Huolehtii pääasiassa matkatavaroiden ja ruoan ym. kuljetuksista lentoasemalla. Voidaan kutsua
catering-mieheksi, rahtaajaksi tai ramp-työntekijäksi.
55390 Muut lentoliikennevirkailijat
Tähän luetaan lentoliikennevirkailijat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

554 Rautatieliikennettä johtavat
Johtavat ja sovittavat yhteen rautateiden liikennetyötä. Tähän ei lueta juna- ja asemamiehiä (555)
eikä valtionrautateillä työskentelevää hallintojohtajaa (211), henkilöstöasiainhoitajaa (222),
tilintarkastajaa (232) eikä kuljetussuunnittelijaa (292).
55410 Liikennealueen päällikkö
Vastaa tietyn liikennealueen toiminnasta. Voidaan kutsua asemapäälliköksi ja
apulaisasemapäälliköksi.
55420 Järjestelymestari
Vastaa tietystä toiminta-alueesta, esim. asiakaspalvelutyöstä, ratapihatyöstä tai liikenteen
järjestelytyöstä.
55430 Liikennetarkastaja
Johtaa, valvoo ja sovittaa yhteen rautatieliikennettä määräalueella ns. liikennejaksossa. Hoitaa
joskus myös järjestyksenpitoon liittyviä selvitys- ja kuulustelutoimia.

55440 Junanohjaaja
Vastaa liikenteenvalvonnasta ja junaliikenteen ohjailusta. Hoitaa poikkeustilanteissa yhdessä
liikennetarkastajan kanssa määräyksiä aikataulumuutoksista, uudelleenjärjestelyistä ja
ylimääräisistä vuoroista. Vaununjakaja vastaa kaluston tehokkaasta käytöstä ja jaosta muille
yksiköille. Liikenneasiamies hoitaa asiakaspalvelua. Voidaan kutsua esim. kaukojunanselvittäjäksi.
55490 Muut rautatieliikennettä johtavat
Tähän luetaan rautatieliikenteen johtohenkilökunta, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

555 Juna- ja asemamiehet
Tarkastavat lippuja ja vastaavat junissa järjestyksestä ja matkustajien viihtyvyydestä sekä tekevät
erilaisia järjestelytehtäviä tavara-asemilla ja ratapihalla.
55510 Konduktööri, rahastaja
Tarkastaa lippuja, antaa matkustajille tietoja esim. aikatauluista ja liikenneyhteyksistä; vastaa
matka- ja kiitotavarasta.
55520 Junamies
Tekee tai johtaa esimiehenä töitä junanlähettäjänä, toimii myös lipunmyynnissä,
matkatavarankäsittelyssä ja järjestelyliikenteessä. Tähän luetaan myös junanlähettäjän apulainen.
55530 Kuormausmestari
Toimii työnjohtajana tavarasuojassa ja siirtokuormauksissa.
55540 Vaihdemies
Työskentelee tai toimii työnjohtajana tavarasuojassa, ratapihalla tai järjestelyliikenteessä, hoitaa
vaununvaihtoja, asemalaituripalvelua, matkatavaran käsittelyä ym. Esimiestä kutsutaan yleensä
liikenne-esimieheksi. Tähän luetaan myös asetinlaitemies.
55590 Muut juna- ja asemamiehet
Tähän luetaan rautatiehenkilökunta, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin kuten yhdistettyä liikenne- ja palvelutyötä tekevät henkilöt, esim. vaunumestari,
tallimies ja ratavartija.

556 Tieliikennettä johtavat
Vastaavat raitiotie- ja tieliikenneyritysten sekä muiden yritysten omien jakeluosastojen
liikenteenjohdosta ja muusta siihen liittyvästä työstä, johtavat linja-autoasemia ja tavara-asemia.

55610 Liikennepäällikkö, tieliikenne
Johtaa ja sovittaa yhteen henkilö- ja tavaraliikennettä esim. paikallisliikenneyrityksen, linjaautoyrityksen, taksiyhdistyksen tai muun yrityksen kuljetusosastolla. Voidaan kutsua esim.
autoesimieheksi, linja-autoliikenteen ohjaajaksi, liikenne-esimieheksi, liikennemestariksi tai
kuljetusohjaajaksi, ajomestariksi, autonkuljettajien esimieheksi (postiautoliikenne),
kuljetuspäälliköksi, kuljetusten hoitajaksi, kuormaustyön esimieheksi, liikennetarkastajaksi (katuja tieliikenne), liikennevirkailijaksi, liikenteen hoitajaksi (kuljetusliikenne), logistikoksi
(tieliikenne) ja linjatarkastajaksi (tieliikenne).
55620 Asemanhoitaja, tieliikenne
Johtaa ja sovittaa yhteen linja-autoaseman, tavara-aseman tai muun henkilö- ja
tavarankuljetusaseman työtä. Voidaan kutsua linja-autoaseman hoitajaksi, tavara-asemanhoitajaksi
ja matkahuoltotoimiston hoitajaksi.
55690 Muut tieliikennettä johtavat
Tähän luetaan tieliikennejohtajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. tieliikenneyrityksen lastausesimies.

557 Tie- ja raitiovaunuliikenteen virkailijat
Tekevät liikenne- ja rahtaustyötä esim. linja-autoasemilla ja tavara-asemilla, myyvät ja tarkastavat
lippuja maanalaisten asemilla sekä suorittavat muuta tie-, raitiovaunu- ja maanalaisliikenteeseen
liittyviä palvelu- ja tarkistustehtäviä.
55710 Matkahuoltovirkailija
Huolehtii esim. linja-autoasemilla matkustajapalvelusta; myy matkalippuja, vastaanottaa ja
luovuttaa matkatavaroita sekä tekee tavarankuljetukseen liittyviä töitä.
55720 Rahtivirkailija, tieliikenne
Huolehtii esim. tavara-asemalla rahtipalvelusta, kirjoittaa rahtikirjoja, järjestää kuljetusvakuutuksia
sekä osallistuu kuormaus- ja purkaustyöhön.
55730 Rahastaja
Myy matkalippuja ja antaa matkareittiin liittyviä tietoja. Voidaan kutsua linja-auton- tai
vesibussinrahastajaksi sekä autoemännäksi.
55740 Lipuntarkastaja
Tarkastaa matkalippuja eri kulkuneuvoissa ja kirjoittaa sakkoja liputta matkustaneille.
55790 Muut tie- ja raitiovaunuliikenteen virkailijat
Tähän luetaan tieliikennevirkailijat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

559 Muu liikenteenjohto ja liikennepalvelutyö
Tähän luetaan rahastus-, liikenne- ja kuljetustyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin
tämän ryhmän alaryhmiin.
55990 Muut liikenteenjohto ja liikennepalvelutyötä tekevät
Tähän luetaan liikenne- ja kuljetustöitä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmien ammattien harjoittajiin.

56 Posti- ja teleliikenne
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt sovittavat yhteen, johtavat ja tekevät postitöitä sekä teleliikenteen
liikennetöitä. Tähän ei lueta postin hallintovirkamiehiä (211).

561 Postitoimipaikan hoitajat
Vastaavat postitoimistojen toiminnasta, johtavat postilaitoksia sekä hoitavat postitoimistoissa
kassanhoitajan tehtäviä.
56110 Toimipaikan hoitaja
Vastaa tietyn alueellisen yksikön toiminnasta. Tähän luetaan postikonttorin päällikkö,
toimistonhoitaja ja postiaseman hoitaja.
56190 Muut postitoimipaikan hoitajat
Tähän luetaan postinhoitajat ym., joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

562 Posti- ja teleliikenteen virkailijat
Hoitavat postin ja puhelinpalveluyksiköiden asiakaspalvelu- ja muita tehtäviä, toimivat
työnjohtajina.
56210 Postimiesten esimies
Toimii suuren toimipaikan esim. jakelukeskuksen erillisyksikön esimiehenä ja työnjohtajana.
Vastaa joskus kirjattujen lähetysten käsittelystä, voi pienellä toimipaikalla toimia postiaseman
hoitajan sijaisena.
56220 Postivirkailija
Hoitaa erilaisia postitoimipaikan käytännön tehtäviä. Avustaa muita virkailijoita. Osallistuu myös
asiakaspalveluun. Voidaan erillistehtävän mukaan kutsua lajittelijaksi, kärrääjäksi, lajittelukoneen
hoitajaksi, postimerkkien myyjäksi tms.
56290 Muut posti- ja teleliikenteen virkailijat
Tähän luetaan ne posti- ja teleliikenteen tehtäviä hoitavat henkilöt, joita ei voida lukea muihin
tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.

563 Puhelinvaihteenhoitajat
Välittävät puheluita posti- ja puhelinasemilla ja tekevät siihen liittyvää työtä sisäisessä keskuksessa
sekä vastaanottavat puheluita ja hälytyksiä esim. hälytyskeskuksissa sekä hoitavat muuta langallista
tiedonsiirtoliikennettä.
56310 Puhelunvälittäjä
Välittää puheluita, jotka eivät kuulu automaattiverkostoon esim. posti-telen tai yksityisten
puhelinyhdistysten palveluksessa sekä hoitaa asiakaspalvelua kuten puhelinpäivystystä, neuvontaa,
herätystä ja puhelujonoa. Voi olla erikoistunut ulkomaan puhelinliikenteeseen. Voidaan kutsua
keskuksenhoitajaksi, puhelinasemanhoitajaksi, puhelinapulaiseksi, puhelinvirkailijaksi tai
puhelinkeskuksenhoitajaksi. Tähän luetaan myös numeropalvelun hoitaja.
56320 Puhelinvaihteenhoitaja
Hoitaa esim. jonkin yrityksen tai laitoksen puhelinkeskusta tai vaihdetta ja usein myös toimisto- ja
asiakaspalvelutehtäviä. Voidaan kutsua myös telesihteeriksi. Tähän luetaan myös puolustusvoimien
viestittäjä.
56340 Teleksinhoitaja
Lähettää ja vastaanottaa teleksin tai muun kaukokirjoituslaitteen käyttäjän koti- tai ulkomaisia
sanomia; hoitaa teleksasiakkaiden palvelua. Tähän luetaan myös kaukokirjoittaja.
56350 Verkostonhoitaja
Hoitaa esim. atk-keskuksen ja päätteen välisiä tietojensiirtolaitteita sekä puhelinvälitteistä
tietojensiirtolaitteistoa.
56390 Muut puhelinvaihteenhoitajat
Tähän luetaan puhelinvaihteenhoitajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

564 Radiosähköttäjät
Lähettävät ja ottavat vastaan langallisia ja langattomia tiedotuksia sekä hoitavat eri käyttäjien
tietoliikennevälineitä.
56410 Laivasähköttäjä
Lähettää ja vastaanottaa tiedotuksia sekä järjestää puheluita laivoilla; vastaa päällikön alaisena
tietyistä hallinnollisista tehtävistä laivalla.
56420 Radiosähköttäjä
Jättää ja ottaa vastaan tiedotuksia radiopuhelimella. Voi radiopuhelunvälittäjänä pitää yllä aseman
ja radiopuhelimella varustetun kulkuneuvon välisiä yhteyksiä.

56430 Lennättimenhoitaja
Välittää sähkösanomia koti- ja ulkomaisille vastaanottajille. Voidaan kutsua myös televälittäjäksi.
56490 Muut radiosähköttäjät
Tähän luetaan radiosähköttäjät ja radioliikenteen hoitajat, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin. Henkilö, joka hoitaa puhelinverkoston avulla lehtisivuja ja
kuvamateriaalia välittäviä laitteita (telefax).

569 Muu posti- ja teleliikenne työ
Tähän luetaan posti-, lennätin-, puhelin- ja radioliikennetyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea
muihin tämän ryhmän alaryhmiin.
56990 Muut posti- ja teleliikennetyötä tekevät
Tähän luetaan posti-, lennätin-, puhelin- ja radioliikennetyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea
muihin tämän ryhmän alaryhmien ammattien harjoittajiin.

57 Postinjakelu
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt lajittelevat ja jakavat postia vastaanottajille, jakavat saapuvan
postin, tiedotukset ja muut yrityksen tai laitoksen sisäiset lähetykset sekä toimivat lähetteinä.

571 Postinjakajat ja -lajittelijat
Jakavat, lajittelevat ja kuljettavat postia sekä johtavat ja sovittavat yhteen vastaavaa työtä.
57110 Postinjakaja
Jakaa postia ja sähkeitä vastaanottajille ja hoitaa postinkuljetuksia ja ottaa vastaan lähtevää postia.
Voidaan kutsua myös postimieheksi tai kirjeenkantajaksi. Tähän luetaan myös
ulkomaanekspeditööri, joka vastaa ulkomaille lähtevästä postista sekä arvopostinhoitaja, joka
huolehtii arvopostista.
57120 Postinlajittelija
Lajittelee postia, useimmiten postin lajittelukeskuksissa.
57130 Lehdenjakaja
Hoitaa sanomalehtien varhaisjakelun, lajittelee alueen lehdet, jakaa lehtiä yms. Tähän luetaan myös
mainosten ja ilmaislehtien jakajat.
57190 Muut postinjakajat ja -lajittelijat
Tähän luetaan postin jakelua, kuljetusta ja lajittelua tekevät ja tämänlaatuista työtä johtavat ja
valvovat henkilöt, joita ei voida lukea tämän alaryhmän muihin ammattien harjoittajiin.

579 Muut posti- ja teleliikennetyöntekijät
Tähän luetaan muut posti- ja teleliikennetyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.
57990 Muut posti- ja teleliikennetyötä tekevät
Tähän luetaan muut posti- ja teleliikennetyötä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammatinharjoittajiin.

59 Muu kuljetus- ja liikenne
Tähän luetaan kuljetus- ja liikennetyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
pääryhmän ryhmiin.

591 Laivaliikenteen ohjaus
Vastaavat majakoiden ja majakkalaivojen merkinantolaitteiden käytöstä ja huollosta, avaavat ja
sulkevat kanavien ja siltojen sulkuportit, huolehtivat lossiliikenteestä ja työskentelevät satamissa
valvonta- ja järjestelytehtävissä.
59110 Majakanvartija
Huolehtii majakan tai majakkalaivan merkinantolaitteiston käytöstä ja huollosta. Tarkkailee
näkyvyyttä ja osallistuu säähavaintojen kirjaamiseen. Voidaan kutsua majakanhoitajaksi,
majakkalaivuriksi tai majakkamestariksi.
59120 Kanavanhoitaja
Palvelee kanavissa liikennöiviä aluksia. Voi sulkukoneenhoitajana hoitaa laitteistoa ja
merkinantovälineitä. Tähän luetaan myös sulkumestari ja sulkumies.
59130 Siltavartija
Huolehtii nosto- tai kääntösiltojen avaamisesta ja sulkemisesta. Voi olla sillanhoitaja ja
nostosillanhoitaja.
59140 Lossinkuljettaja
Kuljettaa ajoneuvoja ja matkustajia lossilla, joka ei kulje vapaasti. Tähän luetaan myös
lossinhoitaja. Tähän ei lueta vapaasti kulkevan aluksen tai lautan päällikköä (501).
59150 Satamanvartija
Osoittaa aluksille satamapaikat, huolehtii tietystä varustuksesta ja huolehtii palvelusta. Voidaan
kutsua satama-apulaiseksi, satama-avustajaksi ja satamajärjestäjäksi.
59190 Muut laivaliikennettä ohjaavat
Tähän luetaan majakanvartijat, kanavanhoitajat ja satamanvartijat, joita ei voida lukea muihin
tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin kuten venesatamanhoitaja, veneenkuljettaja, venemies ja
lautturi.

599 Muu kuljetus ja liikennetyö
Tähän luetaan kuljetus- ja liikennetyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.
59910 Aikataulunsuunnittelija
Suunnittelee ja laatii erilaisia aikatauluja, määrittelee ajoaikoja ja -reittejä. Tähän luetaan
aikataulunlaskija ja liikennesihteeri.
59920 Liikenteenohjaaja
Ohjaa ajoneuvoja tieliikenteessä asfaltointi- ja korjaustöiden aikana.
59990 Muut kuljetus- ja liikennetyön tekijät
Tähän luetaan kuljetus- ja liikennetyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmien ammattien harjoittajiin, kuten puominhoitaja, väylänhoitaja, liikennemerkkihuoltaja
sekä liikenteen laskija.

6

Rakennus- ja kaivosala

Tähän pääryhmään kuuluvat tekevät asennus- ja korjaustyötä, talonrakennustyötä, kaivos- ja
louhintatyötä, he käyttävät työkoneita sekä koneita ja laitteita, tekevät öljynporaustyötä sekä
nostavat ja käsittelevät turvetta.
Pääryhmä sisältää seuraavat ryhmät:
60 Kaivos ja louhinta
61 Öljynporaus ja turpeennosto
62 Talonrakennus
63 Maa- ja vesirakennus
64 Työkoneiden käyttö

60 Kaivos ja louhinta
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät kaivostyöhön, kivenlouhintaan, räjäytystyöhön ja
savennostoon liittyviä tehtäviä.

601 Kaivostyöntekijät
Poraavat, räjäyttävät ja suorittavat muita kaivostyöhön ja kivenlouhintaan liittyviä tehtäviä,
suorittavat kaivosrakenne- ja räjäytystyötä, joka liittyy rakennustyöhön. Näihin ei lueta
kivihiomoiden työntekijöitä (864).
60110 Kaivoslouhija
Louhii malmia kaivoksessa; poraa, panostaa ja räjäyttää. Voidaan kutsua esim. malminlouhijaksi tai
poraajaksi. Tähän luetaan myös komuaja, joka puhdistaa kalliota räjäytyksen jälkeen.
60120 Kivenlouhija
Louhii erilaisia kivilajeja kuten graniittia, marmoria ja kalkkikiveä avolouhoksessa; poraa, kiilaa tai
räjäyttää kappaleita irti. Tähän luetaan myös henkilö, joka suorittaa esim. graniitin louhimista
polttamalla. Tähän luetaan myös kalkinlouhija ja kiilamies.
60130 Kiviporaaja
Poraa ja räjäyttää kalliota ja kiveä rakennustöiden yhteydessä. Voidaan kutsua poraajaksi tai
kallioporaajaksi.
60140 Kaivoksenrakentaja
Tekee kaivoksessa rakennustyötä; rakentaa kuiluja, vahvistaa käytäviä ja työtiloja, rakentaa
kaivosratoja ja vetää putkijohdot maan alle. Tähän luetaan myös kalliopulttaaja.
60190 Muut kaivostyöntekijät
Tähän luetaan kaivoslouhijat, räjäyttäjät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin. Tähän luetaan panostaja, laturi ja räjäyttäjä.

602 Rikastustyöntekijät
Tekevät erilaisia malmin murskaukseen, lajitteluun ja seulomiseen sekä hylkykiven erottelemiseen
liittyviä töitä.
60210 Murskaimenhoitaja
Hoitaa ja valvoo malmin murskaamista, seulomista ja lajittelemista suorittavia koneita. Voi
suorittaa tiettyä työvaihetta. Kutsutaan murskaamon syöttäjäksi tai hienomurskaimenhoitajaksi.
Tähän luetaan myös murskaamomies.
60220 Rikastuksenhoitaja
Hoitaa ja valvoo malmin rikastamiseen liittyviä laitteita. Voi tehdä tiettyä työvaihetta. Kutsutaan
esim. kuulamyllynhoitajaksi tai vaahdottajaksi. Tähän luetaan myös rikastamon suodatin- ja
pumppumies sekä rikkimies, katodimies ja anodimies.
60290 Muut rikastustyöntekijät
Tähän luetaan rikastusmiehet, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin;
esim. malminpuhdistaja, joka ennen murskaamista suorittaa karkeaa malmin puhdistustyötä. Tähän
luetaan lisäksi kivenlajittelija ja malminpoimija.

603 Iskuporaajat ja syväkairaajat
Hoitavat kaivonporaus- ja syväkairauskoneita, ennen kaikkea maa- ja kivilajien tutkimuksessa.
60310 Kaivonporaaja
Suorittaa kaivonporausta konekäyttöisellä iskuporalla; asentaa ja hoitaa koneita, asentaa joskus
putkijohtoja.
60320 Syväkairaaja
Suorittaa maa- ja kivilajeja ym. tutkittaessa syväkairausta timanttiteräisellä pyörivällä porakoneella.
Tähän luetaan myös iskuporaaja (kaivos).
60390 Muut iskuporaajat ja syväkairaajat
Tähän luetaan iskuporaajat ja syväkairaajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

609 Muu kaivos- ja louhintatyö
Tähän luetaan kaivos- ja louhintatyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.
60910 Kuormauskoneenkuljettaja, kaivos, kivilouhos
Kuljettaa malmin ja kivenlouhinnan yhteydessä malmin- tai kivenkuljetuksen erikoiskonetta.

60920 Sepelinmurskaimenhoitaja
Hoitaa kivenmurskainta. Tähän luetaan myös lajittelukoneenhoitaja, sepelimurskaimen syöttäjä
sekä muut vastaavat apumiehet.
60990 Muut kaivos- ja louhintatyöntekijät
Tähän luetaan kaivos- ja kivenlouhintatyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmien ammattienharjoittajiin; esim. rännilastaaja, joka hoitaa malmia vaunuun
lastaavaa laitetta, malminpunnitsija sekä kaivoksessa toimiva näytteenottaja sekä savenkaivaja.

61 Öljynporaus ja turpeennosto
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt hoitavat porauslaitteita ja pumppaavat öljyä sekä nostavat
turvetta. Tähän ei lueta pääasiallisesti teknisen työn ammatteja (00) eikä meripäällystötyötä (50).

611 Öljynporaustyöntekijät
Tekevät erilaisia öljynporaukseen ja -pumppaukseen liittyviä töitä.
61110 Öljynporaaja
Hoitaa syväporauslaitteita öljyn etsinnän ja öljynpumppauksen yhteydessä.
61120 Tuotantotyöntekijä
Hoitaa raakaöljyn etsinnässä ja pumppauksessa käytettäviä laitteita.
61190 Muut öljynporaustyöntekijät
Tähän luetaan muut poraus- ja tuotantotyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

612 Turpeennostotyöntekijät
Tekevät turpeennostossa eri työvaiheita käsin tai koneellisesti.
61210 Turvetyöntekijä
Kuljettaa turpeennostokonetta, hoitaa koneita ja laitteita sekä tekee käsin eri työvaiheita
turpeennostossa.
61290 Muut turpeennostotyöntekijät
Tähän luetaan muut tämän ryhmän ammatit, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

619 Muu öljynporaus- ja turpeennostotyö
Tähän luetaan kaivos-, louhinta- ja öljynporaustyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin
tämän ryhmän 61 alaryhmiin.

61990 Muut öljynporaus- ja turpeennostotyöntekijät
Tähän luetaan öljynporaustyötä ja turpeennostoa tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän ammattien harjoittajiin.

62 Talonrakennus
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät muuraus-, betoninvalu- ja puutyötä, eristys- ja
lasitustyötä sekä muuta käsityöpainotteista talonrakennukseen ja muuhun rakentamiseen liittyvää
työtä.

621 Kirvesmiehet
Tekevät rakennusalan puutöitä. Tähän ei lueta kaivoksenrakentajaa (601).
62110 Kirvesmies
Tekee talon- tai muun rakennustoiminnan yhteydessä erilaisia kirvesmiehen töitä. Huolehtii mm.
puurunko- ja laudoitustöistä, valmisosien asennuksista, verhous- ja sisustustöistä sekä työmaiden
väliaikaisten rakenteiden tekemisestä. Voidaan kutsua myös rakennuspuusepäksi.
62120 Mittakirvesmies
Antaa mitat muille työkunnille ja huolehtii siitä, että rakennuksen mitat vastaavat piirustuksissa
annettuja.
62130 Sisustuskirvesmies
Tekee rakennusten ovien ja ikkunoiden sovituksia, listoituksia, heloituksia ja kalusteiden
asennuksia.
62140 Laudoituskirvesmies
Tekee rakennusten laudoituksia ja tukirakenteita.
62150 Hirsirakentaja
Pystyttää hirsirakennusmökkejä ja valmistaa kelokalusteita.
62160 Puutalojen pystyttäjä
Pystyttää tehdasvalmisteisia puutaloja tilaajalle. Voidaan kutsua kokoonpanijaksi (puutalot) ja
elementtityöntekijäksi (puutalot).
62190 Muut kirvesmiehet
Tähän luetaan kirvesmiehet, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.

622 Muurarit
Muuraavat seiniä, rakennusten runkoja, savupiippuja jne., puhdistavat pintoja sekä tekevät laatta
työtä.

62210 Muurari
Muuraa ja puhdistaa rakennuksen runkoja, savupiippuja jne.; päällystää joskus seiniä ja lattioita
keramiikkalaatoilla. Voi olla erikoistunut esim. savupiippumuurariksi.
62220 Laatoittaja
Pohjustaa ja päällystää seiniä ja lattioita keramiikkalaatoilla ja luonnonkivilaatoilla.
62230 Rappaaja
Tekee rakennusten ulko-, sisä- ja koristerappausta.
62235 Tasoittaja
Tasoittaa rakennuselementeistä tehtyjä seinäpintoja sekä käsin että koneellisesti.
62240 Uunimuurari
Muuraa uuneja ja takkoja, päällystää esim. valimoiden uunien sisäpinnat tiilillä sekä korjaa uuneja.
62290 Muut muurarit
Tähän luetaan muuraustyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. koristelija, (rakennuskoristelija), joka muovaa ja asentaa koristeornamentteja,
sekä kaakeliuunintekijä, luonnonkivimuurari, lasitiilimuurari ja kipsityöntekijä.

623 Raudoittajat, betonityöntekijät ja betonituotetyöntekijät
Raudoittavat betonirakennelmia ja rakenneosia sekä tekevät sementtilattioita. Valmistavat
betonimassaa, asfalttimassaa ja vastaavia rakennusaineita sekä valmistavat betonituotteita.
62310 Raudoittaja
Raudoittaa betonirakennelmia ja rakenneosia yksin tai työkunnan jäsenenä rakennustyömaalla.
Esivalmistaa raudoituselementtejä. Tähän luetaan elementtiraudoittaja.
62320 Betonityöntekijä
Valmistaa ja siirtää betonimassaa työmaalla sekä valaa betonirakennelmia ja osia. Pumppaa massan
betonipumpulla suoraan muottiin ja tiivistää sen koneellisesti täryttämällä. Tähän luetaan myös
betoninsähkölämmittäjä ja ruiskubetonoija (injektointityöntekijä).
62325 Betonileikkaaja
Leikkaa tai poraa aukkoja betoniin ja purkaa rakenteita kovametalliteräisellä sahauslaitteella. Tähän
luetaan myös timanttiporaaja.
62330 Sementtityöntekijä
Paikkaa pienet virheet elementtirakenteiden betonipinnoissa pääosin käsityönä, hioo betonia, tekee
pieniä rappaustöitä kuten askelmia. Voidaan kutsua myös jälkiputsariksi.

62340 Elementtiasentaja
Asentaa valmiita rakennuselementtejä paikoilleen ja täydentää niitä. Tähän luetaan myös
elementtisaumaaja.
62350 Lattiamies, betonilattiat
Tekee betonilattioita joko käsin tai koneella.
62360 Betoninsekoittimenkäyttäjä
Hoitaa konetta, jolla valmistetaan betonia, asfalttimassaa tai vastaavia rakennusaineita. Voi olla
erikoistunut tiettyyn laitteeseen, esim. asfalttiasemanhoitaja, betoniasemanhoitaja tai
muurilaastinvalmistaja.
62370 Betonituotetyöntekijä
Hoitaa konetta, jolla valmistetaan putkia, laattoja, betonikiveä, betonielementtejä ja muita
betonituotteita. Voi olla erikoistunut tiettyyn työvaiheeseen. Tähän luetaan
rakennuselementintekijä.
62390 Muut raudoittajat ja betonityöntekijät
Tähän luetaan raudoittajat, betonityöntekijät ja betonituotetyöntekijät (esim. kipsilaattojen ja
vastaavien rakennusaineiden muotoilija sekä betonituotteiden tarkastaja), joita ei voida lukea
muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.

624 Talonrakennustyöntekijät
Tähän luetaan rakennustyötä tekevät henkilöt, jotka purkavat laudoituksia ja telineitä sekä tekevät
muita tehtäviä rakennustyömaalla.
62410 Rakennustyöntekijä
Tekee talonrakennukseen, -korjaukseen ja purkamiseen liittyviä erilaisia ammattitaitoa vaativia
työtehtäviä.
62420 Telineasentaja
Kokoaa ja purkaa rakennustelineitä rakennustyömaalla.
62430 Asbestipurkaja, -saneeraaja
Tekee asbestinpurku- ja korjaustöitä.
62490 Muut talonrakennustyöntekijät
Tähän luetaan ne alaryhmään 624 kuuluvat työntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin.

625 Lattianpäällystystyö
Käsittelee puulattioita sekä kiinnittää linoleumi- ja muovimattoja, pehmeitä mattoja, parketteja jne.
62510 Parkettiasentaja
Asentaa, hioo ja purkaa parketteja ja muita puulattioita. Tähän luetaan lattianhioja.
62520 Mattoasentaja
Pohjustaa ja päällystää lattioita eri aineista valmistetuilla kokolattiamatoilla. Tähän luetaan
korkkimaton kiinnittäjä.
62590 Muut lattianpäällystystyötä tekevät
Tähän luetaan lattianpäällystystyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin, esim. lattiamies (lattianpäällystys).

626 Eristäjät
Eristävät kattiloita, säiliöitä, tuuletusjärjestelmiä ja putkistoja lämmöltä, kylmyydeltä, kosteudelta ja
ääniltä sekä eristävät ja päällystävät taloja.
62610 Eristäjä
Eristää lähinnä lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmiä. Voidaan kutsua LVI-eristäjäksi.
62620 Teollisuuseristäjä
Eristää ja päällystää pellillä lämpökattiloita, säiliöitä ja putkistoja teollisuuslaitoksissa. Tähän
luetaan eristyspeltiseppä.
62630 Ruiskueristäjä
Eristää taloja kylmyydeltä ruiskuttamalla eristysainetta seinien väliosiin.
62640 Katto- ja ulkopintaeristäjä
Eristää kattoja ja talojen ulkoseiniä esim. mineraalivillalla. Tähän luetaan huopakatontekijä ja
bitumieristäjä.
62690 Muut eristäjät
Tähän luetaan eristystyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

627 Rakennusmaalarit
Maalaavat, tasoittavat ja puhdistavat rakennusten ulko- ja sisäpintoja, tapetoivat, kiinnittävät
kankaita sekä maalaavat siltoja ja muita rakennelmia.

62710 Maalari, rakennus
Pohjustaa ja maalaa pintoja, rakennuksia sekä kiinnittää kankaita ja tapetoi; maalaa joskus
huonekaluja uudelleen.
62720 Korroosionestomaalari
Tekee rautarakenteiden ruosteenestomaalausta kiinteillä ja vaihtuvilla työmailla. Tähän luetaan
myös kulkuneuvolasittaja.
62730 Hiekkatasoitemies
Tasoittaa betonipintoja (seinäpintojen oikaisu ja tasoitus) käsin.
62740 Hiekkapuhaltaja, rakennus
Puhdistaa hiekkapuhalluksella rakennuksen seinät. Tähän luetaan myös julkisivupuhdistajat
(rakennus).
62790 Muut rakennusmaalarit
Tähän luetaan ne rakennusmaalarit, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

628 Rakennusalan sekatyöntekijät
Tähän alaryhmään luetaan rakennustyömaalla sekalaisia tehtäviä suorittavat työntekijät.
62810 Rakennusalan sekatyöntekijä
Tekee rakennustyömaalla vaihtelevanlaatuisia ja usein tilapäisiä tehtäviä, joihin ei vaadita erityistä
ammattitaitoa. Tähän luetaan esim. apumies, kärrääjä ja laudankantaja.
62890 Muut rakennusalan sekatyöntekijät
Tähän luetaan ne rakennusalan sekatyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

629 Muu talonrakennustyö
Tähän alaryhmään luetaan ne talonrakennustyön ammatit, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.
62910 Saneeraaja, peruskorjaaja
Tekee monenlaista rakennusten saneeraus- ja peruskorjaustyötä, esim. laudoitusta, muurausta,
laatoitusta ja maalausta. Tähän luetaan esim. saneerauskirvesmies.
62920 Rakennusremonttimies
Tekee huolto- ja korjaustöitä rakennustyömailla, esim. hitsaus- ja sähkötöitä, työmaakoneiden
huoltoon ja korjaukseen liittyviä töitä. Tähän luetaan myös rakennuskoneiden korjaaja.

62930 Kattoasentaja
Asentaa rakennusten kattoja. Tähän ei lueta kattopeltiseppää (754).
62940 Lasittaja
Leikkaa ja asentaa laseja ikkunoihin, kehyksiin jne.; asentaa lasisisustuksia; hioo ja poraa sekä
tekee muuta lasintyöstöä. Tähän luetaan myös lasinleikkaaja, lyijylasimestari, lämpölasimestari ja
lasimestari.
62990 Muut talonrakennustyöntekijät
Tähän luetaan ne talonrakennustyötä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän alaryhmien
ammattien harjoittajiin.

63 Maa- ja vesirakennus
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät maa- ja vesirakennusalaan kuuluvaa tie-, rata- ym. työtä.

631 Tie- ja ratatyöntekijät
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät tie-, rata- ja asfalttitöitä. Tähän ei lueta
tienpäällystyskoneen kuljettajia (642).
63110 Maanrakennustyöntekijä
Tekee maa- ja vesirakennusalaan kuuluvaa työtä. Tähän luetaan tietyöntekijä ja
satamarakennustyöntekijä.
63120 Putkenlaskija
Asentaa ulkotyössä putkia ja yhdistää betoniputkia jäte- ja vesijohtoihin. Tähän ei lueta
putkiasentajaa (755).
63130 Kiveäjä
Asettaa kulmakiviä, katukiviä sekä kivi- ja betonilaattoja kulkukäytäville ja ajoradoille. Tähän
luetaan myös katurakennustyömies.
63140 Ratatyöntekijä
Tekee erilaisia rautateiden korjaus- ym. töitä.
63150 Asfalttityöntekijä
Valmistaa asfalttimassaa ja päällystää teitä, katuja ym.
63190 Muut tie- ja ratatyöntekijät
Tähän luetaan ne alaryhmään 631 kuuluvat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. yhdyskuntarakentaja (kunnallistekniset työt).

639 Muu maa- ja vesirakennustyö
Tähän luetaan maa- ja vesirakennustyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmiin.
63910 Sukeltaja
Tekee töitä veden alla esim. siltojen, satamarakennusten ajoväylien sekä laivojen hinauksen,
rakentamisen ja korjauksen yhteydessä. Tähän luetaan myös sukeltajan merkinantaja (narumies),
joka vastaa sukeltajien turvallisuudesta ja hapensaannista.
63920 Salaojittaja
Asentaa salaojaputkia.
63990 Muut maa- ja vesirakennustyöntekijät
Tähän luetaan rakennustyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän alaryhmien
ammattien harjoittajiin.

64 Työkoneiden käyttö
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt, jotka hoitavat kiinteitä kuljetuslaitteita sekä kuljettavat erilaisia
työkoneita.

641 Nosturinkuljettajat
Kuljettavat nostureita sekä muita tavarannostolaitteita.
64110 Rakennusnosturinkuljettaja
Hoitaa nosturia, jolla nostetaan tavaraa rakennustyömaalla. Kutsutaan myös
torninosturinkuljettajaksi.
64120 Satamanosturinkuljettaja
Hoitaa nosturia, jolla lastataan, puretaan tai käsitellään tavaraa satamassa.
64130 Siirtonosturinkuljettaja
Hoitaa kiskoilla kulkevaa siirtonosturia, jolla kuljetetaan tavaraa esim. teollisuushallissa. Tähän
luetaan myös nostimenhoitaja, joka hoitaa kiskoilla kulkevaa kuljetusvaunua sekä
siltanosturinkuljettaja.
64140 Ajoneuvonosturinkuljettaja
Käyttää ja siirtää työmaalta toiselle liikkuvalla ajoneuvoalustalla olevaa nosturia, jolla lastataan,
puretaan ja käsitellään tavaraa.

64190 Muut työkoneiden käyttötyötä tekevät
Tähän luetaan nosturinkuljettajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin esim. tavarahissinkuljettaja ja kaivoksessa työskentelevä nostokoneenkäyttäjä.

642 Maarakennuskoneiden kuljettajat
Kuljettavat maa- ja vesirakennuskoneita, puhtaanapitokoneita ja vastaavia työkoneita. Tähän ei
lueta maatalouskoneiden kuljettajaa (405) eikä metsäkoneenkuljettajaa (442). Tähän luetaan myös
koneurakoitsijat, jotka kuljettavat koneita.
64210 Kaivinkoneenkuljettaja
Ajaa konetta, jolla kaivetaan, tasoitetaan ja kuormataan maata, kiveä, soraa ym.
64220 Ruoppauskoneenhoitaja
Hoitaa ruoppauskonetta, jolla kaivetaan tai puhdistetaan satamia, väyliä, kanavia ym.; vastaa
massan ruoppauksesta ja kuormauksesta proomuun tai vastaavaan laitteeseen.
64230 Kuormauskoneenhoitaja
Hoitaa konetta, jolla maata, kiviä, soraa ym. kuormataan kuljetusajoneuvoon. Voidaan kutsua myös
pyöräkuormaajankuljettajaksi.
64235 Dumperinkuljettaja
Kuljettaa maa-ainesten siirtoon rakennettua liikennetraktoria maarakennustyömailla, tietyömailla ja
kaivoksissa.
64240 Telaketjutraktorinkuljettaja
Siirtää ja tasoittaa telaketjutraktorilla hiekkaa ja kiviä. Tähän luetaan myös kaavinvaununkuljettaja.
64245 Bob Cat -kuljettaja
Ajaa pientä kaivinkonetta, jolla kaivetaan maata, kiveä, soraa ym. Tekee myös lumitöitä. Tähän
luetaan traktorinkuljettaja.
64250 Tiehöylänkuljettaja
Ajaa tiehöylää rakennettaessa ja kunnostettaessa teitä, lentokenttiä ja vastaavia kohteita.
64260 Jyränkuljettaja
Ajaa jyrää, jolla maa, sora, asfaltti jne. jyrätään tasaiseksi teille, lentokentille ym.
64270 Tienpäällystyskoneenkuljettaja
Ajaa konetta, jolla teitä, lentokenttiä, teollisuusalueita jms. päällystetään asfaltilla, betonilla tai
muilla aineilla. Tähän luetaan myös asfalttikoneenkäyttäjä.

64280 Puhtaanapitokoneenkuljettaja
Ajaa puhtaanapito-, kadunlakaisu- tai lumenpoistokonetta.
64290 Muut maanrakennuskoneiden kuljettajat
Tähän luetaan maarakennuskoneenkuljettajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin, esim. monitoimikoneenkuljettaja, juntankäyttäjä, paaluttaja ja
lumentekokoneenhoitaja (hiihtomäki).

643 Trukin- ja siirtokoneenkuljettajat
Ajavat pääasiallisesti tavaroiden ja raaka-aineiden kuljetukseen käytettäviä trukkeja ja hoitavat
siirtolaitteita.
64310 Trukinkuljettaja
Ajaa kauha- tai nostotrukkia tavaroiden ja aineiden kuljetusta, kuormausta, purkua ja varastointia
varten.
64320 Pyörötraktorinkuljettaja
Ajaa pyörötraktoria esim. kuljettaakseen tavaroita teollisuusalueen sisällä.
64330 Köysiradankuljettaja
Hoitaa köysirataa tavaran- ja henkilönkuljetuksessa. Tähän luetaan myös hiihtohissinhoitaja.
64340 Siirtolaitteenkuljettaja
Hoitaa siirtolaitteita ja nostolaitteita, joilla siirretään esim. soraa, tavaroita ym.
64390 Muut trukin- ja siirtokoneen kuljettajat
Tähän luetaan trukinkuljettajat ja siirtokoneenkuljettajat, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin.

649 Muu työkoneiden käyttötyö
Tähän luetaan tavaraa käsittelevät ja koneita käyttävät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmiin.
64990 Muut työkoneiden käyttötyöntekijät
Tähän luetaan tavarankäsittelytyössä käytettävien koneiden kuljettajat, joita ei voida lukea muihin
tämän ryhmän alaryhmien ammattien harjoittajiin, esim. likakaivontyhjentäjä.

7

Teollisuus: vaatetus, kone, puu, sähkö ja maalaus

Tähän pääryhmään kuuluvat tekevät teollista valmistustyötä, asennus- ja korjaustyötä, käyttävät
työkoneita sekä kiinteitä koneita ja laitteita vaatetus-, kone-, puu-, sähkö- ja maalausaloilla.
Pääryhmä sisältää seuraavat ryhmät:
70
71
72
73
74
75
76
77
78

Tekstiili
Ompelu ja vaatetus
Jalkine ja nahka
Takomo ja valimo
Hienomekaniikka
Konepaja ja rakennusmetalli
Sähkö
Puu
Maalaus

70 Tekstiili
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät langan ja tekstiilien valmistukseen kuuluvaa työtä.

701 Langanvalmistuksen esityön tekijät
Tekevät villan, puuvillan, pellavan ja muiden kuitujen lajittelua, sekoitusta, karstausta ja
esikehräystä sekä muita kehräystä varten tarvittavia esivalmisteluja.
70110 Puhdistuskoneenhoitaja
Hoitaa konetta, jossa puuvillasta ja muusta kuitumateriaalista poistetaan epäpuhtaudet. Tähän
luetaan myös koneellisesti villaa pesevä villanpesijä. Tähän luetaan myös avaus- ja laappikoneen
hoitaja.
70120 Karstakoneenhoitaja
Hoitaa koneita, joissa kuitumateriaali avataan ja puhdistetaan. Tähän luetaan myös
venytyskoneenhoitaja, joka huolehtii hahtuvia venyttävästä ja yhdensuuntaistavasta koneesta sekä
karstaaja.
70130 Esikehrääjä
Hoitaa konetta, jossa hahtuvat venytetään ja ohennetaan. Tähän luetaan myös kampakoneenhoitaja,
joka hoitaa kuituja venyttävää ja yhdensuuntaistavaa konetta sekä sekoittajakoneenhoitaja.
70190 Muut langan valmistuksen esityön tekijät
Tähän luetaan langanvalmistuksen esitöitä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim. pellavanhäkilöijä, lumpunlajittelija ja lumpunrepijä sekä
tekstiilitehtaan hampputyöntekijä.

702 Kehrääjät
Hoitavat langan kehruu-, kertaus-, rullaus- ja puolauskoneita.
70210 Kehrääjä
Hoitaa kehruukonetta, joka kehrää esilangasta lankaa. Tähän luetaan myös kertaaja, joka hoitaa
langan kertauskoneita.
70220 Rullaaja
Hoitaa koneita, jotka rullaavat lankaa puolille tai kerille. Voidaan kutsua puolaajaksi. Tähän luetaan
myös kelaaja, joka hoitaa langan vyyhteämiskoneita sekä vyyhteäjä.
70290 Muut kehrääjät
Tähän luetaan kehrääjät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim.
lankojen tarkastaja.

703 Kutojat ja neulojat
Hoitavat kutoma- ja neulomakoneita sekä kutovat, neulovat ja virkkaavat käsin.
70310 Loimaaja
Valmistaa loimia, yleensä loimikoneen avulla. Tähän luetaan myös luoja.
70320 Niisittäjä
Vetää loimilangat niisityskaavan mukaan niisisilmien läpi tai hoitaa automaattisia niisityskoneita.
70330 Konekutoja
Hoitaa automaattisia kankaankudontakoneita. Tähän luetaan myös nauhankutojat, jotka hoitavat
nauhanvalmistuskoneita.
70340 Kutoja
Luo kankaan ja kutoo kankaita, seinävaatteita, mattoja ym. kangaspuilla. Tähän luetaan myös
kutoja-artesaani, joka suunnittelee kutomansa tuotteet.
70350 Koneneuloja
Hoitaa trikootuotteita valmistavia koneita. Kutsutaan myös trikooneulojaksi.
70355 Käsinneuloja
Neuloo lapasia, sukkia, villapuseroita yms. käsin.
70360 Virkkauskoneenhoitaja
Hoitaa pitsin-, liinojen- ja muita virkkauskoneita. Tähän luetaan myös käsinvirkkaaja.

70390 Muut kutojat ja neulojat
Tähän luetaan kutojat ja neulojat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin esim. sukkamuotoilija ja sukkaompelija, punoja, solmija ja antelija (kutomoteollisuus).

704 Tekstiiliteollisuuden laitosmiehet
Asettavat sekä huoltavat ja korjaavat tekstiilikoneita.
70410 Kehruukoneenasettaja, laitosmies
Asettaa ja säätää kehruukoneita sekä korjaa konevikoja.
70420 Kutomakoneenasettaja, laitosmies
Asettaa kutomakoneita, tarkastaa loimen ja niisien asetuksen sekä koneen toiminnan; korjaa
konevikoja.
70430 Neulomakoneenasettaja, laitosmies
Asettaa ja säätää neuloma- ja virkkauskoneita; korjaa konevikoja.
70490 Muut tekstiiliteollisuuden laitosmiehet
Tähän luetaan tekstiilikoneenasettajat ja laitosmiehet, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

705 Värjäämö- ja viimeistelytyöntekijät
Hoitavat pesu-, valkaisu-, värjäys-, kuivaus- ja muita kankaiden ja tekstiilituotteiden
viimeistelykoneita.
70510 Tekstiilinvalkaisija
Hoitaa konetta, jossa tekstiilit valkaistaan käyttämällä ne valkaisuainehuuhteluissa.
70520 Tekstiilinvärjääjä
Hoitaa lankojen ja tekstiilien värjäyskoneita. Tähän luetaan myös vaatteidenvärjääjä.
70530 Tekstiilinpainaja
Hoitaa koneita, joilla kankaille painetaan kuvioita.
70540 Tekstiilinpesijä
Hoitaa valmistuksen yhteydessä käytettäviä lankojen ja kankaiden pesukoneita. Tähän luetaan myös
kuivaus- ja kutistuskoneenhoitaja.

70550 Viimeistelijä
Hoitaa dekateeraus-, impregnointi- ja muuta kankaan viimeistelykonetta. Voi olla erikoistunut
tiettyyn käsittelymenetelmään ja voidaan kutsua esim. dekateeraajaksi, impregnoijaksi tai
liimakoneenkäyttäjäksi.
70590 Muut värjäämö- ja viimeistelytyöntekijät
Tähän luetaan viimeistely- ja valmistelutyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim. kankaanprässääjä ja kankaanrullaaja sekä tekstiilitehtaan
värinsekoittaja, kovittaja, kyllästäjä, nukittaja, silittäjä, tärkkääjä ja vanuttaja sekä liistaaja
(plyysääjä), joka jälkikäsittelee villakankaat esim. epäpuhtauksien poistamiseksi.

706 Tekstiilivalmisteiden tarkastajat
Tarkastavat kankaita ja muita tekstiilituotteita valmistuksen yhteydessä.
70610 Kudoksentarkastaja
Tarkastaa kutomisen jälkeen kankaan sekä merkitsee virheet. Tähän luetaan myös
viimeistelytarkastaja, joka tarkastaa valmiin kankaan ja merkitsee virheet.
70620 Kankaantarkastaja
Ompelee kudontakuvioihin puuttuvat langat sekä vaihtaa väärät langat. Tähän luetaan myös
tvisteröijä, joka poistaa solmut, langanpäät ym. sekä merkitsee virheet, sekä parsija.
70690 Muut tekstiilivalmisteiden tarkastajat
Tähän luetaan valmisteiden tarkastajat ja kankaantarkastajat, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin.

709 Muu tekstiilityö
Tähän luetaan tekstiilityötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän alaryhmiin.
70910 Köydenpunoja
Hoitaa koneita, joilla valmistetaan köysiä ja naruja jne. luonnonkuiduista ja synteettisistä kuiduista.
70920 Verkontekijä
Hoitaa koneita, joilla valmistetaan verkkoja luonnonkuitulangasta tai synteettisestä kuitulangasta.
Tähän luetaan myös verkonsitoja ja -pakkaaja.
70930 Punoja
Hoitaa koneita, joilla valmistetaan punoksia, hapsuja ja muita punontatuotteita.

70940 Sairaalatarvikkeiden valmistaja
Valmistaa koneellisesti kertakäyttöisiä sairaalatarvikkeita kuten settejä, sideharsotaitoksia,
leikkausliinoja yms. Tekee myös tuotteiden pakkaukset sekä sterilisoi ja koodaa ne.
70990 Muut tekstiilityön tekijät
Tähän luetaan tekstiilityötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän alaryhmien
ammattien harjoittajiin, esim. huopatossuntekijä.

71 Ompelu ja vaatetus
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt valmistavat ja korjaavat ommeltuja tuotteita kankaasta, nahasta ja
vastaavista aineista sekä pehmustavat ja päällystävät huonekaluja jne. Tähän ei lueta nootlaajaa
(722), nahanompelijaa (716) eikä prässääjää (962).

711 Vaatturit, ateljee- ja kotiompelijat
Valmistavat käsin vaatteita, takkeja ja asuja sekä tekevät muutoksia ja korjauksia.
71110 Miestenvaatturi
Ompelee asuja ja miesten päällysvaatteita tilauksesta; korjaa, muuttaa ja prässää. Voidaan kutsua
myös räätäliksi.
71120 Naistenvaatturi
Ompelee asuja ja takkeja tilauksesta, korjaa, muuttaa ja prässää.
71130 Ompelija
Ompelee leninkejä, puseroita jne. tilauksesta. Voidaan kutsua pukuompelijaksi, ateljeeompelijaksi
tai mittatilausompelijaksi. Tähän luetaan myös ompelija-artesaani, joka suunnittelee ompelemansa
vaatteet.
71190 Muut vaatturit, ateljee- ja kotiompelijat
Tähän luetaan vaatturit ja ompelijat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. ainoastaan leikkaajana, sovittajana tai korjaajana toimivat henkilöt. Tähän
luetaan myös vaatetusliikkeiden korjausompelijat.

712 Turkkurit
Valmistavat, muuttavat ja korjaavat turkkeja ja muita turkistuotteita.
71210 Turkkuri
Valmistaa ja korjaa turkkeja, hattuja ja muita turkistuotteita; laatii kaavoja; lajittelee ja leikkaa
turkisnahkaa; johtaa ompelutyötä. Voidaan kutsua myös turkistenvalmistaja-artesaaniksi.

71220 Muotoilija
Tekee ehdotuksia ja suunnitelmia mallikokoelmia varten, luonnostelee ja laatii kaavoja, joista
valmistetaan turkisvaatteita.
71290 Muut turkkurit
Tähän luetaan turkkurit, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim.
lajittelija (turkikset).

713 Modistit ja hatuntekijät
Valmistavat, muuttavat ja korjaavat miesten- ja naistenhattuja.
71310 Modisti
Muotoilee, ompelee ja somistaa naistenhattuja. Voi hattukaupassa palkallisena työntekijänä
osallistua myyntityöhön.
71320 Hatuntekijä
Valmistaa käsin tai koneellisesti hattuja. Voi hattutehtaalla muokata ns. teelmiä huopahatuiksi
muotoilemalla ja käsittelemällä materiaalia. Tähän luetaan hatunprässääjä ja hatunmuovaaja.
71390 Muut modistit ja hatuntekijät
Tähän luetaan modistit ja hatuntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

714 Verhoilijat
Pehmustavat ja päällystävät huonekaluja, verhoilevat autojen ja muiden kulkuneuvojen sisätiloja
sekä asettavat verhoja ym. paikalleen.
71410 Huonekaluverhoilija
Pehmustaa ja päällystää huonekaluja valmistuksen tai korjaustyön yhteydessä; valmistaa patjoja ja
tyynyjä; asettaa verhoja, esirippuja ym., paikoilleen. Tähän luetaan myös verhoiluompelija ja
leikkaaja (verhoilu).
71420 Ajoneuvoverhoilija
Pehmustaa ja päällystää istuimia sekä verhoilee esim. autojen, linja-autojen, vaunujen tai
lentokoneiden sisätiloja.
71490 Muut verhoilijat
Tähän luetaan verhoilutyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin, esim. henkilöt, jotka tehtailla tekevät huonekalujen erilaisia päällystys- ja
pehmustustöitä. Tähän luetaan esim. pehmusteliimaaja.

715 Vaatesuunnittelijat ja leikkaajat
Laativat malliehdotuksia, valmistavat malleja ja kaavoja, leikkaavat kankaasta, nahasta ja
vastaavista aineista osat vaatteiden ja muiden vaatetustuotteiden valmistamista varten. Tähän ei
lueta jalkineidenleikkaajaa (722) eikä nahanleikkaajaa (723).
71510 Tuotesuunnittelija
Luo ja valitsee esim. tehtaan, ateljeen tms. vaatetusmallit; laatii kaavamallit ja antaa mallivaatteiden
ompeluun liittyviä ohjeita. Voidaan kutsua myös vaatesuunnittelijaksi.
71520 Mallinsuunnittelija
Suunnittelee ja laatii vaatetusyritysten mallikokoelmat; muotoilee kaavoja, tekee
materiaaliehdotuksia ja neuvottelee tuotannon johdon kanssa valmistuksesta. Tähän luetaan myös
kaavantekijä ja mallimestari.
71530 Leikkaaja, vaatteiden valmistus
Leikkaa kankaasta tai muusta materiaalista vaatteiden osia jne. Voidaan kutsua koneleikkaajaksi,
kaavaleikkaajaksi tai leikkauskoneenhoitajaksi. Tähän luetaan myös mittaleikkaaja, joka tarpeen
vaatiessa tekee alkuperäiseen kaavaan muutoksia sekä tasaaja, joka tarkastaa koneella leikatut
yksityiskohdat.
71540 Leikkaaja, nahka ja keinoaine
Leikkaa nahasta tai vastaavasta aineesta vaatteiden osia mittojen mukaan.
71590 Muut vaatesuunnittelijat ja leikkaajat
Tähän luetaan leikkaajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin,
esim. peruskaavoja suurentava tai pienentävä sarjoja, kankaanasettaja, henkilö, joka leikkaa lähinnä
trikookankaita käsin, sekä leikkuuosaston tarkastaja. Tähän luetaan myös laakaaja, tekstiili- ja
vaatetuspiirtäjä ja merkitsijä.

716 Ompelijat
Tekevät vaatteita, turkistuotteita ja verhoja, kankaasta, nahasta ja vastaavista aineista käsin ja
koneella. Tähän ei lueta nootlaajaa (722).
71610 Vaiheompelija
Ompelee vaatteita, saumoja jne. tekstiili- ja vaatetustehtaassa. Ompelee yleensä vain yhden tai pari
ompeluvaihetta. Tähän luetaan myös saumaaja ja monivaiheompelija sekä koneompelija.
71615 Malliompelija
Ompelee vaatteiden mallikappaleita vaatetehtaassa.
71620 Nahkaompelija
Ompelee nahkavaatteita ja vastaavia nahkatuotteita. Tähän luetaan myös käsineompelija.

71630 Turkisompelija
Ompelee turkiksia teollisesti.
71640 Työnopastaja
Neuvoo ja opastaa työtehtävät varsinkin tulokkaille. Osallistuu käytännön työhön. Tähän luetaan
myös laadunvalvoja ja ompelutuotteiden tarkastaja.
71690 Muut ompelijat
Tähän luetaan ompelijat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim.
pellavanompelija, myssyompelija, markiiseja, reppuja, kangaskenkiä, sateenvarjoja yms. ompeleva
henkilö sekä verho-ompelija ja työnjakaja.

719 Muu ompelu- ja vaatetustyö
Tähän luetaan ompelutyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän alaryhmiin.
71910 Purjeompelija
Valmistaa purjeita ja muita purjekankaisia tuotteita. Tähän luetaan myös suojapeitteen ompelija ja
valmistaja.
71990 Muut ompelu- ja vaatetustyötä tekevät
Tähän luetaan ompelutyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän alaryhmien
ammattien harjoittajiin, esim. koruompelija, taideparsija, peitekutoja sekä tekokukkientekijä
(tekstiili) sekä viimeistelijä (ompelutyö).

72 Jalkine ja nahka
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt valmistavat ja korjaavat kenkiä, laukkuja ja muita nahasta ja
vastaavista aineista valmistettuja tuotteita. Tähän ei lueta nahka- ja turkisvaatteita leikkaavia
henkilöitä (71), huopatossuntekijää (709), eikä kumijalkineita valmistavia henkilöitä (851).

721 Suutarit
Valmistavat kenkiä tilauksesta sekä korjaavat jalkineita.
72110 Suutari
Valmistaa kenkiä tilauksesta sekä korjaa jalkineita. Voi ortopedisenä jalkinemestarina olla
erikoistunut valmistamaan ja muokkaamaan kenkiä ihmisille, joilla on jalkavaivoja. Tähän luetaan
myös suutarimestari, kengänpohjaaja, pikasuutari ja jalkineidenkorjaaja.
72190 Muut suutarit
Tähän luetaan suutarit, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.

722 Jalkinetyöntekijät
Tekevät jalkineteollisuudessa erilaisia työtehtäviä.
72210 Jalkinemallintekijä
Tekee kenkien perusmalleja; valmistaa peruskaavat ja vastaa leikkausmallien valmistamisesta.
72215 Leikkaaja
Leikkaa tai meistää päällisen tai vuorin osia, korkoja, korkolappuja ym. Voidaan kutsua
päällistenmeistäjäksi tai pohjanmeistäjäksi.
72220 Anturantekijä
Lajittelee pohjia ja korkolappuja sekä valmistelee ne kenkiin kiinnitystä varten (pohjattaviksi). Voi
olla erikoistunut tiettyyn työvaiheeseen ja voidaan kutsua esim. koronkokoojaksi tai
anturanohentajaksi.
72225 Nootlauksenvalmistelija
Järjestää leikatut tai meistetyt päällisten osat neulomista varten esim. ohentamalla ja päärmäämällä
reunat, meistämällä kuvioita ja kielekkeitä nahkareunoihin.
72230 Jalkineneuloja
Ompelee yhteen kenkien päällisosia ja vuoria. Tähän luetaan saumaaja (kenkien) ja päällisten ja
vuorien tikkaaja, ympäritikkaaja.
72235 Pinkoja
Muovaa päälliset lestiin ja kiinnittää sen pinkopohjaan naulaamalla tai liimaamalla.
72240 Pohjaaja
Valmistelee kengät pohjausta varten sekä kiinnittää pohjalliset ja korot. Voi olla erikoistunut
tiettyyn työvaiheeseen ja kutsutaan esim. anturanasettajaksi tai koronkiinnittäjäksi.
72245 Pinnankäsittelijä
Pintakäsittelee kenkiä esim. värjäämällä tai kiillottamalla.
72250 Kengäntarkastaja
Tekee kenkien lopputarkastuksen ja korjaa valmistuksessa aiheutuneet vauriot.
72290 Muut jalkinetyöntekijät
Tähän luetaan jalkinetyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. tohvelinnaulaaja, leikkaus-, saumaus- tai pohjaus osastojen tarkastajat sekä eri
osastojen apuhenkilökunta. Tähän luetaan myös lajittelija (jalkinetyö), lestittäjä, pesijä
(kenkäteollisuus), ohentaja, kapittaja, askittaja sekä viimeistelijä (kenkäteollisuus).

723 Nahkatarviketyöntekijät
Valmistavat ja korjaavat laukkuja, satuloita, valjaita ja nahka- ja muita vastaavia tuotteita sekä
muokkaavat nahan käsineiden valmistusta varten.
72310 Laukkumallintekijä
Muotoilee malleja laukkujen teollista valmistamista varten; tekee mallikappaleita meistikoneita
varten, laskee materiaalikulut jne.
72320 Satulaseppä
Valmistaa käsityönä satuloita, valjaita ja vastaavia nahka- ja sen korvikeainetuotteita ja korjaa niitä;
pehmustaa ja päällystää joskus huonekaluja, autojen istuimia jne.
72330 Leikkaaja
Leikkaa ja meistää osia laukkuihin ja muihin nahka- ja tekonahka tuotteisiin.
72340 Laukuntekijä
Valmistaa laukkuja nahasta ja tekonahasta, kiinnittää soljet, lukot ja helat.
72350 Käsineidentekijä
Valmistelee nahan käsineiden valmistusta varten sekä leikkaa käsineiden osat. Tähän luetaan myös
käsineidenmeistäjä.
72390 Muut nahkatarviketyöntekijät
Tähän luetaan nahkatarviketyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. vöitä ja nahkatuotteiden osia valmistavat henkilöt sekä nahkatuotteiden
tarkastajat.

729 Muu jalkine- ja nahkatyö
Tähän luetaan jalkine- ja nahkatyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.
72990 Muut jalkine- ja nahkatyöntekijät
Tähän luetaan jalkine- ja nahkatyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmien ammattien harjoittajiin.

73 Takomo ja valimo
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät malmin pelkistykseen, puhtaiden metallien ja
metalliseosten valmistukseen sekä metallien muokkaukseen ja käsittelyyn kuuluvia töitä. Metallien
muokkaus ja käsittely tapahtuu valssaamalla, vetämällä, takomalla, valamalla, karkaisemalla sekä
muita keinoja käyttämällä.

731 Sulatto- ja sulatusuunityöntekijät
Tekevät malmin sintraukseen ja pelkistykseen, metallurgisiin prosesseihin ja metallin sulatukseen
liittyvää työtä. Tähän ei lueta rikastustyöntekijää (602).
73110 Sintraaja
Hoitaa laitetta, joka sekoittaa raaka-aineet sekä muuttaa hienoksi murskatun malmin
yhteenpalaneiksi osiksi (sintteri). Voidaan kutsua sintraussekoittajaksi tai sintteripolttajaksi.
73115 Sulattomies
Hoitaa masuunia, joka muuttaa rautamalmin raakaraudaksi (harkkorauta). Voi säätäjänä valvoa ja
ohjata prosessia tarkkailuhuoneesta käsin. Tähän luetaan myös sulatonhoitaja, joka toimii
juoksutuskunnan esimiehenä sekä esim. panostaja (sulatto).
73120 Uuninhoitaja
Valvoo uunia sekä säätää rautasienilaitoksen käyttöä.
73125 Metalliteollisuuden puhaltaja
Hoitaa ns. LD-uunia jossa sulanut raakarauta muuttuu teräkseksi; on työkunnan etumies. Tähän
luetaan myös uunia käsittelevä säätäjä sekä uuniin lisäaineet laittava uunimies.
73130 Sulattaja
Hoitaa sähköterässulattouunia, jossa rautamalmi muuttuu teräkseksi tai jossa metalli sulatetaan
valamista varten.
73135 Kaldolaitoksen puhaltaja
Hoitaa kaldouunia, jossa rikaste muuttuu kupariksi tai lyijyksi. Tähän luetaan myös kupari- ja
lyijykaldolaitosten ja jalometallilaitosten sulattajat.
73140 Uuninhoitaja, alumiini- ja seosteensulatuslaitos
Hoitaa uunia, jossa raaka-aine muuttuu alumiiniksi tai kahden tai useamman metallin seokseksi.
73145 Valusangonhoitaja
Hoitaa ja tarkistaa metallin sulatuksessa käytettäviä valusankoja (senkkoja); osallistuu sulan
metallin juoksutukseen ja valamiseen. Tähän luetaan myös valulaatikonhoitaja.
73150 Kokillimies
Huolehtii, että oikea määrä sulaa metallia kaadetaan kokilliin sekä valvoo jäähdytystä; hoitaa ja
tarkastaa kokillit. Tähän luetaan myös kokillinpuhdistaja, kokillinhoitaja ja kokillinpystyttäjä.
73155 Valanteenirrottaja
Irrottaa jähmettyneen valanteen kokillista. Voidaan kutsua myös strippernosturinhoitajaksi.

73160 Tangonvalaja
Valvoo laitetta, jossa teräs valetaan tangoksi. Tähän luetaan myös leikkaaja, joka hoitaa
leikkauskonetta.
73165 Metallipuhdistaja
Puhdistaa esim. kuparia, lyijyä, kultaa tai hopeaa mm. sulatus- tai elektrolyyttiraffineerauksella.
73190 Muut sulatto- ja sulatusuunityöntekijät
Tähän luetaan sulatto- ja sulatusuunityöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin, esim. teräs- tai metallilaitoksessa useampia prosesseja valvova
prosessinhoitaja, romunlastaaja, juoksuttaja, joka juoksuttaa sulan metallin uuneista,
pohjanvaihtaja, joka vaihtaa mellotusuunien pohjat, elektrodinhoitaja sekä pasuttaja, joka hoitaa
pasutusuunia.

732 Kuumentajat ja karkaisijat
Kuumentavat metallia ennen uudelleenkäsittelyä sekä muuttavat niiden fysikaalisia ominaisuuksia
kuumentamisen ja jäähdyttämisen avulla.
73210 Kuumentaja
Hoitaa uunia, jossa metalli lämmitetään kuumamuokkausta varten.
73220 Kuumamuokkaaja
Muuttaa metallituotteiden fysikaalisia ominaisuuksia kuumentamalla, jäähdyttämällä jne. Voi
käsittelytavasta riippuen olla adusoija, päästäjä, hehkuttaja, karkaisija tai hiiletyskarkaisija.
73290 Muut kuumentajat ja karkaisijat
Tähän luetaan kuumentajat ja karkaisijat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. henkilö, joka asettaa käsiteltäviä tuotteita vaunuun sekä työkalunkarkaisija.

733 Valssaajat
Valssaavat metallia puolivalmisteiksi ja valmiiksi tuotteiksi, kuten pelliksi, tankoteräkseksi,
putkeksi, palkeiksi, kiskoiksi ja nauhaksi. Tähän ei lueta kelaajaa (739).
73310 Konevalssaaja
Hoitaa kuuma- ja kylmävalssauslaitoksia, joissa metallista valssataan puolivalmisteita ja valmiita
tuotteita, valvoo prosesseja ja tarkastaa tuotteet. Kutsutaan joskus valssilaitoksen hoitajaksi. Voi
asettajana hoitaa valssauslaitteita, nauhavalssaajana, folionvalssaajana tai langanvalssaajana
valmistaa tiettyjä tuotteita.
73320 Putkenvalssaaja
Hoitaa putkivalssauslaitosta; valvoo prosesseja ja tarkastaa tuotteet.

73390 Muut valssaajat
Tähän luetaan valssaajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin,
esim. esivalssaaja, joka esivalssaa aineet, käsinvalssaaja, joka valssaa konevalssatut tuotteet
valmiiksi, materiaalimies, joka tarkastaa materiaalin kulkua valssilaitoksen läpi ja tekee tiettyjä
säätely- ja tarkastustöitä sekä valssilaitosten aputyöntekijät sekä säätäjä (metalli) ja pursottaja
(metalli).

734 Langan- ja putkenvetäjät
Hoitavat putkien, tankojen ja langan kylmävetoon sekä metalliköysien valmistukseen liittyviä
koneita.
73410 Langanvetäjä
Hoitaa vetokonetta, joka tekee metallilangasta tietyn paksuista; tarkastaa tuotteet.
73420 Putkenvetäjä
Hoitaa vetopenkkiä, jossa putket tai tangot saavat muotonsa, tarkastaa tuotteita.
73430 Köysikoneenhoitaja
Hoitaa konetta, jolla langat punotaan teräsköysiksi. Tähän luetaan myös pleissaaja ja pujoja, joka
liittää köydet toisiinsa.
73490 Muut langan- ja putkenvetäjät
Tähän luetaan langanvetäjät ja putkenvetäjät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin, esim. putkentaivuttaja sekä henkilö, joka muotoilee renkaista
kuulalaakereita; langan- ja putkenvetolaitosten aputyöntekijät sekä rihtaaja (putken, langan),
oikaisija (putken, langan) ja varrastaja (metalli).

735 Sepät
Muotoilevat teräs- ja metalliesineitä vasaralla tai puristimessa.
73510 Vasaraseppä
Muotoilee terästä konekäyttöisellä vasaralla. Työskentelee koneen avulla (heijariseppä) tai
muotoilee tuotteita (esim. kettinkiseppä).
73520 Puristinseppä
Muotoilee puristimella terästä. Voi muotoilla esim. pultteja.
73530 Käsitaeseppä
Tekee taontatyötä käsin tai konekäyttöisellä vasaralla. Voi olla erikoistunut tietynlaisiin tuotteisiin.
Voidaan kutsua porasepäksi ja työkalusepäksi. Tähän luetaan myös metalliseppä-artesaani.

73590 Muut sepät
Tähän luetaan sepät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim.
purseenpoistaja, venytysseppä, kengitysseppä sekä taontatuotteiden tarkastaja.

736 Valimotyöntekijät
Valmistavat valumuotteja sekä valavat metallituotteita. Tähän ei lueta sulattomiestä (731).
73610 Muovaaja
Valmistaa kaavausaineesta valumuotteja. Voi konemuovaajana hoitaa muovauskonetta tai
käsinmuovaajana tehdä muotteja käsin. Tähän luetaan myös kaavaaja.
73620 Keernantekijä
Valmistaa muotteja, joilla valutuotteisiin saadaan ontelo. Voi keernakoneenkäyttäjänä hoitaa
keernojen valmistukseen käytettävää konetta.
73630 Valaja
Valaa esineitä kaatamalla sulaa metallia valumuottiin. Voi valimonhoitajana hoitaa automaattisia
valimokoneita.
73640 Painevalaja
Hoitaa konetta, jossa sula tai kuumennettu metalli muotoillaan puristamalla se valumuottiin. Tähän
luetaan myös kokillivalaja, joka valaa esineitä metallisiin valumuotteihin.
73650 Valimotuotteiden puhdistaja
Poistaa muottihiekan ja muun ylimääräisen aineen; korjaa valun aikana syntyneet virheet.
73690 Muut valimotyöntekijät
Tähän luetaan valimotyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. hiekanvalmistaja, joka valmistaa kaavausainetta, muotinrikkoja, joka ottaa
valmiin tuotteen valumuotista sekä valimotuotteiden tarkastaja.

739 Muu takomo- ja valimotyö
Tähän luetaan teräs-, metallitehdas-, takomo- ja valimotyöntekijät, joita ei voida lukea muihin
tämän ryhmän alaryhmiin.
73910 Oikaisija
Oikaisee peltiä, tankoja ja muita terästuotteita. Voi käsinoikaisijana työskennellä käsityökaluin,
puristinoikaisijana käyttää oikaisupuristinta tai koneoikaisijana hoitaa rullaoikaisukonetta.

73920 Leikkaaja
Merkitsee metallilevyyn mitat ja leikkaa sen konekäyttöisen sahanterän tai saksien avulla. Voi
suorittaa tiettyjä tehtäviä ja olla ritsaaja tai levynsahaaja.
73930 Kelaaja
Hoitaa konetta, jolla teräslanka tai -nauha kelataan valssauksen jälkeen. Tähän luetaan myös
puolaaja.
73940 Peittaaja
Puhdistaa metalleja upottamalla ne kylpyihin.
73950 Hiekkapuhaltaja
Puhdistaa metallia käyttämällä hiekanpuhalluskonetta. Tähän luetaan metalliraepuhaltaja ja
suihkupuhdistaja.
73960 Vetorenkaiden asettaja
Valmistaa vetolevyt langanvetoa varten.
73970 Tangonpuristaja
Hoitaa konetta, joka puristaa esim. profiilia tai putkea kevytmetallista.
73990 Muut takomo- ja valimotyön tekijät
Tähän luetaan muut teräs- ja metallitehdastyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmien ammattien harjoittajiin, esim. jäähdytyskuopanhoitaja, joka huolehtii lämminvalssatun
aineen jäähdytyksestä, valanteentarkastaja ja valanteenhioja, joka tarkastaa ja hioo pois pienet
valanteessa esiintyvät virheet; naulantekijä, joka hoitaa naulojen ja vastaavien tuotteiden
valmistuksessa käytettävää konetta ja terästuotteiden tarkastaja.

74 Hienomekaniikka
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät kojeiden, laitteiden, kellojen ja kultasepäntuotteiden
valmistukseen, huoltoon ja korjaukseen kuuluvaa työtä sekä kaiverrustyötä.

741 Hienomekaanikot
Valmistavat ja korjaavat teknisiä ja tieteellisiä kojeita.
74110 Instrumentintekijä, hienomekaanikko
Valmistaa esim. kirurgisia, fysikaalisia tai muita tieteellisiä ja teknisiä instrumentteja; korjaa joskus
instrumentteja.

74120 Instrumenttiasentaja
Säätää ja korjaa teknisiä ja tieteellisiä instrumentteja; asentaa joskus kojeita. Voi esim.
kamerankorjaajana tai mittarinsäätäjänä olla erikoistunut tiettyyn kojeeseen. Tähän luetaan myös
mittalaitteiden huoltaja.
74130 Kokooja
Kokoaa hienomekaanisia tuotteita tehtaassa. Voidaan kutsua esim. instrumenttikokoajaksi.
74190 Muut hienomekaanikot
Tähän luetaan hienomekaanikot, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. hienomekaanisia osia valmistavien koneiden käyttäjät, hienomekaanisten
tuotteiden tarkastajat ja säätäjät, sekä hienomekaanista työtä tekevät laitosmiehet.

742 Kellosepät
Korjaavat kelloja ja vastaavia kojeita.
74210 Kelloseppä
Säätää ja korjaa kelloja ja vastaavia kojeita.
74290 Muut kellosepät
Tähän luetaan kellosepät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.

743 Kulta- ja hopeasepät
Valmistavat ja korjaavat kultasepäntuotteita, hiovat jalokiviä sekä kiinnittävät kiviä ja helmiä.
74310 Kultaseppä
Valmistaa ja korjaa jalometallisia koriste- ja käyttöesineitä. Tähän luetaan myös hopeaseppä.
74320 Jalokivenhioja
Hioo jalokiviä toivottuun muotoon.
74330 Jalokivenistuttaja
Kiinnittää jalokiviä ja helmiä jalometallikoruihin sekä koriste- ja käyttöesineisiin.
74340 Pakottaja
Vasaroi kohokuvioita lähinnä jalometallista valmistettuihin koriste- ja käyttöesineisiin.
74350 Emaloija
Tekee koriste- ja käyttöesineisiin koristeita tai pinnoittaa ne emalilla.

74390 Muut kulta- ja hopeasepät
Tähän luetaan kulta- ja hopeasepät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. kulta- ja hopeasepän tuotteita valmistava työntekijä, joka suorittaa tiettyjä
tehtäviä koneellisen valmistuksen yhteydessä, sekä kulta- ja hopeatuotteiden tarkastaja.

744 Kaivertajat
Kaivertavat tekstiä ja kuvioita metalliin. Tähän ei lueta graafisen alan kaivertajia (809).
74410 Kiiltokaivertaja
Kaivertaa käsin tai konekäyttöisellä käsityökalulla kuvioita, nimikirjaimia ym. metallipintoihin.
74420 Konekaivertaja
Kaivertaa koneella tekstiä ja kuvioita kilpiin, leimasimiin ja meisteihin. Voi olla erikoistunut
tiettyyn työhön. Voidaan kutsua esim. meistinkaivertajaksi tai leimasinkaivertajaksi.
74490 Muut kaivertajat
Tähän luetaan kaivertajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän erillisammatteihin.

749 Muu hienomekaaninen työ
Tähän luetaan hienomekaanista työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.
74990 Muut hienomekaanisen työn tekijät
Tähän luetaan muut hienomekaanista työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmien ammattien harjoittajiin.

75 Konepaja ja rakennusmetalli
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt valmistavat metallista ja muusta materiaalista valmistettavia
tuotteita, asentavat ja korjaavat koneita, moottoreita, lämmitys-, saniteetti- yms. laitteita sekä
tekevät hitsaus-, levysepän ja teräsrakennetyötä. Ryhmään ei lueta seppiä (735), hienomekaanikkoja
(741), sähkökoneenasentajia (762), linja-asentajia (764) eikä elektroniikka-asentajia (765).

751 Koneistajat ja työkaluntekijät
Tähän alaryhmään kuuluvat henkilöt tekevät penkkityötä sekä asettavat ja hoitavat metallisten ja
vastaavanlaisesta materiaalista tehtävien työkappaleiden muokkaamiseen käytettäviä työstökoneita.
75105 Koneistaja
Työstää työkappaleita työstökoneilla tai käsin; hallitsee ammattityöntekijänä monenlaisia koneita ja
työvaiheita. Voi työskennellä valmistusosastolla ja voidaan kutsua koetyöntekijäksi. Erikoistunut
koneasettaja luetaan asianmukaiseen erikoisammattiin. Tähän luetaan myös CNC-koneistaja ja
muut NC-koneistajat.

75110 Työkalunvalmistaja
Valmistaa piirustusten mukaan erikoistyökaluja kuten puristustyökaluja, asetustyökaluja (ohjaimia,
kiinnittimiä) sekä muotteja. Voi olla erikoistunut tietynlaisten työkalujen valmistukseen. Voidaan
kutsua ohjaimentekijäksi, meistintekijäksi, muotintekijäksi tai lierintekijäksi.
75115 Viilaaja
Tarkistaa ja sovittaa yhteen tavallisesti piirustusten mukaan työstettyjä pääasiallisesti metallisia
koneen osia; tekee toisinaan täydennystyötä työstökoneella. Voi olla erikoistunut esim.
työkaluviilaajaksi.
75120 Piirrottaja
Piirtää piirustusten mukaan työkappaleisiin ääriviivat, joiden mukaan myöhempi työstö tapahtuu;
sivelee työkappaleet värillä ja vetää ääriviivat; merkitsee reikien ja akselien keskipisteet.
75125 Koneenasettaja
Asettaa mm. terät ja työkappaleet paikoilleen ja panee koneet käyntikuntoon pääasiallisesti metallin
työstöä varten, vastaa siitä, että valmistettu tuote on piirustuksen mukainen.
75130 NC-koneiden käyttäjä-ohjelmoija, metalli
Ohjelmoi ja hoitaa numeerisesti ohjattavaa monitoimikonetta, joka työstää työkappaleita. Voidaan
kutsua myös CNC-koneiden käyttäjä-ohjelmoijaksi (metalli).
75135 Sorvaaja
Hoitaa pääasiallisesti metallisten työkappaleiden ulko- ja sisäpintojen sorvaukseen käytettävää
konetta; asettaa terät paikoilleen, kiinnittää leikkuutyökalut ja käyttää konetta; vastaa siitä, että
tuote on piirustuksen mukainen. Voi olla erikoistunut tietyntyyppisen koneen hoitoon; häntä
voidaan tällöin kutsua kelkkasorvaajaksi, supporttisorvaaja, revolverisorvaajaksi, kärkisorvaajaksi,
karusellisorvaajaksi, työkalusorvaajaksi, valssinsorvaajaksi. Tähän luetaan myös CNC-sorvaaja.
75140 Jyrsijä
Hoitaa konetta, joka jyrsii uria ja hammastuksia työkappaleisiin. Voi olla erikoistunut johonkin
koneeseen (esim. hammasjyrsijä, yleisjyrsijä) tai johonkin työkaluun (esim. työkalujyrsijä).
75145 Aarporaaja
Hoitaa aarporakonetta, jolla suoritetaan pääasiallisesti metallisiin työkappaleisiin tulevien reikien,
sylinterien ja tasopintojen ulko- ja sisäpuolinen työstäminen; asettaa työkappaleet paikoilleen,
kiinnittää leikkuutyökalut sekä käyttää konetta, vastaa siitä, että tuote on piirustuksen mukainen.
Tähän luetaan myös avarrusporaaja.
75150 Metalliporaaja
Hoitaa konetta, jolla porataan ja kierteitetään reikiä työkappaleisiin; asettaa työkappaleet ja -kalut
paikalleen. Voi olla erikoistunut johonkin koneeseen: esim. penkkiporaaja, ohjainporaaja,
pylväsporaaja tai säteisporaaja. Tähän luetaan myös CNC-poraaja.

75155 Metallihöylääjä
Hoitaa konetta, jolla höylätään pintoja, tehdään uria työkappaleisiin; asettaa työkappaleet ja -kalut
paikalleen. Voi olla erikoistunut johonkin koneeseen, esim. tasohöylääjä, uurtaja, hammashöylääjä.
75160 Metallihioja
Hoitaa konetta, jolla taso- tai pyöröhiotaan työkappaleita; asettaa työkappaleet ja -kalut paikalleen.
Voi olla erikoistunut johonkin koneeseen (esim. keskiöhioja, tasohioja, pyöröhioja, merkelöijä tai
smirgelöijä) tai johonkin tuotteeseen (esim. valssihioja tai työkaluhioja).
75165 Konetyöntekijä
Hoitaa useimmiten automaattista työstökonetta, jolla työstetään pääasiallisesti metallisia
työkappaleita; ei vastaa koneen laittamisesta työstökuntoon eikä työkalujen paikalleen
asettamisesta. Voi olla erikoistunut johonkin työstöön; automaattisorvaukseen, jyrsimiseen,
poraamiseen, höyläämiseen, kierteittämiseen tai hiomiseen. Tähän luetaan konetyöntekijä, joka
hoitaa useita työstövaiheita suorittavaa automatisoitua koneistoa. Tähän luetaan myös
koneistuskeskuksen käyttäjä.
75190 Muut koneistajat ja työkaluntekijät
Tähän luetaan koneistajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin
esim. henkilö, joka hienotyöstää metallipintoja tulella, viilanhakkaaja, joka koneella hakkaa urat
viiloihin sekä työstöosaston tarkastaja.

752 Koneenasentajat
Tähän alaryhmään kuuluvat henkilöt asentavat koneita, moottoreita, lentokoneen osia, ajoneuvoja ja
vastaavanlaisia tuotteita, vastaavat koneiden toiminnasta sekä asentavat suuria koneistoja.
Alaryhmään ei lueta henkilöitä, jotka tekevät sarjatyönä tapahtuvaa kokoonpanotyötä (757),
hienomekaanisten tuotteiden kokoojaa (741), sähköteknillisten tuotteiden kokoojaa (765),
ohutlevyseppää (754) eikä hitsaajaa (756).
75210 Koneenasentaja
Asentaa, kokeilee ja tarkistaa valmistettavia koneita; asentaa suurehkoja koneita ja koneistoja
asiakkaan luona; tekee toisinaan korjaus- ja huoltotyötä. On tavallisesti erikoistunut tietynlaisten
koneiden, esim. työstö-, tekstiili-, paino- tai maatalouskoneiden asennukseen. Tähän luetaan myös
rakennus- ja työkoneiden asentajat sekä asentaja-koneistajat ja vientiasentajat, jotka asentavat
koneita ja laitteita ulkomailla.
75215 Laitosmies, konepaja- ja metalliteollisuus
Tekee koneiden ja laitteiden huolto-, korjaus- ja käytönvalvontatehtäviä. Voi myös asentaa koneita.
75220 Turbiiniasentaja
Asentaa, kokeilee ja tarkistaa valmistettavia turbiineja; asentaa paikoilleen asiakkaalle toimitettuja
vesi-, höyry- ja kaasuturbiineja; tekee toisinaan korjaus- ja huoltotyötä. On yleensä erikoistunut
joko vesi-, höyry- tai kaasuturbiiniasentajaksi.

75230 Moottoriasentaja
Asentaa, kokeilee ja tarkistaa valmistettavia polttomoottoreita; asentaa toisinaan suurempia
moottoreita, esim. laivojen dieselmoottoreita. Voi olla erikoistunut eri tarkoituksiin käytettävien
moottoreiden asennukseen, mistä esim. nimitys automoottoriasentaja, lentomoottoriasentaja,
venemoottoriasentaja tai dieselasentaja.
75235 Laivakoneasentaja
Asentaa laivaan erilaisia koneita ja laitteita, kuten laivan pääkoneen, apukoneet, potkuriakselin,
peräsimen, panee koneet käyttökuntoon sekä koekäyttää ne.
75240 Lentokoneasentaja
Asentaa lentokoneen runkoon erilaisia lentokoneen osia ja apulaitteita, kuten moottoreita, putkia,
letkuja ja laskutelineitä; korjaa niitä; tekee toisinaan tarkistustöitä ja toimintakokeita. Voidaan
kutsua myös lentokonekorjaajaksi.
75250 Asentaja, ajoneuvoteollisuus
Asentaa metalliosat autoja, moottoripyöriä ja muita kulkuneuvoja valmistettaessa. Voi olla
erikoistunut esim. etuvaunujen tai autonalustojen asentamiseen tai moottorien asentamiseen
ajoneuvoon. Tähän luetaan myös vaunuasentaja, joka asentaa metalliosia rautatievaunuihin ja
raitiovaunuihin.
75290 Muut koneenasentajat
Tähän luetaan koneasentajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin,
esim. asennusosaston tarkastaja.

753 Koneen- ja moottorinkorjaajat
Huoltavat ja korjaavat koneita, moottoreita sekä lentokoneita ja muita kulkuneuvoja. Tähän ei lueta
sähkökoneenasentajia (762).
75310 Koneenkorjaaja
Korjaa kiinteitä mekaanisia koneita. Voi olla erikoistunut esim. työstökoneisiin tai painokoneisiin.
75315 Turbiinikorjaaja
Korjaa vesi-, höyry- ja kaasuturbiineja.
75320 Autonasentaja, huoltokorjaamo
Korjaa ja huoltaa autoja, traktoreita yms.; etsii viat, kunnostaa tai korvaa vialliset osat ja tarkistaa
ajoneuvon toiminnan. Tähän luetaan myös huoltoasentaja ja autohuoltaja.
75322 Raskaan autokaluston asentaja
Huoltaa ja korjaa raskasta autokalustoa joko erikoistuneissa korjaamoissa tai liikennöitsijöiden ja
kuljetusliikkeiden huolto-osastoilla.

75325 Maarakennuskoneen asentaja
Huoltaa ja korjaa maarakennuskoneita ja -laitteita kuten kaivinkonetta, pyöräkuormaajaa, dumperia
ja telaketju- tai muuta traktoria. Tähän luetaan myös maarakennuskoneen korjaaja.
75330 Maatalouskoneen korjaaja
Korjaa traktoreita, maatalous-, metsä- ja muita työkoneita.
75335 Moottorin korjaaja
Korjaa polttomoottoreita; poraa sylintereitä, vaihtaa mäntiä; hioo tai korvaa akseleita ja tekee muita
korjaustöitä. Voi olla erikoistunut tiettyihin korjausvaiheisiin tai tietynlaisten moottoreiden
korjaukseen, mistä esim. nimitys lentokonemoottorin korjaaja, autonmoottorin korjaaja,
venemoottorin korjaaja tai dieselmoottorin korjaaja.
75340 Pienkoneasentaja
Korjaa moottoripyöriä, moottorikelkkoja, ruohonleikkureita, skoottereita ja toisinaan myös
mopedeja sekä huoltaa niitä; etsii viat, kunnostaa tai korvaa vialliset osat ja tarkistaa
moottoripyörän toiminnot.
75345 Polkupyörän korjaaja
Korjaa ja huoltaa polkupyöriä, kunnostaa tai korvaa vialliset osat sekä puhdistaa ja rasvaa
polkupyöriä.
75350 Vaunukorjaaja
Korjaa ja huoltaa vetureita, moottorivaunuja, rautatievaunuja, raitiovaunuja yms.; etsii viat,
kunnostaa tai korvaa vialliset osat ja tarkistaa vaunun toiminnan. Tähän luetaan myös
vaunutarkastaja, joka huolehtii rautatievaunujen huollosta ja korjauksista.
75360 Rasvaaja, koneenkorjaus
Puhdistaa ja rasvaa koneita ja moottoreita; tekee pieniä säätötöitä. Tähän luetaan myös
vaunuvoitelija, joka työskentelee esim. rautatievaunujen, metrovaunujen ja raitiovaunujen kanssa.
75365 Huoltokorjaamon työntekijä
Rasvaa ja vahaa autoja; tekee yksinkertaisia huoltotöitä. Voi olla erikoistunut esim.
autonrasvaajaksi, alustanhuoltajaksi tai ruosteenestokäsittelijäksi. Tähän luetaan myös
rengasasentaja sekä autonpesijä (vapaasatama). Tähän ei lueta huoltoasemalla myyntityötä tekeviä
henkilöitä (344).
75370 Hydrauliikka-pneumatiikka-asentaja
Asentaa ja korjaa esim. laitteiden ja koneiden hydrauliset varusteet.
75375 Autonlasittaja
Asentaa tuulilaseja, ikkunoita jne. kulkuneuvoihin. Voi olla erikoistunut esim. autonlasittajaksi tai
lentokoneen lasittajaksi.

75390 Muut koneen- ja moottorinkorjaajat
Tähän luetaan koneen- ja moottorinkorjaajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin, esim. korjaamon tarkastaja ja sairaalan laitosmies.

754 Levysepät
Valmistavat, asentavat ja korjaavat ohutlevytuotteita. Merkitsevät teräsrakennelmiin,
laivanrunkoihin, säiliöihin ym. tarvittavat aineet ja muotoilevat osia paksulevystä, palkeista ja
kankiteräksestä sekä tekevät asennus- ja korjaustöitä.
75410 Ohutlevyseppä
Muotoilee ja valmistaa ohutlevytuotteita; leikkaa ja saumaa levyä ja peltiä. Voidaan erikoistumisen
perusteella kutsua ohentajaksi, niittaajaksi, pellinpuristajaksi tai meistäjäksi.
75415 Särmääjä
Särmääjä taivuttaa ohutlevyjä särmäyskoneella.
75420 Rakennuspeltiseppä
Asentaa ohutlevyvarusteita; asentaa ja sovittaa paikoilleen erilaisia peltivarusteita ulkoseiniin ja
kattoihin; valmistaa käsityönä tarvittavia osia. Tähän luetaan ilmastointipeltiseppä, joka on
erikoistunut ilmastointilaitteiden valmistamiseen sekä kupariseppä, joka muotoilee ja asentaa
kuparilevyjä. Tähän luetaan myös kattopeltiseppä.
75430 Autopeltiseppä
Korjaa auton peltivauriot. Tähän luetaan myös koripeltiseppä, joka työskentelee rautatie- ja
raitiovaunujen sekä metrovaunujen valmistuksessa.
75440 Lentokonelevyseppä
Korjaa ja huoltaa lentokoneeseen kuuluvia ohutlevyvarusteita ja osia; oikaisee, saumaa, tarkistaa ja
panee kokoon lentokoneen runkoon ja siipiin kuuluvia ohutlevyosia, korjaa peräsimiä yms.
75450 Merkitsijä
Merkitsee piirustuksen, mallin tai optisen heijastuksen mukaan ääriviivat metalliseen
työmateriaaliin; mittaa palkit, kanget ja profiilit ja piirtää viivat, joiden mukaan leikkaus tapahtuu.
Tähän luetaan myös uloslyöjä, joka levittää mallit ja piirustukset paksulevylle ja toisinaan valmistaa
malleja.
75460 Paksulevyseppä, laivalevyseppä
Muovaa paksulevystä, palkki- ja kankiteräksestä erilaisten rakenteiden osia; leikkaa ja taivuttaa
osista siltojen, mastojen ja nosturien ristikoita sekä laivanrunkoja ja laivalohkoja, säiliöitä yms.
Tähän luetaan myös runkoasentaja ja tasolohkoasentaja.

75465 Levyseppä-hitsaaja
Tekee esim. säiliöiden, siltojen, siltarakenteiden, laivojen, nostureiden, kuljettimien levy- ja
hitsaustöitä. Piirroittaa, mitoittaa, käyttää levytyökoneita ja erilaisia hitsausmenetelmiä,
polttoleikkaa ja tekee levitystöitä.
75470 Rautarakennetyöntekijä
Asentaa erilaisia paksulevy-, palkki- ja kankiteräsrakenteita; asentaa, niittaa, liittää pulteilla ja
hitsaa yhteen siltojen, mastojen, nosturien, laivanrunkojen, säiliöiden yms. ristikoita; tekee
toisinaan korjaustyötä.
75490 Muut levysepät
Tähän luetaan ne levysepän ja teräsrakenteiden asentajan työtä tekevät, joita ei voida lukea muihin
tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim. peltityöntekijä, peltitöiden tarkastaja, tiivistäjä ja
paksulevyniittaaja, joka paineilmataltalla tilkitsee paksulevyniittaukset.

755 Putkityöntekijät
Asentavat ja korjaavat lämmitys-, vesijohto-, viemäri- ja teollisuuslaitteita sekä putkistoja, joita
tarvitaan kaasu- ja nestemäisten aineiden johtamiseen. Tähän ei lueta eristäjää (626) eikä
putkihitsaajaa (756).
75510 LVI-asentaja
Asentaa ja korjaa rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteita. Voi lämpöjohto- tai
lämpölaiteasentajana olla erikoistunut öljy- ja muihin lämpölaitteisiin, esim. lämpöpumppuihin ja
aurinkokennoihin.
75514 Ilmastointiasentaja
Valmistaa ilmastointikoneita ja -kanavia alan teollisuuslaitoksissa, asentaa niitä paikoilleen
rakennustyömailla ja prosessiteollisuudessa sekä huoltaa jo toiminnassa olevia laitteita.
75516 Putkiasentaja
Asentaa ja korjaa rakennusten vesijohtoja, vesikalusteita, lämpöjohtoja ja lämmityslaitteita.
Kutsutaan myös rakennusputkiasentajaksi.
75520 Teollisuusputkiasentaja
Asentaa ja korjaa teollisuuslaitosten, lämpövoimalaitosten, laivojen, öljynporaus- ja asuntolauttojen
putkistoja. Tähän luetaan myös putkiverkostoasentaja, joka asentaa vesi-, kaasu-, öljy- ja
kaukolämpöputkiverkostoja ja laivaputkiasentaja.
75530 Kylmäkoneasentaja
Asentaa ja korjaa erilaisia jäähdytyslaitteita, esim. kylmäkuljetuslaivojen, jäähdyttämöiden,
kylmiöiden ja kylmäkalusteiden jäähdytyslaitteita tai jääratojen jäädytyslaitteita. Tähän luetaan
jäähdytyskoneasentaja.

75535 Öljypoltinasentaja
Asentaa, säätää ja huoltaa öljypolttimia.
75540 Säiliönkorjaaja
Tarkastaa, korjaa ja puhdistaa kaasu- ja nestemäisten aineiden säiliöitä ja vastaavia laitteita.
75590 Muut putkityöntekijät
Tähän luetaan ne putkityöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. kaasu- ja vesimittarinasentaja.

756 Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
Tähän alaryhmään kuuluvat henkilöt liittävät metalliosia kaasuhitsauksen, sähköhitsauksen,
juotoksen tms. avulla sekä leikkaavat paksulevyjä, palkkeja yms. kaasu- tai sähköhitsauslaitteilla.
75610 Hitsaaja
Hitsaa yhteen metalliosia suurten metallituotteiden tai teräsrakenteiden valmistuksen, asennuksen
tai korjauksen yhteydessä. Voi olla erikoistunut tiettyyn hitsausmenetelmään. Voidaan kutsua esim.
kaasuhitsaajaksi, luokkahitsaajaksi, puikkohitsaajaksi ja laivahitsaajaksi.
75612 Mig-hitsaaja
Tekee pääasiassa mig-hitsausta.
75614 Tig-hitsaaja
Tekee pääasiassa tig-hitsausta.
75620 Putkihitsaaja
Tekee erikoistunutta hitsaustyötä asennettaessa esim. kaukolämpö-, korkeapainehöyry- ja
öljyputkistoja.
75630 Automaattihitsaaja
Hitsaa sähkölaitteilla. Kutsutaan menetelmästä riippuen kaarihitsaajaksi (osittainen käsityö,
pistehitsaus) tai kone-sähköhitsaajaksi (automaattilaite, saumahitsaus). Tähän luetaan
robottihitsaaja.
75640 Kaasuleikkaaja, polttoleikkaaja
Leikkaa paksulevyosia sekä katkaisee palkkeja ja muita metallikappaleita sähkövalokaaren,
käsipolttimen tai kaasuleikkuukoneen avulla. Tähän luetaan myös talttaaja, joka viimeistelee
hitsaussaumat.

75650 Kovajuottaja
Sovittaa ja puhdistaa samoista tai samantapaista metalliaineista olevien kappaleiden liitospinnat ja
liittää kappaleet toisiinsa kovajuotoksen avulla käyttäen apuna metallisia sideaineita.
75660 Pehmeäjuottaja
Juottaa juotteen, juoksutteen ja juotinkolvin tai juotinlampun avulla samaa tai samantapaista
metallia olevia kappaleita yhteen.
75690 Muut hitsaajat ja kaasuleikkaajat
Tähän luetaan hitsaajat ja kaasuleikkaajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. henkilö, joka liittää metallia liimaamalla.

757 Konepaja- ja metalliteollisten tuotteiden kokoojat
Kokoavat ja valmistavat konepaja- ja raskasmetalliteollisuuden tuotteita sarjatyönä.
75710 Kokooja
Kokoaa konepajavalmisteita ja metalliteollisuuden tuotteita sarjatyönä.
75720 Tuotantotyöntekijä, metalli
Hoitaa erilaisia konepaja- ja metalliteollisuuden sarjatyössä tarvittavia laitteita ja koneita tai tekee
tiettyjä työvaiheita. Kutsutaan myös vaihetyöntekijäksi.
75790 Muut konepaja- ja metalliteollisten tuotteiden kokoojat
Tähän luetaan ne erilaisia konepajateollisuuden ja rakennemetalliteollisuuden vaihetyötä tekevät,
joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.

758 Metalloijat
Päällystävät metallituotteita elektrolyyttisen ja kemiallisen pintakäsittelyn avulla tai kastamalla ne
metalliliuokseen tai ruiskuttamalla ne.
75810 Pintakäsittelijä
Poistaa metallikappaleista rasvan, peittää ne ja varustaa ne syöpymistä suojaavalla pinnalla. Voi
kromittajana, nikkelöijänä, kultaajana, sinkittäjänä, galvanoijana, kadmioijana, hopeoijana tai
sähköoksidoijana olla erikoistunut tiettyyn elektrolyyttiseen pintakäsittelymenetelmään sekä
hapettajana taikka fosfatoijana tiettyyn kemialliseen pintakäsittelymenetelmään.
75820 Silaaja
Päällystää metallituotteen päällysmetallilla.

75830 Metalliruiskuttaja
Päällystää metallipinnat samasta tai muusta metallista olevalla pintakerroksella; panostaa
lieskaruiskun metallilangalla tai metallijauheella ja ruiskuttaa sulan metallin levysäiliöiden,
metalliosien pinnalle.
75890 Muut metalloijat
Tähän luetaan metalloijat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin,
esim. kuumatinaaja ja kuumalyijyttäjä, jotka pääasiallisesti kastavat metallituotteet sulaan metalliin;
lyijyjuottaja, joka peittää säiliöt yms. sisäpuolelta lyijyllä, sekä pintakäsittelyosastolla työskentelevä
valmisteen tarkastaja (metalliteollisuus).

759 Muu konepaja- ja rakennusmetallityö
Tähän luetaan konepaja- ja rakennusmetallityötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmiin.
75910 Aseseppä
Korjaa ja tarkistaa erilaisia aseita; kunnostaa tai vaihtaa sekä toisinaan valmistaa osat; säätää
tähtäyslaitteet; puhdistaa sekä öljyää aseet.
75920 Lukkoseppä
Asentaa ja korjaa lukkoja, ovensulkimia yms.; avaa lukkoja ja valmistaa avaimia.
75925 Painosorvaaja
Muovaa levyjä painosorvissa; asettaa puuistukan (patruunan) paikoilleen, kiinnittää levyn ja
muovaa pyörivän levyn istukan mukaiseksi painoterän avulla. Voi käsipainajana muovata ohuita
levyjä pitelemällä painoterää käsin tai supporttipainajana muovata paksumpia levyjä koneeseen
kiinnitetyn työkalun avulla.
75930 Metallipuristaja
Hoitaa erilaisten metalliosien muovaamisen käytettävää puristinta; asettaa kappaleet paikoilleen ja
käyttää konetta. Voi olla erikoistunut tietyntyyppisellä puristimella suoritettavaan puristustyöhön,
mistä esim. nimitys vetopuristaja tai epäkeskopuristaja. Tähän luetaan myös meistäjä, joka hoitaa
levyjen meistämiseen käytettävää konetta, sekä leimaaja, joka puristimessa leimaa rahoja, mitaleja
yms. Ammattinimikkeeseen ei lueta puristinseppää (735) eikä painevalajaa (736).
75935 Metallisahaaja
Hoitaa metallin sahaamiseen käytettävää konetta; piirrottaa työkappaleet tavallisesti piirustuksen
mukaan ja sahaa metallin haluttuun kokoon ja muotoon. Voidaan kutsua kylmäsahaajaksi.
75940 Metallikankaankutoja
Hoitaa konetta, jolla valmistetaan metallikangasta (viiraa) tai -verkkoa.

75945 Kiillottaja
Hoitaa konetta, jolla metallipintoja kiillotetaan. Tähän luetaan myös öljynpoistaja,
hohkakivihakkaaja, harjaaja ja lumppuhioja, jotka erilaisin apuvälinein poistavat metallituotteista
rasvan ja puhdistavat niiden pinnat, sekä hioja, joka kiillotusaineen avulla kiillottaa pinnat
tarkkojen muoto- ja mittavaatimusten mukaisiksi.
75950 Työkalunteroittaja
Teroittaa tavallisesti hiomakoneella erilaisten materiaalien työstöön käytettävät leikkuuterät ja muut
työkalut. Voi teränhiojana olla erikoistunut erilaisten käsityökalujen teroittamiseen. Tähän luetaan
myös metsätalouden piirissä työskentelevät työkalunhoitaja sekä sahanteroittaja.
75955 Hajottamon työntekijä
Purkaa laitteita ja ottaa käyttökelpoiset osat talteen romutettavista autoista, koneista ja
metalliromusta. Voidaan kutsua esim. autonromuttajaksi tai purkajaksi.
75960 Sälekaihtimenasentaja
Valmistaa ja asentaa sälekaihtimia. Tähän luetaan myös markiisinasentaja, joka asentaa markiiseja.
75970 Sisustusasentaja, laiva
Asentaa laivaan rakenne-elementtejä, ravintoloiden ja yleisten tilojen kalusteet, hytti- ja wcelementit, eri putkistojärjestelmän putket ja ilmastointikanavat. Soveltaa käytäntöön erilaisia
sisustus-, putki- ja ilmastointikanavapiirustuksia sekä niihin liittyviä työohjeita. Käyttää työssään
eri hitsaus- ja polttoleikkausmenetelmiä.
75990 Muut konepaja- ja raskasmetallityön tekijät
Tähän luetaan konepaja- ja rakennusmetallitöitä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmien ammattien harjoittajiin, esim. metallirakenneasentaja, joka asentaa metallikilpiä
yms., tasapainottaja, joka tasapainottaa pyöriä ja muita pyöriviä esineitä, jousenvetäjä, joka
valmistaa kierrejousia sekä sarjatyönä valmistettujen metallituotteiden tarkastaja ja lajittelija. Tähän
ryhmään kuuluvia voidaan kutsua myös metallityöntekijöiksi.

76 Sähkö
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt asentavat, korjaavat ja hoitavat sähkö- ja teleteknisiä laitteita,
koneita ja kojeita.

761 Sähköasentajat
Tähän alaryhmään kuuluvat henkilöt asentavat kiinteistöjen jakokeskuksia, sähköjohtoja ja -laitteita
sekä laivojen, lentokoneiden, ajoneuvojen ym. sähkövarusteita.
76110 Sähköasentaja
Asentaa rakennusten sähköjohtoja, jakokeskuksia sekä erilaisia sähkölaitteita kuten valaisimia,
jääkaappeja, sähköliesiä yms. Voi olla oikeutettu suorittamaan itsenäisesti asennustyötä tietyllä
alueella. Tähän luetaan myös valoputkiasentaja, joka asentaa mainosvaloja.

76120 Teollisuuden sähköasentaja
Asentaa ja korjaa sähköjohtoja, -kiskoja, -jakokeskuksia ja muita yritysten tai laitosten
sähkölaitteita. Voidaan kutsua käyttöasentajaksi. Tähän luetaan myös kojeistoasentaja.
76130 Hissiasentaja
Asentaa hissilaitteita, hissin sähköjohtoja ja sähkömoottoreita, huoltaa ja korjaa niitä.
76140 Laivasähköasentaja
Hoitaa laivan rakennuksessa mm. laivojen käyttöjärjestelmien, valaistuksien, ohjaus-, automatiikka, valvonta-, hälytys- sekä merenkulkujärjestelmien asennukset ja käyttöönotot.
76145 Laivasähkömies
Hoitaa konepäällystön alaisena aluksen sähkökoneiden ja muiden sähkövarusteiden korjaukset,
huollon, säännöllisen tarkastuksen ja toisinaan myös asennuksen.
76150 Lentokoneiden sähköasentaja
Asentaa ja korjaa lentokoneiden ja muiden ilma-alusten sähköjohtoja ja sähköteknisiä varusteita.
76160 Ajoneuvojen sähköasentaja
Asentaa sähköjohtoja ja sähkölaitteita esim. autoihin ja rautatievaunuihin. Tähän luetaan myös
sähkölaitteiden korjaukseen erikoistunut nk. autosähköasentaja.
76190 Muut sähkötyöntekijät
Tähän luetaan sähköasentajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin,
esim. verkkoasentaja, joka sähkölaitoksessa vastaa sähkönjakelusta kuluttajille, sekä
instrumenttiasentaja (sähkö).

762 Sähkökoneenasentajat
Asentavat ja korjaavat sähkömoottoreita, generaattoreita, muuntajia ja muita sähkökoneita.
76210 Sähkökoneenasentaja, vahvavirta
Korjaa generaattoreita, sähkömoottoreita, muuntajia ja vastaavia sähkökoneita. Voi olla
erikoistunut esim. sähkömoottoreiden käämintään.
76220 Kodinkonekorjaaja
Korjaa erilaisia sähkökäyttöisiä koneita ja laitteita, joita käytetään pääasiassa yksityistalouksissa.
Tähän luetaan esim. ompelukoneen korjaaja.

76290 Muut sähkökoneenasentajat
Tähän luetaan sähkökoneenasentajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. henkilöt, jotka valvovat sähkökoneiden toimintaa ja toisinaan tekevät
yksinkertaista huoltotyötä sekä sähköteknisten laitteiden tarkastaja.

763 Tietoliikenne- ja elektroniikka-asentajat
Asentavat ja korjaavat tietoliikennetekniikkaan perustuvia laitteita ja elektronisia tuotteita. Tähän ei
lueta teleteknikkoa (003).
76310 Tietoliikenneasentaja
Tekee puhelimien ym. laitteiden kokeilemiseen ja asentamiseen liittyviä käsin suoritettavaa työtä;
tekee huolto- ja korjaustöitä. Tähän luetaan myös telekorjaaja, tutkamekaanikko, opastin- ja
turvalaiteasentaja ja radiopuhelinasentaja.
76320 Radio- ja TV-asentaja
Korjaa radio- ja televisiovastaanottimia, antenneja, vahvistimia, video- ja dvd-laitteita ja
kasettisoittimia; tekee joskus asennustyötä. Voidaan kutsua myös radionkorjaajaksi tai TVasentajaksi.
76330 Elektroniikka-asentaja
Korjaa ja kokoaa elektronisia ja hienomekaanisia instrumentteja sekä muuta mittaus- ja
säätöteknistä laitteistoa, joilla ohjataan ja tarkastetaan prosesseja ja konelaitteistoja, tekee joskus
asennustyötä. Tähän luetaan myös instrumenttiasentaja (elektroniikka) ja automatiikka-asentaja.
76335 Tietotekniikka-asentaja
Asentaa, korjaa ja huoltaa atk-laitteita ja -järjestelmiä. Tähän luetaan tietokoneasentaja.
76340 Konttorikoneasentaja
Korjaa elektronisia ja mekaanisia konttorikoneita, esim. kirjoituskoneita, automaattikirjoittimia ja
kopiokoneita; tekee joskus asennustyötä.
76390 Muut tietoliikenne- ja elektroniikka-asentajat
Tähän luetaan tietoliikenne- ja elektroniikkatyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin.

764 Linja-asentajat
Tekevät sähkövoima- ja puhelinlinjojen, kytkinlaitosten ym. jälleenrakennus-, korjaus- ja
huoltotöitä sekä asentavat puhelinlaitteita ja -kojeita.
76410 Sähkövoiman linja-asentaja
Asentaa ja korjaa voimajohtoja ja -asemia. Voi olla erikoistunut esim. ulkojohtoasentajaksi.

76420 Puhelimen linja-asentaja
Rakentaa sähkölinjoja ja keskuksia, asentaa maakaapeleita, asentaa puhelinlaitteita.
76490 Muut linja-asentajat
Tähän luetaan linja-asentajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin,
esim. kaapelinasentaja, joka asentaa kaapeleita muihin kuin voimajakeluun tai puhelinliikenteeseen.

765 Sähkö-, elektroniikka- ja teleteknisten laitteiden kokoojat
Tekevät sähkö-, elektroniikka- ja teleteknisten laitteiden ja kojeiden sarjavalmistukseen liittyviä
työvaiheita.
76510 Kokooja
Kokoaa sarjatyönä sähköteknisiä, teleteknisiä ja elektronisia laitteita ja kojeita. Tähän luetaan myös
konekäämijä, joka koneellisesti käämii sähkömoottoreita.
76520 Tuotantotyöntekijä
Tekee vaihetyötä sähköteknisten, teleteknisten ja elektronisten laitteiden valmistuksessa. Tähän
luetaan puolankäämijä, joka käämii valmistettavia puolia koneella, johdottaja, joka mallin mukaan
pujottaa johtimet ja sitoo ne matoiksi, kytkijä, joka kytkee ja juottaa juotokset myös kutoja (sähkö)
ja punoja (sähkö) sekä elektronityöntekijä.
76590 Muut sähkö-, elektroniikka- ja teleteknisten laitteiden tekijät
Tähän luetaan ne sähkö-, elektroniikka- ja teleteknisten laitteiden sarjavalmistukseen liittyviä
tehtäviä hoitavat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim.
koneenhoitaja, joka hoitaa osien ja mallikorttien valmistamiseen käytettävää konetta, sekä sähkö-,
elektroniikka ja teleteknisten laitteiden koestajat ja tarkastajat.

769 Muu sähkötyö
Tähän luetaan ne asentajat ja kokoojat, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän alaryhmiin.
76910 Mekatroniikka-asentaja
Työskentelee teollisuudessa käytettävien elektronisten ja mekaanisten ohjaus- ja säätölaitteiden
asennus- ja huoltotehtävissä. Tekee myös erilaisten työstökoneiden asennus- ja huoltotehtäviä.
76990 Muut sähkötyöntekijät
Tähän luetaan ne asentajat ja kokoojat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

77 Puu
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt käsittelevät, jalostavat ja työstävät puutavaraa sekä tekevät
puutuotteiden valmistamiseen ja korjaamiseen liittyviä työtehtäviä. Tähän ei lueta kirvesmiehiä
(621).

771 Puutavaran käsittelijät
Varastoivat, käsittelevät ja kuorivat pyöreää puutavaraa puunjalostusyrityksessä. Tähän ei lueta
nosturinkuljettajaa (641) eikä kuormauskoneenkuljettajaa (642).
77110 Puutavaran vastaanottaja
Vastaanottaa ja varastoi pyöreää puutavaraa sekä vastaa sahattavan hakkeeksi tehtävän tai muuten
käsiteltävän puutavaran syötöstä. Tähän luetaan ylösottaja, syöttäjä ja tukinlaskija.
77120 Tukinmittaaja
Mittaa ja luokittelee tukit ennen sahaamista. Tähän luetaan tukinniputtaja, tukinerottaja ja tuumaaja.
77130 Kuorimiskoneenhoitaja
Hoitaa konetta, jolla pyöreä puutavara kuoritaan. Tähän luetaan myös kuorenpuristaja, joka hoitaa
kuorenpuristus- tai työstökoneita sekä jälkikuorija.
77190 Muut puutyöntekijät
Tähän luetaan pyöreän puutavaran käsittelijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

772 Puutavaratyöntekijät
Sahaavat tukeista lankkua ja lautaa, katkaisevat, höyläävät ja lajittelevat puutavaraa, vastaavat
puutavaran kuivauksesta ja varastoimisesta sekä hoitavat esim. vaneri-, sorvaus- ja hakekoneita.
77210 Sahaaja
Sahaa tukeista lankkuja ja lautoja. Voi sahanhoitajana ohjata täysautomaattisen sahan prosessia.
Tähän luetaan kehyssahaaja ja sirkkelisahaaja.
77215 Särmänsahaaja
Sahaa lankkujen ja lautojen sivut tasaisiksi. Voi toimia automaattisen särmäsahan hoitajana.
Voidaan kutsua särmääjäksi (puutavara).
77220 Katkaisusahaaja
Katkaisee pyöreää puutavaraa tai sahatavaraa katkaisusahalla tai automaattista katkaisukonetta
käyttäen.
77225 Höylääjä
Hoitaa konetta, jolla sahatavaraa höylätään.
77230 Puutavaranlajittelija
Lajittelee sahatavaraa mitan ja laadun mukaan käsin tai koneella.

77235 Puutavarankuivaaja
Hoitaa sahatun ja höylätyn puutavaran kuivaamoa.
77240 Paketoija
Tekee sahatusta tai höylätystä puutavarasta nippuja. Voi olla niputtaja tai pakettikoneenkäyttäjä.
Tähän luetaan myös pienen sahalaitoksen tapuloija.
77245 Puutavarankyllästäjä
Kyllästää pyöreää tai sahattua puutavaraa.
77250 Vanerinsorvaaja
Hoitaa konetta, jolla leikataan vaneria pyöreästä puutavarasta. Tähän luetaan myös
vanerinleikkaaja. Voidaan kutsua myös viilunsorvaajaksi.
77255 Hakkeenvalmistaja
Valmistaa ja varastoi haketta.
77290 Muut puutavaratyöntekijät
Tähän luetaan puunjalostustyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin, esim. puutavaranmerkitsijä, puutavaranluovuttaja (lautatarha) sekä
lautatarhantyöntekijä.

773 Vaneri- ja kuitulevytyöntekijät
Valmistavat vaneri-, kuitu- ja lastulevyjä.
77310 Kuiduttimenhoitaja
Hoitaa konetta, jolla puu jauhetaan massaksi kuitulevyjen valmistusta varten.
77320 Liimanvalmistaja
Valmistaa ja lisää liimaa massaan kuitulevyjen ja lastulevyjen muovaamiseksi tai valmistaa liimaa
vanerinliimausta varten.
77330 Vanerityöntekijä
Valmistaa materiaalin ja liimaa vanerilevyjä tai lamellipuuta. Voi saumaajana yhdistää vaneriviiluja
levyiksi tai liimaajana asettaa yhteen ja liimata levyyn kerroksia. Tähän luetaan myös
vanerinpuristaja, joka koneellisesti puristaa vanerilevyjä muotoonsa sekä meistäjä
(vaneriteollisuus), joka meistää ja paikkaa oksanreikiä ja muita vaurioita. Tähän luetaan paikkaaja
(vaneriteollisuus).
77340 Koneenkäyttäjä
Hoitaa konetta, jolla kuitumassasta valmistetaan kuitulevyjä. Tähän luetaan kuitulevyntekijä.

77350 Puristaja
Hoitaa puristinta, jolla kuitu- ja lastulevyt muotoillaan. Tähän luetaan myös kuitulevynkuivaaja ja
kuitulevynkarkaisija.
77360 Muotosahaaja
Hoitaa sahalaitetta, jolla vaneri-, kuitu- ja lastulevyt sahataan määrämittoihin.
77390 Muut vaneri- ja kuitulevytyöntekijät
Tähän luetaan vaneri- ja kuitulevytyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin, esim. valmiiden tuotteiden lajittelija ja tarkastaja.

775 Veneenrakentajat
Rakentavat ja korjaavat puuveneitä, tekevät telakoilla puutöitä sekä valmistavat puuvaunukoreja
ym.
77510 Veneenrakentaja
Rakentaa ja korjaa puuveneitä; asentaa sisustuksia, moottoreita ja muita laitteita paikalleen. Tähän
luetaan myös henkilö, joka rakentaa puurunkoja muovirunkojen valmistusta varten, sekä
veneenveistäjä.
77520 Veistämön puuseppä
Asentaa ja korjaa laivojen puusisustuksia, kansia, korokkeita ja muita puuosia.
77530 Vaunukoripuuseppä
Valmistaa ja korjaa vaunukoreja ja kulkuneuvojen puusisustuksia. Tähän luetaan myös
vaununtekijä, joka valmistaa ja korjaa puukoppeja, -kuormalavoja ym.
77590 Muut veneenrakentajat
Tähän luetaan veneenrakentajat ja vaununkoripuusepät, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän ammattien harjoittajiin.

776 Huonekalupuusepät
Valmistavat käsityönä huonekaluja ja sisustuksia, korjaavat huonekaluja ja tekevät puunveisto- ja
upotuskoristelutyötä sekä kalusteasentamista.
77610 Huonekalupuuseppä
Valmistaa tilauksesta huonekaluja ja huonekalumalleja; tekee kaikki työvaiheet piirtämisestä
valmiiseen tuotteeseen ja pintakäsittelee huonekaluja. Tähän luetaan myös puuseppä-artesaani.

77620 Koristepuuseppä
Koristaa huonekaluja ja tiloja leikkaamalla sekä asentamalla taiteellisia vaneri- ja puukoristeita.
Voidaan kutsua koristeveistäjäksi tai puunveistäjäksi.
77630 Korjauspuuseppä
Korjaa ja täydentää sisustuksia, huonekaluja ja muita puuosia yrityksissä. Kutsutaan myös
entisöijäksi.
77640 Kalusteasentaja
Asentaa keittiökalusteita, huonekaluja ja muita sisustuksia yrityksissä.
77690 Muut huonekalupuusepät
Tähän luetaan huonekalupuusepät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin esim. teatteripuuseppä, joka teatterissa tai filmiateljeessa tekee puusepäntöitä. Tähän
luetaan lehtisahaaja.

777 Konepuusepät
Asettavat ja hoitavat puutyötuotteiden sarjavalmistuksessa käytettäviä puuntyöstökoneita.
77710 Puuntyöstökoneenasettaja
Asettaa työkalut ja koneet paikalleen puuosien työstöä varten; valmistaa näytteitä ja tarkistaa, että
tuote on piirustuksen tai mallin mukainen.
77720 Konepuuseppä
Hoitaa puuntyöstökonetta; asettaa työosat ja työkalut paikoilleen. Voi olla erikoistunut tietynlaiseen
koneeseen, esim. vannesahaaja, jyrsijä, höylääjä, silottaja, oikaisija (puutuote) ja sorvaaja
(puutuote).
77725 NC-koneiden käyttäjä-ohjelmoija, puu
Ohjelmoi ja hoitaa numeerisesti ohjattavaa puuntyöstökonetta.
77730 Puuntyöstökoneenhoitaja
Hoitaa puuntyöstökonetta, jonka koneenasettaja on asettanut paikoilleen tiettyä työstövaihetta esim.
sahausta, höyläystä, jyrsimistä, sorvaamista tai porausta varten.
77740 Vaneroija
Päällystää puu- ym. pintoja vaneriviilulla. Voidaan kutsua myös viiluttajaksi. Tähän luetaan myös
kokooja (puutuote).

77750 Penkkipuuseppä
Liittää koneella työstettyjä yksityiskohtia huonekaluihin ja muihin puutuotteisiin. Tekee korjauksia
sekä asentaa lukkoja ym. Tähän luetaan myös kokoonpanija (puuteollisuus).
77760 Mallipuuseppä
Valmistaa puumalleja piirustusten mukaan. Voi olla erikoistunut valumalleihin, automaattikoneilla
valmistettaviin malleihin jne. Tähän luetaan myös lestimallintekijä, joka valmistaa mallilestejä
kenkiä varten. Kutsutaan myös mallinveistäjäksi.
77790 Muut konepuusepät
Tähän luetaan konepuusepät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.

778 Puupinnan käsittelijät
Tähän luetaan henkilöt, jotka pinta- ja esikäsittelevät puupintoja esim. kultaamalla, vahaamalla
yms. Tähän ei lueta maalareita (782).
77810 Puunkultaaja
Pintakäsittelee puutuotteita peittämällä pohjustusaineella, kultaamalla, hopeoimalla, pronssaamalla
jne.
77820 Listantekijä
Esikäsittelee reunalistoja sekä maalaa, kultaa, pronssaa tai pintakäsittelee niitä muulla tavalla.
Tähän luetaan myös kehyksentekijä, joka valmistaa puukehyksiä; pohjustaja, joka peittää listat
pohjusmassalla, sekä pastelloija, joka valssaa koristelumassaa ja asentaa sen kehyksiin tai listoihin.
77830 Pintakäsittelijä
Pintakäsittelee puutuotteita puunaamalla ja vastaavilla tavoin. Voidaan kutsua puunaajaksi. Tähän
luetaan myös petsaaja ja kiillottaja.
77890 Muut puupinnan käsittelijät
Tähän luetaan ne puupinnan käsittelijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

779 Muu puutyö
Tähän luetaan puutyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän alaryhmiin.
77910 Mallinrakentaja
Rakentaa puusta tai muusta materiaalista rakennus-, alus-, lentokone-, kone- ym. malleja. Tähän ei
lueta keernantekijää (736).

77920 Puutaloelementtien valmistaja
Valmistaa ja kokoaa puuelementtejä. Tähän luetaan myös kattotuolien valmistajat.
77990 Muut puutyön tekijät
Tähän luetaan puutyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän alaryhmien
ammattien harjoittajiin, esim. laatikontekijä, heloittaja ja viimeistelijä (puutyö).

78 Maalaus
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt maalaavat ja lakkaavat erilaisia pintoja teollisuudessa. Tähän ei
lueta lasin- ja posliininmaalaajaa (814).

782 Teollisuuden maalarit ja lakkaajat
Lakkaavat ja maalaavat tuotteita valmistuksen ja korjauksen yhteydessä.
78210 Autonmaalari
Maalaa autoja, vaunuja ym. autotehtaassa, -korjaamossa tms.
78220 Maalari, lakkaaja
Päällystää erilaisista materiaaleista valmistettuja tuotteita maali- tai lakkakerroksella. Voi
ruiskulakkaajana tai maalaajana hoitaa maalaus- tai lakkauskonetta tai käyttää lakkaruiskua,
kastelulakkaajana tai maalaajana kastaa osat tai emaloijana päällystää pinnat. Tähän luetaan myös
huonekalulakkaaja ja huonekalumaalari sekä tuotemaalari (teollisuus).
78230 Polttaja
Hoitaa uunia, jossa lakattuja ja emaloituja tuotteita kuivataan ja poltetaan. Voidaan kutsua
emalinpolttajaksi tai lakanpolttajaksi.
78240 Kilpimaalari
Maalaa kilpiin kirjaimia, kuvia jne.; valmistaa joskus kilpiä asentamalla niihin valmiita kirjaimia ja
kuvia.
78290 Muut teollisuuden maalarit ja lakkaajat
Tähän luetaan teollisuuden maalarit ja lakkaajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

789 Muu maalaustyö
Tähän luetaan muut maalaustyön ammatit, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän alaryhmiin.
78990 Muut maalaustyön tekijät
Tähän luetaan ne työntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmien ammattien harjoittajiin.

8

Muu teollisuus ja varastoala

Tähän pääryhmään kuuluvat tekevät teollista valmistustyötä, paketoimis- ja varastotyötä, käyttävät
työkoneita sekä kiinteitä koneita ja laitteita.
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

Graafinen ala
Lasi ja tiili
Elintarviketeollisuus
Kemianprosessi
Paperinvalmistus
Kumi- ja muovituote
Käsityöteollisuus
Kiinteiden koneiden käyttö energia- ja vesihuollossa
Pakkaus, varasto ja ahtaus
Sekatyö, teollisuus

80 Graafinen ala
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt latovat, valmistavat kuva- ja stereotypialaattoja, hoitavat
painokoneita, sitovat kirjoja sekä työskentelevät valokuvalaboratoriossa.

801 Painopinnan valmistajat
Latovat tekstiä, laativat kuvista ja teksteistä painosivuja sekä asettavat kohopainovälineet valmiiksi
painamista varten.
80110 Latoja, painopinnan valmistaja
Kirjoittaa tekstin ja muokkaa tekstiä päätteellä. Tulostaa koneella, joka valottaa tekstin filmille tai
paperille. Asemoi paperille valotetun tekstin ja kuvat. Voidaan kutsua valolatojaksi.
80120 Tekstinkirjoittaja
Kirjoittaa painettavaa tekstiä tekstipäätteellä; tekee oikoluvun perusteella muutoksia.
80130 Teksti- ja sivuasemoija
Yhdistää kuva- ja tekstiaineiston painopinnaksi, hoitaa painotuotteen taittoon liittyviä tehtäviä.
80140 Skannerinkäyttäjä
Hoitaa värienerottelulaitetta (skanneri), joka väripainatusta varten erottaa värit, sekä värikuvien
korjauslaitetta ja koneelliseen taittoon käytettäviä laitteita.
80150 Graafinen kopisti
Valmistaa painopinnaksi muunnetun tekstin ja kuvat painoarkeiksi ja -levyiksi; kopioi painolevyjä
ja osallistuu joskus painamiseen.

80160 Kuvankorjaaja, retusoija
Korjaa alkuperäiskuvaa ennen reprokuvausta. Kutsutaan myös litografiksi.
80170 Syövyttäjä
Valmistaa kuvalaatat kohopainatusta varten tai syövyttää kuvan sylinteriin syväpainatusta varten.
Tähän luetaan myös syväpainogalvanoija, joka pinnoittaa syväpainosylinterit ohuella
kuparikerroksella.
80180 Graafinen valokuvaaja, reprokuvaaja
Valokuvaa tekstin ja kuvat painamista varten; hoitaa joskus sähkökäyttöistä värien erottelulaitetta.
80185 Reproretusoija
Tekee filmimateriaaliin parannuksia ennen valokuvausta; poistaa pilkut, naarmut jne., hoitaa joskus
sähkökäyttöistä värienerottelulaitetta.
80190 Muut painopinnan valmistajat
Tähän luetaan ne latojat ja painopinnanvalmistajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
erillisammattien harjoittajiin, esim. graafinen tekstinvalmistaja.

802 Painajat
Hoitavat paino-originaalien painamiseen käytettäviä painokoneita. Tähän ei lueta tekstiilipainajaa
(705).
80210 Offsetpainaja
Hoitaa offsetarkkikonetta, jossa väri siirtyy painolevyltä kumisylinterin kautta paperille tai muulle
materiaalille.
80215 Offsetrainarotaatiopainaja
Hoitaa offsetrainarotaatiokonetta, jossa väri siirtyy painolevyltä kumisylinterin kautta paperille tai
muulle materiaalille.
80220 Syväpainaja
Hoitaa syväpainokonetta, jossa väri siirtyy kuparisylintereihin syövytetyistä osista paperille tai
muulle materiaalille.
80230 Kohopainaja
Hoitaa kohopainokonetta, jossa väri siirtyy ladelman koholla olevilta osilta paperille tai muulle
materiaalille. Kutsutaan myös tiikelipainajaksi.

80240 Seripainaja, silkkipainaja
Hoitaa ns. seripainokonetta, jossa väri siirtyy paperille tai muulle materiaalille hienosilmäisen
painokaavion (seulan) läpi.
80250 Tapetinpainaja
Hoitaa painokonetta, jossa väri siirtyy tapeteille ja koristepapereille.
80290 Muut painajat
Tähän luetaan ne painajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän erillisammattien
harjoittajiin, esim. käsinpainaja, kivipainaja, rullamies sekä painotalon painoapulainen.

803 Kirjansitomotyöntekijät
Sitovat ja nitovat kirjoja, aikakauslehtiä ja vastaavia tuotteita sekä hoitavat työssä käytettäviä
koneita.
80310 Kirjansitoja
Sitoo käsin tai koneella esimerkiksi kirjoja, aikakauslehtien vuosikertoja ja pöytäkirjakokoelmia;
tekee mahdollisen kultaamisen, marmoroimisen tai syrjän värjäämisen; korkopuristaa toisinaan
nimiön tai tekijännimen. Tähän luetaan myös käsinkultaa ja (syrjäntekijä), joka on erikoistunut
syrjän kultaamiseen sekä nimiön, tekijännimen, koristeiden yms. korkopuristukseen.
80320 Jälkikäsittelykoneenhoitaja
Hoitaa erilaisia kirjansitomakoneita, esim. nitoma-, arkintaitto-, kansitus-, kannenteko tai
laminointikonetta; tekee joskus työtä käsin. Tähän luetaan myös postittaja.
80330 Paperinleikkaaja
Tekee erilaisia leikkaustehtäviä arkkileikkauskoneella.
80340 Sitomotyöntekijä
Huolehtii erilaisten kirjansitomokoneiden syöttöasemista. Voi avustaa jälkikäsittelykoneenhoitajaa.
80390 Muut kirjansitomotyöntekijät
Tähän luetaan ne kirjansitomo- ja jälkikäsittelytyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän erillisammattien harjoittajiin.

804 Valokuvalaboratoriotyöntekijät
Kehittävät filmiä, kopioivat ja suurentavat valokuvia sekä tekevät muuta valokuvalaboratoriotyötä.
80410 Valokuvalaboratoriotyöntekijä
Hoitaa erilaisia filminkehityslaitteita sekä valokuvankehityslaitteita. Voidaan kutsua
valokuvalaborantiksi.

80420 Valokuvankorjaaja, -retusoija
Poistaa kuvista rumentavat yksityiskohdat, yleensä muotokuvista.
80430 Valokuvakopisti
Kopioi ja suurentaa valokuvanegatiiveja, valmistaa positiivikuvia kopioimalla, suurentamalla käsin
tai kehitys- ja kopioimiskoneella.
80490 Muut valokuvalaboratoriotyöntekijät
Tähän luetaan ne valokuvalaboratoriotyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
erillisammattien harjoittajiin, esim. filminvalaisija, negatiivinleikkaaja ja mikrofilmikopisti, joka
hoitaa mikrofilmin ja mikrokorttien valmistuslaitetta.

809 Muu graafinen työ
Tähän luetaan ne graafista työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.
80910 Kaivertaja
Kaivertaa kuvia sylintereihin tai metallilevyihin, joita käytetään painamisessa. Voi olla erikoistunut
tiettyihin tehtäviin, esim. käsinkaivertaja, tapettivalssinkaivertaja tai kuparikaivertaja.
80920 Kopiokoneenhoitaja
Hoitaa kopiolaitteita, joilla kopioidaan esimerkiksi rakennuspiirustuksia. Kutsutaan myös
valokopistiksi. Tähän ei lueta niitä, jotka päätyönsä ohella käyttävät kopiolaitteita (lähetit,
vahtimestarit 244).
80990 Muut graafisen työntekijät
Tähän luetaan ne graafista työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmien erillisammattien harjoittajiin, esim. painotalon värinsekoittaja, pinnoituskonetta hoitava
pinnoittaja sekä pistekirjoituskopisti.

81 Lasi ja tiili
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt valmistavat lasi-, posliini- ja muita keraamisia tuotteita sekä
valmistavat tiiliä.

811 Lasityöntekijät
Tähän alaryhmään kuuluvat henkilöt valmistavat lasituotteita puhaltamalla ja käsin muokkaamalla,
hoitavat lasinpuhallukseen tai lasinvetoon käytettäviä koneita sekä valmistavat erilaisia lasituotteita
koneellisesti.

81110 Lasinpuhaltaja
Tekee käsityönä erilaisia taide- ja koristelasien, talous- ja ravintolalasien sekä teknisten lasien
puhallukseen ja muuhun muokkaukseen kuuluvia työvaiheita. Voi tehdä tiettyä työvaihetta ja saa
nimityksensä sen mukaisesti: aloittaja ja postintekijä ottaa lasimassan lasinpuhallusputkeen ja
puhaltaa siihen ilmaa; aloittaja ottaa lasimassan ns. piikkiin; puhaltaja leikkaa massan sekä muovaa
ja mitoittaa piirin; mestari johtaa työryhmän työskentelyä, viimeistelee ja tarkistaa työpajassa
valmistetun lasin, muovaa lasien jalan sekä vastaa valmiista tuotteista.
81120 Osa-automaattisen lasikoneen hoitaja
Hoitaa esimerkiksi valaistus- ja päällystelasin valmistuksessa käytettäviä puoliautomaattisia
koneita. Voi tehdä tiettyä työvaihetta ja kutsutaan sen mukaisesti: aloittaja ottaa lasia upokkaasta tai
uunista piikillä ja valuttaa lasin muottiin; lasinpainaja leikkaa sopivan määrän lasimassaa ja muovaa
sen koneessa.
81130 Täysautomaattisen lasikoneen hoitaja
Valvoo ja säätelee täysautomaattista laitteistoa, jolla valmistetaan esim. pakkauslasia tai tasolasia.
81140 Tasonhioja
Hioo lasireunoja sekä lasipinnoilta epätasaisuuksia. Voi olla erikoistunut tiettyyn työvaiheeseen,
esim. pohjanhioja, särmääjä tai tasonhioja.
81150 Linssinhioja
Hoitaa konetta, jolla prismoja sekä linssejä ja muita optisia laseja hiotaan ja kiillotetaan.
81160 Tuulilasin valmistaja
Leikkaa lasin määrämuotoiseksi, hioo lasin reunat käsin tai koneella, hoitaa uunia, jossa lasi
kuumennetaan ja taivutetaan muotoon. Asettaa kalvon lasien väliin ja vie laminoidun lasin
autoklaaviin. Kutsutaan eri työvaiheiden mukaan käsinleikkaajaksi, automaattikoneenhoitajaksi,
lasinhiojaksi, taivuttajaksi, laminoitsijaksi, autoklaavin käyttäjäksi, kalvonleikkaajaksi. Tähän
luetaan myös lämmitettävien tuulilasien tekijä ja antennilasintekijä.
81190 Muut lasityöntekijät
Tähän luetaan ne lasihyttityöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän erillisammattien
harjoittajiin, esim. hyttiapulainen ja muut lasinvalmistuksen aputyöntekijät kuten hollaaja, kantaja
(lasi), katkaisija, muotinpitäjä, leikkaaja tai poraaja.

812 Muovaajat
Muotoilevat keraamisia tuotteita (posliinia, keramiikkaa, tiiltä jne.) käsin tai koneilla.
81210 Mallintekijä
Valmistaa koemalleja savesta tai kipsistä sekä tekee alkuperäismallit uusiin keramiikkatuotteisiin.
Kutsutaan myös mallinkaavaajaksi.

81220 Muotinvalaja
Valaa mallimuotteja ja työmuotteja keramiikkatuotteiden valmistusta varten. Voidaan kutsua
mallinvalajaksi tai kipsinvalajaksi.
81230 Savenvalaja
Muovaa savesta keramiikkatuotteita vapaasti mallin tai luonnoksen mukaan; käsittelee savea
pyörivällä dreijauspöydällä; tarkistaa ja korjaa esineen ääripiirteet sekä sorvaa ja silottaa esineet.
Kutsutaan myös dreijaajaksi. Tähän luetaan savenvalaja-artesaani.
81240 Muovaaja
Muotoilee posliini- ja muita keramiikkatuotteita koneella. Tähän luetaan myös keramiikkalaattojen
puristaja.
81250 Valaja
Muotoilee valamalla esim. pesualtaita ja posliinisia saniteettituotteita.
81260 Silottaja
Puhdistaa posliini- ja muiden keramiikkatuotteiden reunat ja saumat. Tähän luetaan myös
posliininhioja, joka hioo pois epätasaisuudet ja tasohioo pohjapinnat. Kutsutaan joskus silaajaksi tai
posliininpuhdistajaksi.
81270 Tiilenpuristaja
Käyttää konetta, joka savimassasta puristamalla valmistaa seinä-, katto- tai uunitiiliä, putkia ja
laattoja. Tähän luetaan tiilentekijä, joka valmistaa tiiliä lyömällä tai tärypuristamalla.
81290 Muut muovaajat
Tähän luetaan ne keramiikkatuotteiden muotoilijat ja tiilentekijät, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän erillisammattien harjoittajiin.

813 Uuninhoitajat, lasi ja keramiikka
Hoitavat uuneja, joissa lasimassa sulatetaan, sekä uuneja, joissa lasi- ja keramiikkatuotteet
poltetaan.
81310 Lasinsulattaja
Hoitaa lasinsulatusuunia; säätelee syöttölaitteiden avulla sulatusta täysautomaattisessa
valmistuksessa, täyttää käsin tapahtuvassa valmistuksessa upokkaat ja vannat; valvoo uunin
kaasukehää, lämpötilaa ja lasipintaa vannassa.
81320 Lasinkarkaisija
Karkaisee lasia uunissa kuumentamalla ja jäähdyttämällä.

81330 Polttaja
Hoitaa uunia, jossa lasi, posliini ja muut keramiikkatuotteet poltetaan.
81340 Tiilenpolttaja
Hoitaa uunia, jossa tiilituotteet poltetaan. Tähän luetaan myös tiilenkuivaajan hoitaja.
81390 Muut uuninhoitajat, lasi ja keramiikka
Tähän luetaan ne uuninhoitajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän erillisammattien
harjoittajiin, esim. uunintäyttäjä ja uunintyhjentäjä.

814 Koristelijat ja lasittajat
Koristelevat lasia ja posliinia ja muita keraamisia esineitä sekä lasittavat keraamisia tuotteita. Tähän
ei lueta keraamikkoa (073) eikä lasitaiteilijaa (073).
81410 Lasinhioja
Hioo kuvioita lasiin automaattikoneella tai käsin.
81420 Lasinkaivertaja
Koristelee lasiesineitä kaivertamalla; siirtää lasitaiteilijan piirroksen lasipintaan sekä kaivertaa
kuvion käsin tai koneella. Tähän luetaan myös lasinsyövyttäjä, joka koristelee lasiesineitä
syövyttämällä, sekä hiekkapuhaltaja (lasi), joka koristelee lasiesineitä hiekkapuhalluksella.
81430 Lasinmaalaaja
Koristelee lasiesineitä mallin mukaan maalaamalla käsin tai ruiskulla.
81440 Lasittaja, keraamiset tuotteet
Lasittaa keramiikkatuotteita upottamalla tai ruiskuttamalla niille lasitusainetta; hoitaa joskus
lasituskoneita. Tähän luetaan myös keramiikkatuotteiden emaloija.
81450 Posliininmaalaaja
Koristelee posliinia maalaamalla siveltimellä suoraan lasituksen alle tai päälle (päällemaalaus);
noudattaa mallia mutta muuntelee sitä toisinaan itsenäisesti. Tähän luetaan myös posliininleimaaja,
joka koristelee posliiniesineitä leimaamalla.
81460 Peilintekijä
Tekee peilejä päällystämällä lasia esim. hopeanitraatin ja muiden kemikaalien sekoituksella.
81490 Muut koristelijat ja lasittajat
Tähän luetaan ne koristelijat ja lasittajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
erillisammattien harjoittajiin, esim. väripainopainaja, joka siirtää valmiita värikuvioita
posliinipinnoille, sekä lasinkiillottaja.

819 Muu lasi- ja tiilityö
Tähän luetaan ne lasi-, keraamista- ja tiilityötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmiin.
81910 Massanvalmistaja
Hoitaa konetta, jolla valmistetaan keramiikka- ja tiilituotteisiin käytettävää massaa.
81920 Lasimassanvalmistaja
Hoitaa konetta, jolla lasimassan raaka-aineet sekoitetaan ennen sulatusta.
81930 Lasitteenvalmistaja
Valmistaa lasitteet keraamisia tuotteita varten; sekoittaa raaka-aineita kuten kvartsia, maasälpää ja
liitua; hoitaa kuulamyllyjä, joissa raaka-aineet jauhautuvat ja sekoittuvat veteen.
81940 Upokkaantekijä
Valmistaa upokkaita lasinsulatusta varten sekä muita tulenkestäviä lasinvalmistuksessa tarvittavia
tuotteita. Tähän luetaan myös kapselinmuovaaja, joka valmistaa koteloita keramiikan polttamista
varten.
81990 Muut lasi- ja tiilityöntekijät
Tähän luetaan ne lasi-, keraamista- ja tiilityötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmien erillisammattien harjoittajiin, esim. posliinilaitteiden asentaja sekä lasi- ja
keramiikkatuotteiden tarkastaja ja lajittelija.

82 Elintarviketeollisuus
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt valmistavat teollisesti elintarvikkeita, makeisia ja juomia.

821 Myllytyöntekijät
Hoitavat erilaisia viljankäsittelylaitteita, jotka jauhavat viljan jauhoiksi, suurimoiksi ja rehuiksi.
82110 Mylläri, myllynhoitaja
Vastaa pienehkön myllyn hoidosta; tekee usein varastointityötä ja hoitaa koneita, jotka puhdistavat,
pesevät, kuivattavat, sekoittavat ja jauhavat viljan.
82120 Myllykoneenhoitaja, viljatuotteet
Valvoo koneita, joilla tehdään viljan esikäsittely, jauhaminen ja rouhinta. Voi puhdistajana hoitaa
puhdistus- ja pesukoneita, puhdistuskoneenhoitajana valvoa puhdistuskonetta, jossa esimerkiksi
kuoret poistetaan, voi valssimyllyn valvojana hoitaa jauhatuskonetta ja valvoa jyvien syöttöä ja
seulomakoneen hoitajana valvoa seulomakonetta, ottaa näytteitä ja arvioida tuotteen laadun.
Voidaan kutsua tehdasmylläriksi.

82130 Koneenhoitaja, rehutuotteet
Hoitaa konetta, jolla vilja sekoitetaan rehuksi.
82140 Siilotyöntekijä
Vastaa viljan vastaanottamisesta ja varastoinnista siiloon.
82190 Muut myllytyöntekijät
Tähän luetaan ne myllytyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän erillisammattien
harjoittajiin, esim. henkilöt, jotka hoitavat mausteiden puhdistukseen ja jauhamiseen käytettävää
konetta, sekä siementenpuhdistustyöntekijä.

822 Leipurit ja kondiittorit
Valmistavat ruokaleipää ja muita leipomotuotteita.
82210 Kondiittori
Valmistaa ja koristaa täytekakkuja sekä muita leivonnaisia ja pikkuleipiä.
82220 Leipuri
Valmistaa ruokaleipää, pullia, piirakoita, kalakukkoja ym. kotileipomossa tai muussa pienessä
leipomossa.
82230 Leipomotyöntekijä
Hoitaa koneita, joilla valmistetaan taikinaa, muotoillaan ja leivotaan pehmeää ja kovaa ruokaleipää
sekä tehdasvalmisteista kahvileipää. Voi olla erikoistunut tiettyyn työvaiheeseen ja sen mukaan
nimetään annostelijaksi, taikinantekijäksi, ylöslyöjäksi, kaulijaksi, paistajaksi. Tähän luetaan
munkinpaistajat ja pikkuleipäkoneen käyttäjät.
82290 Muut leipurit ja kondiittorit
Tähän luetaan ne leipurit ja kondiittorit, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
erillisammattien harjoittajiin, esim. leiväntarkastaja ja leivänlaskija.

823 Makeistyöntekijät
Valmistavat suklaa- ja muita makeistuotteita.
82310 Makeistyöntekijä
Tekee eri työvaiheita karamellien, suklaan, pastillien valmistuksessa. Voi olla erikoistunut
esimerkiksi karamellinkeittäjäksi, karamellinmuotoilijaksi, karamellityöntekijäksi tai
suklaatyöntekijäksi.

82390 Muut makeistyöntekijät
Tähän luetaan ne suklaa- ja makeistyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
erillisammattien harjoittajiin, esim. rakeistaja, marsipaanin- ja muiden täyteaineiden valmistaja,
lakritsinvalaja sekä makeistuotteiden tarkastaja.

824 Juoma- ja tupakkatyöntekijät
Valmistavat mallasjuomia, virvoitusjuomia ja mineraalivesiä sekä viinejä ja väkijuomia ja
tupakkatuotteita. Tähän ei lueta pullotuskoneenhoitajaa (881).
82410 Panimotyöntekijä
Tekee mallastamiseen, mallasjuoman panoon, käymiseen ja juoksuttamiseen liittyviä työvaiheita.
Voi prosessinhoitajana vastata monesta työvaiheesta, esim. mallastaja ja juomanpanija tai
käymisenhoitaja tekee tiettyjä työvaiheita.
82420 Virvoitusjuomanvalmistaja
Valmistaa virvoitusjuomia ja kivennäisvesiä; hoitaa laitteita, joissa keitetään ja valmistetaan
erilaisia liuoksia.
82430 Väkijuomanpolttaja
Valmistelee raaka-aineet sekä hoitaa väkijuomanpolttokonetta. Tähän luetaan myös
polttimomestari.
82440 Väkijuomanvalmistaja
Hoitaa konetta, joka annostelee ja sekoittaa puolivalmisteisiin sokerin ja muut aineet väkijuomia
valmistettaessa. Tähän luetaan myös viininvalmistaja, joka sekoittaa eri viinilajeja ja valmistaa
hedelmämehuja viinin valmistamista varten.
82450 Tupakkatyöntekijä
Esikäsittelevät ja lajittelevat raakatupakkaa sekä valmistavat erilaisia tupakkatuotteita, savukkeita,
sikareita ja pikkusikareita. Tähän luetaan myös piipputupakanvalmistaja, lajittelija, leikkaaja ja
punnitsija sekä tupakkatuotteiden tarkastaja.
82490 Muut panimo-, virvoitusjuoma- ja polttimotyöntekijät
Tähän luetaan ne panimo-, virvoitusjuoma- ja polttimotyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän erillisammattien harjoittajiin esim. mallas- ja virvoitusjuomien tarkastajat.

825 Säilyke- ja pakastetyöntekijät
Valmistavat, säilövät ja pakastavat lihaa, kalaa, hedelmiä, vihanneksia ja muita elintarvikkeita.

82510 Säilyketyöntekijä
Käsittelee raaka-aineet säilömistä varten; voi olla erikoistunut lihan, kalan, hedelmien tai
vihannesten säilömiseen. Voidaan kutsua säilykkeenkeittäjäksi. Tähän luetaan myös henkilöt, jotka
valmistavat mehuja, hilloja, kastikkeita ja joita sen mukaan kutsutaan esim.
kastikkeenvalmistajaksi.
82520 Pakastetyöntekijä
Keittää ja valmistaa pakastettaviksi tarkoitetut ruokavalmisteet.
82530 Leikkaaja
Fileeraa ja paloittelee kalan, osallistuu satunnaisesti säilöntä- ja pakkaustyöhön. Tähän luetaan
kalanperkaaja ja fileerauskoneenhoitaja.
82540 Steriloija
Steriloi säilykkeitä; sijoittaa säilyketölkkejä sisältävät korit steriloimislaitteeseen; valvoo
kuumennusta ja jäähdytystä sekä tyhjentää laitteet. Voidaan kutsua autoklaavinhoitajaksi.
82550 Savustaja
Hoitaa savustusuunia lihan, kalan tai muiden elintarvikkeiden säilömistä varten.
82590 Muut säilyke- ja pakastetyöntekijät
Tähän luetaan ne säilyketyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän erillisammattien
harjoittajiin, esim. henkilöt, jotka säilövät suolaamalla tai kuivaamalla, säilyketehtaan
koneenkäyttäjä sekä säilykkeiden tarkastaja.

826 Teurastajat ja lihavalmistetyöntekijät
Teurastavat eläimiä, paloittelevat ruhot, valmistavat leikkeleitä, makkaroita ym.
82610 Teurastaja
Teurastaa eläimiä, nylkee ja paloittelee ruhot sekä tekee muita teurastukseen kuuluvia työtehtäviä.
Tähän luetaan myös nylkijä.
82620 Paloittelija, lihanleikkaaja
Paloittelee eläinruhot, jotka työstetään leikkeleiksi tai toimitetaan kauppoihin tai suurkeittiöihin.
Tähän ei lueta lihamestaria (343).
82630 Lihanluokittelija, punnitsija
Luokittelee ja punnitsee lihaa sekä määrittelee laatuluokan.

82640 Lihavalmistetyöntekijä
Valmistaa makkaroita, sylttyjä, pasteijoita ja muita leikkeletuotteita. Tähän luetaan
leikkeletyöntekijä, massanvalmistaja, ruiskuttaja, sekoittaja, suolaaja, makkaramestari ja
makkarantekijä. Tähän ei lueta leikkelemyyjää (343).
82650 Suolityöntekijä
Hoitaa konetta, jolla suolet puhdistetaan, valkaistaan ja lajitellaan.
82690 Muut teurastajat ja lihavalmistetyöntekijät
Tähän luetaan ne teurastajat ja lihavalmistetyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
erillisammattien harjoittajiin, esim. henkilöt, jotka valmistavat eläinrehuja, sekä vuotaosaston ja
broileriteurastamon työntekijät ja lihavalmisteiden tarkastajat.

827 Meijerityöntekijät
Vastaavat meijerien työstä, käsittelevät maitoa sekä valmistavat voita, juustoa, jäätelöä ja muita
meijerituotteita.
82710 Meijeristi
Johtaa ja vastaa töistä meijerissä sekä tekee itse tuotantotehtäviä. Voi olla erikoistunut
maitomestariksi, voimestariksi tai jakelumeijeriköksi.
82720 Meijerityöntekijä
Hoitaa koneita ja laitteita, joilla vastaanotetaan ja käsitellään maitoa, voita, maitopulveria ja muita
meijerituotteita. Kutsutaan maidonkäsittelijäksi ja separoijaksi.
82730 Maidontarkastaja
Ottaa näytteitä ja tutkii maidon rasvapitoisuutta ja laatua; antaa neuvoja ja ohjeita, jotka liittyvät
navettahygieniaan ja maidonkäsittelyyn. Tähän luetaan pastöroija.
82740 Juustolan työntekijä
Hoitaa juustonvalmistukseen liittyviä tehtäviä; valvoo juustonkeittokattilaa, puristusta, kypsymistä
ja varastointia. Voidaan erikoistumisen mukaan nimittää juustonkeittäjäksi, juoksuttajaksi,
juustonhoitajaksi. Tähän luetaan myös juustomestari.
82750 Jäätelönvalmistaja
Hoitaa konetta, jolla esim. pastöroidaan, homogenisoidaan, muovataan ja jäädytetään jäätelöä.
82790 Muut meijerityöntekijät
Tähän luetaan ne meijerityöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän erillisammattien
harjoittajiin, esim. meijerituotteiden tarkastaja.

828 Einestyöntekijät
Tekevät eri osatyövaiheita elintarviketeollisuuden eineskeittiössä myytäväksi tarkoitettuja valmiita
ruokalajeja valmistettaessa. Tähän ei lueta säilyketyöntekijöitä (825).
82810 Eineskeittiön emäntä
Suunnittelee erilaisia valmisruokalajeja; osallistuu ruoanvalmistukseen ja valvoo töitä
eineskeittiöissä.
82820 Einestyöntekijä
Tekee erilaisia osatyövaiheita valmistettaessa myytäväksi tarkoitettuja ruokalajeja kuten laatikoita,
salaatteja, pyöryköitä ja hyytelöitä. Tähän luetaan myös kuivamuonan valmistajat.
82830 Keittäjä
Keittää valmisruoka-annoksiin tarvittavat ruoka-aineet ja kuivamuonan pohjana olevat sekoitukset
teollisessa ruoanvalmistuksessa.
82890 Muut einestyöntekijät
Tähän luetaan ne eineskeittiöissä ja muussa teollisen ruoanvalmistuksen tehtävissä toimivat, joita ei
voida lukea muihin tämän alaryhmän erillisammattien harjoittajiin.

829 Muu elintarviketeollisuustyö
Tähän luetaan ne elintarviketyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.
82910 Maistaja
Luokittelee esim. viinin, kahvin, teen tai elintarvikkeet haistamalla ja maistamalla niitä.
82920 Paahtaja
Hoitaa konetta, jolla esim. kahvia, teetä, kaakaota, manteleita tai pähkinöitä paahdetaan. Voidaan
kutsua esim. kahvinpaahtajaksi.
82930 Makaronityöntekijä
Hoitaa konetta, jolla valmistetaan taikina, muotoillaan ja pakataan makaronit ja vastaavat
jauhotuotteet.
82940 Margariinityöntekijä
Tekee eri työvaiheita margariininvalmistuksessa; tarkistaa ja sekoittaa raaka-aineet; hoitaa
margariininvalmistuksessa käytettäviä koneita. Osallistuu joskus pakkaustyöhön.

82950 Hedelmienpuristaja
Hoitaa konetta, jolla hedelmät puristetaan sekä pastöroidaan ja käsitellään muulla tavalla. Tähän
luetaan myös mehuaseman työntekijä.
82960 Sokerinvalmistaja
Hoitaa konetta, jossa sokerijuurikkaat liotetaan ja jossa valmistetaan sokerimehua. Voidaan kutsua
uutonhoitajaksi. Tähän luetaan myös juurikastyöntekijä, joka käsittelee sokerijuurikkaat sokerin
valmistamista varten.
82970 Perunatyöntekijä
Tekee eri työvaiheita perunateollisuudessa.
82990 Muut elintarviketeollisuustyöntekijät
Tähän luetaan ne teollisen ruoanvalmistuksen työntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmien erillisammattien harjoittajiin, esim. hiivanvalmistaja, perunajauhonvalmistaja, sinapin-,
ketsupin- ja etikanvalmistaja, mausteiden valmistaja sekä esim. rasva- ja gelatiinitehtaiden
työntekijä ja ruokaöljynpuristaja.

83 Kemianprosessi
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät kemiallisten tuotteiden sekä kumi- ja muovituotteiden
valmistukseen liittyvää teollista tuotantotyötä.

831 Prosessinhoitajat
Hoitavat laitteita, joilla valmistetaan kemiallisia- ja öljytuotteita useissa eri vaiheissa tai joilla
ainoastaan tislataan ja puhdistetaan. Tähän ei lueta henkilöitä, jotka toimivat vain keittäjinä ja
uuninhoitajina (832), eikä murskaajia, myllyn- tai kalanterinhoitajia (833).
83110 Prosessinhoitaja
Valvoo ja johtaa osaa laitteista, joilla valmistetaan kemiallisia tuotteita prosessoimalla. Tähän
luetaan öljynjalostamoiden valvomonhoitajat ja tuotantotyöntekijät.
83120 Tislaaja
Hoitaa tislauslaitteita, joissa kemikaalit erotellaan perusaineiksi tai joissa tuotteet puhdistetaan. Voi
tuotteen mukaan olla esim. öljyntislaaja, spriintislaaja tai tärpätintislaaja.
83130 Suodattaja
Hoitaa suodatinlaitteita, joissa eri liuokset suodatetaan ja puhdistetaan.
83140 Separaattorinhoitaja
Hoitaa separaattoria, jossa kiinteät aineet erotetaan kemikaaleista tai nestemäisistä aineista, joiden
ominaispaino on erilainen.

83150 Öljynpuhdistaja
Hoitaa laitteita, joissa öljytuotteet puhdistetaan ja käsitellään. Kutsutaan joskus öljynraffinoijaksi.
83190 Muut prosessinhoitajat
Tähän luetaan ne prosessityöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän erillisammattien
harjoittajiin.

832 Uuninhoitajat, kemianala
Valmistavat kemiallisia aineita ja tuotteita kuumentamalla ja muita lämmön avulla tapahtuvia
muutosprosesseja hyväksi käyttäen. Tähän ei lueta tislaajaa (831).
83210 Keittäjä, kemianala
Hoitaa laitteita, joilla orgaanisia ja epäorgaanisia aineita keitetään. Voi tuotteen mukaan olla esim.
ammoniakinkeittäjä, värinkeittäjä, lakankeittäjä tai saippuankeittäjä.
83220 Uuninhoitaja, kemianala
Hoitaa laitetta, jossa aineita muutetaan kuumentamalla tai polttamalla. Voi tuotteen mukaan olla
esim. sementinpolttaja, kalkinpolttaja, koksinpolttaja, meesanpolttaja. Tähän ei lueta lasi- ja
keraamisen alan uuninhoitajia (813).
83230 Autoklaavinhoitaja
Hoitaa autoklaavia (suljettua säiliötä), jossa keittämällä saadaan aikaan kemiallisia prosesseja
lämmön ja paineen avulla.
83240 Haihduttaja
Hoitaa haihdutuslaitetta tai tyhjiöpannua, jossa liuoksista poistetaan vesi.
83290 Muut uuninhoitajat, kemianalan
Tähän luetaan ne keittäjät ja uuninhoitajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
erillisammattien harjoittajiin, esim. henkilö, joka muuttaa nestemäiset kemikaalit pulveriksi, ja
henkilö, joka täyttää uuneja, sekä keittäjien ja uuninhoitajien apumiehet.

833 Murskaajat, myllyn- ja kalanterinhoitajat
Hoitavat laitteita, joilla murskataan ja jauhetaan kemiallista raaka-ainetta, hoitavat kalanteria, jolla
esimerkiksi kumia ja muovia työstetään, sekä muita koneita, joilla kemiallisia ja vastaavia aineita
työstetään.
83310 Murskauskoneenhoitaja
Hoitaa murskauskonetta, jossa kiinteät kemialliset ja vastaavat aineet rikotaan ja lajitellaan.

83320 Myllynhoitaja
Hoitaa kemikaalien tai muun kemiallisiksi tuotteiksi valmistettavan materiaalin jauhatukseen tai
jauhennokseen käytettäviä laitteita.
83330 Kumituotannon kalanterinhoitaja
Hoitaa konetta, jolla kumimassa valssataan toivotun paksuiseksi tai jossa kangas kumitetaan.
83340 Muovituotannon kalanterinhoitaja
Hoitaa kalanteria, jolla valmistetaan muovifolioita, ja konetta, jolla liukuva kangas- tai paperisiisna
päällystetään muovilla. Tähän luetaan myös muovikyllästäjä.
83350 Värinhiertäjä
Hoitaa hiertokonetta, jolla värisekoitukset työstetään.
83390 Muut murskaajat, myllyn- ja kalanterinhoitajat
Tähän luetaan ne murskaajat, myllyn- ja kalanterinhoitajat, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän erillisammattien harjoittajiin, esim. painaja, joka hoitaa muoville ja vahakankaalle värejä
ja kuvioita painavaa konetta.

839 Muu kemianprosessityö
Tähän luetaan ne kemianprosessityötä, kumi- ja muovituotetyötä tekevät henkilöt, joita ei voida
lukea muihin tämän ryhmän alaryhmien erillisammattien harjoittajiin.
83910 Sekoittimenhoitaja
Hoitaa konetta, jossa kemiallisten tuotteiden kiinteät tai nestemäiset aineet sekoitetaan. Voidaan
kutsua esim. sekoittajaksi. Tähän luetaan myös sekoitteenpunnitsija.
83920 Saippuakoneenkäyttäjä
Hoitaa konetta, jossa raaka-aineet sekoitetaan ja jossa saippua puristetaan, leikataan ja meistetään.
Voidaan kutsua saippuanpileeraajaksi.
83930 Värinsävyttäjä
Sävyttää värin lisäämällä siihen sävytysvärejä, hoitaa värinsekoituskonetta.
83940 Rakeistaja
Hoitaa konetta, jossa raaka-aineista valmistetaan rakeita ja jossa rakeista muotoutuu kuulia,
tabletteja tai brikettejä.
83950 Tablettikoneenhoitaja
Hoitaa konetta, jossa esim. lääkeaineista ja vastaavista aineista valmistetaan tabletteja. Tähän
luetaan myös lääketehtaan rakeistaja.

83960 Valkaisija
Hoitaa konetta, jossa nestemäisiä kemikaaleja valkaistaan. Tähän ei lueta tekstiilimassanvalkaisijaa.
83970 Tekokuidunvalmistaja
Hoitaa laitteita, joilla valmistetaan synteettistä kuitua. Voidaan kutsua viskoosityöntekijäksi,
raionkehrääjäksi tai synteettikehrääjäksi.
83990 Muut kemianprosessityön tekijät
Tähän luetaan ne kemianprosessityötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmien erillisammattien harjoittajiin, esim. sähkösuodattimenhoitaja ja patterinhoitaja
(sähkökemialliset prosessit), laitehoitaja, joka valmistaa erilaisia valmistuotteita,
ampumatarviketyöntekijä, lataamotyöntekijä, hylsyhuoltolantyöntekijä sekä ongelmajätetyöntekijä,
joka muuttaa esim. jätteitä kemiallisiksi aineiksi tai tekee luonnolle haitalliset aineet vaarattomiksi,
kemiallisten tuotteiden tarkastaja ja klooritehtaan työntekijä.

84 Paperinvalmistus
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt valmistavat massaa paperin ja muiden massatuotteiden
valmistusta varten sekä valmistavat paperia, pahvia ja paperituotteita.

841 Paperimassatyöntekijät
Tekevät paperinvalmistukseen liittyvää työtä sekä valmistavat sivutuotteita puusta.
84110 Prosessinhoitaja
Hoitaa osia laitteista, joilla valmistetaan paperimassaa tai sivutuotteita. Voi olla erikoistunut esim.
massanvalkaisijaksi, massankeittäjäksi, soodanpolttajaksi tai kuivauskoneenhoitajaksi sellun
valmistuksessa.
84190 Muut paperimassatyöntekijät
Tähän luetaan ne paperimassatyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
erillisammattien harjoittajiin, esim. massatehtaan näytteenottaja ja kakkoskeittäjä (paperimassa).

842 Paperityöntekijät
Tekevät massasta paperia ja pahvia.
84210 Koneenhoitaja
Hoitaa konetta, jolla paperimassasta valmistetaan esim. paperia ja kartonkia. Voi olla erikoistunut
esim. jauhattajaksi, kuivaajaksi tai paperikoneenhoitajaksi.
84220 Viimeistelijä
Hoitaa paperin ja pahvin jälkikäsittelykonetta, esim. rullaus-, pinnoitus-, kalanteri-, arkinleikkausja lajittelukonetta. Voidaan kutsua arkinleikkaajaksi, pinnoituskoneenhoitajaksi,
kalanterinkuljettajaksi, paperinrullaajaksi tai paperinlajittelijaksi.

84290 Muut paperityöntekijät
Tähän luetaan ne paperityöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän erillisammattien
harjoittajiin, esim. paperitehtaan aputyöntekijät.

843 Paperitavaratyöntekijät
Valmistavat kartonkeja, pusseja, kuoria ja muita paperi- ja pahvituotteita.
84310 Kartonkikoneenhoitaja
Hoitaa konetta, jolla valmistetaan kartonkia. Tähän luetaan myös kotelokoneenhoitaja.
84320 Aaltopahvikoneenhoitaja
Hoitaa aaltopahvinvalmistuskonetta.
84330 Pussikoneenhoitaja
Hoitaa pusseja ja säkkejä valmistavaa konetta. Voidaan kutsua säkkikoneenhoitajaksi.
84340 Kuorikoneenhoitaja
Hoitaa konetta, jolla valmistetaan esimerkiksi kirjekuoria, kauppapusseja.
84390 Muut paperitavaratyöntekijät
Tähän luetaan ne paperitavaratyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
erillisammattien harjoittajiin, esim. koneenhoitaja, joka hoitaa lautasliinojen, nenäliinojen,
koristetavaroiden, paperinarujen ja vastaavien paperitavaroiden valmistukseen käytettävää konetta,
sekä paperitavaroiden tarkastaja.

849 Muu paperinvalmistustyö
Tähän luetaan muut massa- ja paperityötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmiin.
84990 Muut paperinvalmistustyön tekijät
Tähän luetaan ne massa- ja paperityötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmien erillisammattien harjoittajiin.

85 Kumi- ja muovituote
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät kumi- ja muovituotteiden valmistukseen liittyvää teollista
tuotantotyötä.

851 Kumituotetyöntekijät
Valmistavat kumituotteita kumimassasta ja puolivalmisteista sekä asentavat ja korjaavat renkaita.

85110 Pursotuskoneenkäyttäjä
Hoitaa konetta, jolla muovataan esimerkiksi profiileja kumiseoksia puristamalla, asentaa mallin ja
säädöt sekä tarkistaa valmiit tuotteet.
85120 Puristaja
Hoitaa puristajaa, jolla kumituotteita muovaillaan muoto- tai puristusvalamalla.
85130 Leikkaaja
Leikkaa ja muotoilee kumi- tai muovituotteiden osia; valmistaa ja kokoaa erilaisia mattoja, letkuja,
jalkineita; päällystää joskus säiliöitä ja johtoja kumikerroksella. Tähän luetaan kumikengäntekijä.
85140 Renkaantekijä
Kokoaa kumirenkaiden valmistukseen tarvittavat teräsvahvisteet, rengaskudokset, vahvistusnauhat
ja varsinaiset kulutuspinnat, liittää materiaalikerrokset yhteen.
85150 Vulkanoija
Hoitaa konetta, jolla kumi vulkanoidaan. Voi puristajana täyttää ja tyhjentää vulkanoimispuristimen
tai voi olla henkilö, joka asettaa kumirenkaisiin uusia kulutuspintoja.
85160 Kumituotteenkorjaaja
Korjaa renkaita, letkuja ja muita kumituotteita. Voi renkaanasentajana asentaa renkaita ja letkuja.
Tähän luetaan autonrenkaankorjaaja.
85170 Kuminvalssaaja
Hoitaa kumimassan työstöön käytettäviä laitteita ja sekoittaa massan ennen lisäjalostusta. Kutsutaan
kuminvalmistajaksi.
85190 Muut kumituotetyöntekijät
Tähän luetaan ne kumityöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän erillisammattien
harjoittajiin, esim. kumileimasintyöntekijä, vaahtokumityöntekijä sekä kumituotteiden tarkastaja.

852 Muovituotetyöntekijät
Valmistavat muovituotteita muotoilemalla ja kokoamalla osia.
85210 Laminaatinpuristaja
Hoitaa kerroksellisten laattatuotteiden valmistukseen tarvittavaa puristinta, pinnoittaa
muovikyllästeisillä paperi- ja kangaskerroksilla ja valmistaa puristamalla laattoja.

85220 Muovaaja, lasikuitutyöntekijä
Kokoaa suuret muoviosat latomalla esim. lasikuituainetta kerroksittain ja impregnoimalla kerrokset
muovilla. Voi olla erikoistunut tiettyyn menetelmään tai tiettyyn tuotteeseen (esimerkiksi
muoviveneentekijä). Tähän luetaan myös ruiskukoneenasettaja ja muovinruiskuttaja, joka ruiskuttaa
kuitu- ja muovimassaa muottia päin, tai muovinvalaja, joka valaa suuria osia muotteihin.
85230 Puristuskoneenhoitaja
Hoitaa puristuskonetta, jossa valmistetaan muoviosia. Voi konetyypin mukaan olla esim.
muovinpuristaja.
85240 Muovisaumaaja
Hoitaa konetta, jolla saumataan levyinä, laattoina, putkina olevaa kestomuovia.
85250 Muovinkarkaisija
Hoitaa karkaisulaitteita, joissa muovituotteita karkaistaan.
85260 Kokooja
Tekee muovituotteiden sarjavalmistukseen liittyviä erilaisia töitä ja hoitaa joskus
sarjavalmistukseen tarvittavia koneita.
85290 Muut muovituotetyöntekijät
Tähän luetaan ne muovituotealan työntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
erillisammattien harjoittajiin, esim. muovinvalmistuksessa erilaisia työtehtäviä hoitava
muovityöntekijä, esimuovaaja, muovikorjaaja, vaahtomuovityöntekijä, muoviasentaja, viimeistelijä,
flexopainaja sekä muovituotteiden tarkastaja.

859 Muu kumi- ja muovituotetyö
Tähän luetaan ne ryhmään 85 kuuluvaa työtä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.
85990 Muut kumi- ja muovituotetyöntekijät
Tähän luetaan ne ryhmään 85 kuuluvat ammattien harjoittajat, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmien erillisammattien harjoittajiin.

86 Käsityöteollisuus
Tekevät erilaisia käsiteollisuuden alan töitä nahasta ja kivestä sekä tekevät mm. soittimia sekä
koreja ja harjoja.

862 Nahkurit ja nahanmuokkaajat
Parkitsevat, muokkaavat ja värjäävät vuotia ja nahkoja.

86210 Raakavuotatyöntekijä
Lajittelee ja suolaa raakavuotia ja -nahkoja.
86220 Kalkitustyöntekijä
Esikäsittelee vuotia ja nahkoja parkitusta ja muokkausta varten kalkitsemalla, leikkaamalla ja
pesemällä. Työkunnan etumiestä kutsutaan joskus leikkausmestariksi.
86230 Nahkuri
Parkitsee vuotia käsittelemällä niitä erilaisissa nesteissä. Tähän luetaan myös vuodan valkaisija ja
parkitsija.
86240 Turkisnahanmuokkaaja
Lajittelee, muokkaa ja valmistelee turkisnahkoja.
86250 Nahanvärjääjä
Hoitaa laitteita, joilla nahkaa värjätään. Voi olla erikoistunut värjäämään turkisnahkoja, jolloin
kutsutaan turkisnahanvärjääjäksi.
86290 Muut nahkurit ja nahanmuokkaajat
Tähän luetaan ne nahkurit ja nahanmuokkaajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
erillisammattien harjoittajiin, esim. nahanviimeistelijä sekä henkilö, joka tekee tiettyjä työvaiheita
nahan viimeistelyssä, esim. silittäjä ja venyttäjä.

863 Soittimentekijät
Valmistavat, virittävät ja korjaavat soittimia. Tähän ei lueta henkilöitä, jotka tekevät vain puusepäntai pinnoitustyötä (77).
86310 Jousisoittimentekijä
Valmistaa viuluja, kitaroita ja muita näppäilysoittimia puusta, metallista tai muusta aineesta; korjaa
joskus näppäilysoittimia. Voi olla erikoistunut tietynlaisen soittimen valmistukseen, esim.
viulunrakentaja tai kitarantekijä. Tähän luetaan näppäilysoittimentekijä ja kanteleentekijä.
86320 Puhallinsoittimentekijä
Valmistaa puhaltimia, pääasiallisesti puusta tai metallista; korjaa ja virittää joskus puhaltimia.
86330 Harmonikantekijä
Tekee eri työvaiheita harmonikan valmistuksessa; korjaa ja virittää joskus harmonikkoja.
86340 Urkujentekijä
Tekee eri työvaiheita urkujen valmistuksessa; virittää ja korjaa urkuja; asentaa joskus urkuja
kirkkoihin. Tähän luetaan myös henkilö, joka on erikoistunut harmonin valmistukseen.

86350 Pianonrakentaja
Tekee pianonrakennuksen eri työvaiheita; korjaa joskus pianoja.
86360 Pianonvirittäjä
Tarkastaa, että pianot ja vastaavat soittimet on viritetty oikein; korjaa virheelliset äänet lisäämällä
tai vähentämällä kielten jännitystä; vaihtaa katkenneet kielet ja tekee muuta korjaustyötä.
86370 Urkujenvirittäjä
Tarkastaa, että urut ja harmonit ovat vireessä; korjaa virheelliset äänet; korjaa joskus urkuja.
86390 Muut soittimentekijät
Tähän luetaan ne soittimentekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän erillisammattien
harjoittajiin, esim. rumpuja ja ksylofoneja valmistava henkilö, sekä henkilö, joka virittää muita
soittimia kuin pianoa ja urkuja, sekä musiikkisoittimien tarkastaja.

864 Kivityöntekijät
Lohkovat kiviä sekä muokkaavat luonnonkivestä erilaisia tuotteita. Tähän ei lueta kuvanveistäjää
(072), kiviporaajaa (601) eikä kiveäjää (631).
86410 Kivenhakkaaja
Muokkaa kiveä käsityökaluilla tai paineilmakoneilla. Voi valmistaa tiettyjä tuotteita, esim.
rakennuskivenhakkaaja, katukivenhakkaaja tai monumenttikivenhakkaaja.
86420 Kiventyöstökoneenhoitaja
Hoitaa konetta, jolla kivestä muokataan eri tuotteita. Voi olla erikoistunut tiettyyn koneeseen, esim.
kivensahaaja, kivenhioja tai kivensorvaaja.
86430 Kivenkaivertaja
Kaivertaa esimerkiksi ornamentteja, kirjoituksia, kohokuvia kiveen; kultaa ja maalaa usein
kirjoituksia.
86440 Kiviseppä
Valmistaa erilaisia kivituotteita, kuten rakennuskiviä, hautakiviä, pienesineitä ja koruja. Voi tehdä
myös rakennusten kiviasennustöitä. Tähän luetaan kiviseppä-artesaani.
86490 Muut kivityöntekijät
Tähän luetaan ne kivenhakkaajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän erillisammattien
harjoittajiin, esim. kivituotteiden tarkastaja, kivityömies ja teränasettaja.

865 Kori- ja harjatyöntekijät
Tähän alaryhmään kuuluvat henkilöt valmistavat harjoja ja erilaisia korituotteita ja -huonekaluja.
86510 Harjantekijä
Valmistaa harjoja, siveltimiä ja luutia tai hoitaa niiden valmistuksessa tarvittavia koneita. Voidaan
kutsua myös siveltimentekijäksi.
86520 Korityöntekijä
Valmistaa koreja, huonekaluja tai muita tarvekaluja tai koriste-esineitä rottingista, pajusta, lastusta
tms. Voidaan erikoistumisen mukaan kutsua korintekijäksi, korihuonekaluntekijäksi tai
rottinginpunojaksi.
86590 Muut kori- ja harjatyöntekijät
Tähän luetaan ne harjoja ja korituotteita valmistavat henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
alaryhmän erillisammattien harjoittajiin.

869 Muut käsityöteollisuuden työntekijät
Tähän luetaan ne käsityöteollisuuden tuotteita valmistavat henkilöt, joita ei voida lukea muihin
tämän ryhmän alaryhmiin.
86990 Muut käsityöteollisuuden työtä tekevät
Tähän luetaan ne käsityöteollisuuden tuotteita valmistavat henkilöt, joita ei voida lukea muihin
tämän alaryhmän erillisammattien harjoittajiin.

87 Kiinteiden koneiden käyttö energia- ja vesihuollossa
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt vastaavat kiinteiden energia-, vesihuolto- ja
viemärinpuhdistuskoneiden käytöstä.

871 Kiinteiden koneiden ja moottorien käyttäjät
Vastaavat mm. kiinteiden sähkövoima-, kaasu-, lämpö- ja vesihuoltokoneiden sekä
viemärinpuhdistuskoneiden käytöstä ja huollosta.
87110 Koneenhoitaja
Valvoo ja säätää käyttöä esim. lämpölaitoksessa, vesilaitoksessa, jätelaitoksessa,
jätteidenpolttolaitoksessa tai suuressa lämpökeskuksessa. Tähän luetaan myös konemestari, jolla on
työnjohdollisia ja muita johtotehtäviä suuressa laitoksessa.
87120 Jäähdytyskoneenkäyttäjä
Hoitaa laitetta, jolla jäähdytetään esim. elintarvikkeita, viilennetään varastotiloja ja tekojääratoja.

87190 Muut kiinteiden koneiden ja moottoreiden käyttäjät
Tähän luetaan ne koneenkäyttäjät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän erillisammattien
harjoittajiin, esim. kompressorinhoitaja (suuri kompressorilaitos), pumppuaseman hoitaja sekä
ilmastointi- ja tuuletuslaitteita hoitava ilmastointikoneenhoitaja.

872 Sähkökoneiden käyttäjät
Tähän alaryhmään kuuluvat henkilöt huolehtivat voima-asemien toiminnasta sekä vastaavat
sähköenergian jakelusta kuluttajille.
87210 Voimalan koneenkäyttäjä
Valvoo ja säätää koneiden käyttöä vesivoimalassa tai muuntaja-asemalla. Tähän luetaan
tuulimyllynhoitaja ja turbiinihoitaja.
87220 Ydinvoimalan koneenhoitaja
Hoitaa ydinvoimaloiden laitteita ja koneita sekä osallistuu niiden huoltoon.
87290 Muut sähkökoneiden käyttäjät
Tähän luetaan ne sähkökoneiden käyttäjät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
erillisammattien harjoittajiin.

879 Muu kiinteiden koneiden käyttötyö energia- ja vesihuollossa
Tähän luetaan ne koneenkäyttäjät, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän alaryhmiin.
87990 Muut kiinteiden koneiden käyttäjät energiatuotannossa ja vesihuollossa
Tähän luetaan muut koneenkäyttäjät, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän alaryhmien
erillisammattien harjoittajiin.

88 Pakkaus, varasto ja ahtaus
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät pakkaus-, paketoimis-, varasto- ja ahtaustyötä.

881 Pakkaajat
Täyttävät ja sulkevat pakkauksia, kiinnittävät etikettejä, pakkaavat ja punnitsevat tuotteita. Tähän
luetaan myös henkilö, joka hoitaa automaattisia tuotteiden pakkauskoneita.
88110 Pullotuskoneenhoitaja
Hoitaa pullojen, purkkien ja vastaavien pakkausten pullotus- ja sulkemiskonetta.
88120 Konepakkaaja
Hoitaa automaattikonetta, joka pakkaa tuotteet muovi-, paperi-, tai muihin pakkauksiin. Poistaa
virheelliset tuotteet. Voi olla erikoistunut tietynlaiseen koneeseen, esim. säkintäyttäjä,
putkilontäyttäjä, sulkija tai taittaja.

88130 Pakkaaja
Pakkaa käsin tai koneella tuotteita rasioihin, laatikoihin tai muuhun päällyspakettiin, pinoaa paketit
ja kuljettaa ne pois. Käärii suuria tuotteita esim. paperi- tai puusuojuksiin kuljetuksen ajaksi. Tähän
luetaan myös henkilö, joka paketoi tavaroita kaupassa.
88140 Etiketinkiinnittäjä
Hoitaa etiketinkiinnityskonetta. Tähän luetaan myös leimaaja, joka leimalla merkitsee tuotteet, sekä
merkkaaja (pakkaustyö).
88190 Muut pakkaajat
Tähän luetaan ne pakkaajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän erillisammattien
harjoittajiin, esim. paalinpuristaja, pinkkaaja, vaa'anhoitaja (hoitaa punnituslaitteita) sekä
pullonpesijä.

882 Varastotyöntekijät
Vastaanottavat, varastoivat ja luovuttavat tuotteita ja aineita varastoissa. Tähän ei lueta
trukinkuljettajaa (643).
88210 Varastotyöntekijä
Vastaanottaa, varastoi, käsittelee ja luovuttaa tavaroita esim. teollisuusyrityksen varastossa. Voi
olla erikoistunut vastaanottajaksi, varastontäyttäjäksi, hinnoittelijaksi tai lähettäjäksi. Tähän luetaan
myös tavaratalojen ja suurten liikkeiden vastaavissa työtehtävissä toimiva henkilö.
88220 Työkaluvaraston hoitaja
Vastaanottaa ja säilyttää materiaalia, työkaluja, koneita yrityksessä, laitoksessa tai
rakennustyömaalla. Työkalunjakaja huolehtii työkaluvarastosta tehtaassa tai työpajassa. Tähän
luetaan esim. rakennustyömaan varastonhoitaja.
88290 Muut varastotyöntekijät
Tähän luetaan ne varastotyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän erillisammattien
harjoittajiin, esim. henkilö, joka tehtaalla kuljettaa tuotteet varastoon, tuotteenlaskija, sekä
pakkahuonemies ja jakelunvalvoja.

883 Ahtaus- ja kuormaustyö
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt kuormaavat, kantavat ja purkavat tavaroita.
88310 Ahtaaja
Lastaa ja purkaa laivoja ja proomuja. Kantaa, kärrää tai siirtää muulla tavoin tavaroita laivojen
lastiruumaan, vinttureilla, vinsseillä, trukeilla ja siirtokoneilla satamalaiturille. Voidaan kutsua
koneahtaajaksi. Tähän ei lueta satamanosturinkuljettajaa (641).

88320 Kuormaustyöntekijä
Tekee käsin tavaroiden kuormaus- ja purkaustyötä. Voi pinkkaajana köyttää ja kiinnittää
kuormattavia, purettavia tai nosturilla siirrettäviä tuotteita. Tähän luetaan purkaja.
88330 Muuttomies
Pakkaa ja kantaa tavaroita ja kalusteita erilaisissa muutoissa.
88340 Roudari
Pakkaa, siirtää, kytkee ja säätää musiikkiyhtyeiden ja artistien tekniset laitteet. Voidaan kutsua
myös esitysteknikoksi.
88390 Muut ahtaus- ja kuormaustyöntekijät
Tähän luetaan ne ahtaus- ja kuormaustyötä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
erillisammattien harjoittajiin.

889 Muu pakkaus-, ahtaus- ja kuormaustyö
Tähän luetaan ne pakkaus- ja paketoimistyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmiin.
88990 Muut pakkaus-, ahtaus- ja kuormaustyöntekijät
Tähän luetaan ne pakkaus- ja paketoimistyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmien erillisammattien harjoittajiin.

89 Sekatyö, teollisuus
Tekee sekalaisia työtehtäviä teollisuudessa.

891 Sekatyöntekijät, teollisuus
Tekee erilaisia, yleensä avustavia työtehtäviä teollisuudessa. Tehtävät hajautuvan eri ammatteihin
eikä niitä voi sijoittaa minkään yksittäisen tehtävän alle.
89110 Sekatyöntekijä, teollisuus
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät usein tilapäistä työtä teollisuudessa. Näihin teollisuuden
erillisammattien harjoittajiin ei lueta ammattitaidottomia henkilöitä (X21).
89190 Muut sekatyöntekijät, teollisuus
Tähän luetaan ne muuta sekatyötä teollisuudessa tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmien erillisammattien harjoittajiin.

899 Muu teollinen työ
Tähän luetaan ne teollista työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.
89910 Hehkulampputyöntekijä
Tekee erilaisia tehtäviä hehkulamppujen ja valoputkien valmistuksessa.
89920 Akkutyöntekijä
Valmistaa akkuja ja paristoja.
89930 Kaapelitehtaan työntekijä
Tekee kaapelinvalmistuksessa eri työvaiheita.
89940 Eristysainetyöntekijä
Tekee eri työvaiheita esim. valmistettaessa kylmä- ja lämpöeristysaineita.
89950 Tulitikkukoneenhoitaja
Hoitaa koneita, joilla valmistetaan tulitikkuja.
89960 Kylmäkalustetyöntekijä
Tekee eri työvaiheita valmistettaessa kylmäkalusteita.
89990 Muut teollisen työntekijät
Tähän luetaan ne koneellista työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmien erillisammattien harjoittajiin, esim. olki-, jouhi-, korkki-, kipsi-, sarvi- ja vastaavien
tuotteiden valmistajat. Tähän luetaan myös rahapajan työntekijä, napintekijä, vetoketjutehtaan
työntekijä, kalastusvälineiden valmistaja ja muovikukkientekijä.

9

Palvelutyö

Tähän pääryhmään kuuluvat henkilöt huolehtivat vartiointi- ja suojelutehtävistä, majoitus- ja
ravitsemispalveluista, kiinteistönhoito- ja siivoustyötä sekä talous- ja kodinhoitotyötä ja antavat
hygienia- ja kauneudenhoitopalveluja.
Pääryhmä sisältää seuraavat ryhmät:
90 Vartiointi ja suojelu
91 Majoitusliike ja suurtalous
92 Tarjoilu
93 Kotitalous
94 Kiinteistönhoito ja siivous
95 Kauneudenhoito ja hygienia
96 Pesula
97 Matkailupalvelu
99 Muut palvelut

90 Vartiointi ja suojelu
Tähän ryhmään kuuluvat vartioivat, tarkastavat ja suojelevat henkilöitä ja omaisuutta. Työ liittyy
lähinnä paloturvallisuuteen, lakien ja asetusten noudattamiseen ja kansainväliseen liikenteeseen.

901 Palomiehet
Johtavat ja tekevät palosuojelu- ja sammutustyötä ja hoitavat pelastus- ja sairaankuljetustoimintaa,
joka kuuluu palokunnalle.
90110 Palopäällikkö
Johtaa, suunnittelee ja organisoi palokunnan työtä. Tähän luetaan myös varapalopäällikkö ja
palomestari.
90120 Paloesimies
Johtaa pelastus- tai sammutusryhmää ja voi vastata paloaseman henkilökunnan työstä ja
koulutuksesta. Tähän luetaan myös aluehälytyskeskusten hälytysmestari.
90130 Palomies
Tekee sammutus- ja pelastustyötä tulipaloissa sekä muuta pelastus- ja vartiointityötä. Ajaa joskus
sairaankuljetusautoa. Tähän luetaan myös hälytyspäivystäjä.
90190 Muut palomiehet
Tähän luetaan ne palomiehet, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.

902 Nuohoojat
Huolehtivat ennalta ehkäisevästä paloturvallisuudesta nuohoamalla ja tarkastamalla tulisijoja ym.

90210 Nuohoojamestari
Vastaa nuohouksesta ja ennalta ehkäisevästä paloturvallisuudesta omassa nuohouspiirissään. Tähän
luetaan myös piirinuohooja.
90220 Nuohooja
Nuohoaa kiinteistöjen tulisijoja, savuhormeja ja tuuletuskanavia.
90290 Muut nuohoojat
Tähän luetaan ne nuohoojat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.
Näitä ovat esim. teollisuusyritysten pannunpuhdistajat.

903 Poliisit
Ylläpitävät yleistä järjestystä ja turvallisuutta, valvovat lakien ja asetusten noudattamista ja
ehkäisevät ja tutkivat rikoksia.
90310 Komisario
Johtaa ja suunnittelee töitä poliisitoimen eri alueilla. Tähän luetaan myös ylikomisario ja tarkastaja.
90320 Ylikonstaapeli
Hoitaa poliisialipäällystölle kuuluvia tehtäviä. Tähän luetaan myös rikosylikonstaapeli ja ylietsivä.
90330 Konstaapeli
Vastaa yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta, valvoo liikennettä ym.; ottaa poliisiasemalla
vastaan ilmoituksia ja suorittaa esitutkintoja. Tähän luetaan myös vanhempi rikoskonstaapeli, etsivä
ja nuorempi konstaapeli.
90390 Muut poliisit
Tähän luetaan poliisit, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin.
Tällaisia ovat esimerkiksi riistapoliisi ja yksityisetsivä.

904 Tulli- ja rajavartijat
Tarkastavat kansainvälistä henkilö- ja tavaraliikennettä ja tekevät tullitarkastuksia.
90410 Tullipäällysmies
Toimii työnjohtotehtävissä ja tarkastaa tulliasemalla tavaroiden maahantuontia ja maastavientiä.
Tähän luetaan myös ylitullitarkastaja ja luovutusvalvoja.
90420 Tullivartija
Tarkastaa rajan yli kulkevia ihmisiä ja tavaroita.

90430 Merivartija
Tarkastaa rannikkoalueen meriliikennettä tavaroiden laittoman maahantuonnin ja maastaviennin
estämiseksi; valvoo myös metsästystä ja kalastusta.
90440 Rajavartija
Valvoo liikkumista rajavyöhykkeellä. Tarkastaa raja-alueella tavaroiden maahantuontia ja
maastavientiä; valvoo metsästystä ja kalastusta ym.
90490 Muut tulli- ja rajavartijat
Tähän luetaan se tullivalvontahenkilökunta ym., jota ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

905 Vanginvartijat
Valvovat ja ohjaavat rangaistuslaitoksiin otettuja henkilöitä.
90510 Vartiopäällikkö
Toimii vanginvartijoiden esimiehenä ja osallistuu vartiointitehtäviin.
90520 Vanginvartija
Huolehtii rangaistuslaitokseen joutuneiden ohjauksesta ja vartioinnista. Tähän luetaan myös
vankeinhoidon vartija ja työmestari.
90590 Muut vanginvartijat
Tähän luetaan ne vanginvartijat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

906 Vartijat
Tekevät vartiointityötä estääkseen vahingonteot, varkaudet jne., tekevät muuta vartiointityötä ja
huolehtivat, että vallitsevia pysäköinti- ym. määräyksiä noudatetaan.
90610 Vartija
Tekee vartiointityötä estääkseen varkauksia, vahingontekoja, paloja ym. sekä vartioi esim.
arvokuljetuksia. Tähän luetaan vartiointiliikkeen vartija ja yhden työpaikan vartiomies sekä esim.
työnjohtotehtävissä toimiva ylivartija (tarkastaja), portinvartija ja yövartija.
90615 Vartiointipäällikkö, turvallisuuspäällikkö
Toimii vartiointiliikkeen johtotehtävissä. Voi tehdä samalla myös käytännön vartiointityötä.
90620 Järjestysmies
Ylläpitää järjestystä ravitsemusliikkeessä, huvipaikalla, urheilukentällä jne.

90630 Myymäläetsivä
Valvoo tavaratalojen ja kauppojen asiakkaita ja henkilökuntaa varkauksien estämiseksi. Voidaan
kutsua tavaratalon vartijaksi. Tähän luetaan myös myymälävahtimestari.
90640 Turvatarkastaja
Tarkastaa lentomatkustajat ja heidän matkatavaransa estääkseen vaarallisten esineiden tai aineiden
viemisen koneeseen.
90670 Palovartija
Tarkkailee palotornista maastoa tms. ja hälyttää mahdollisista metsäpaloista.
90680 Luonnonsuojelualueen tms. vartija
Valvoo lakien noudattamista, metsästystä ja kalastusta määräalueella. Tähän luetaan myös
leirintäalueen vartija.
90690 Muut vartijat
Tähän luetaan ne vartijat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän erillisammatteihin.

907 Lupatarkastajat ja pysäköinninvalvojat
Tähän luetaan lupatarkastusta ja pysäköinninvalvontatyötä tekevät henkilöt.
90710 Mittarinlukija
Tarkastaa ja lukee mm. kotitalouksien sähkö-, kaasu- ja vesimittareita.
90720 Lupatarkastaja
Tarkastaa kotikäynneillä televisiolupia. Neuvoo puhelimitse lupamaksuja koskevissa kysymyksissä
sekä opastaa lupien hakemisessa.
90730 Pysäköinninvalvoja
Valvoo pysäköimis- ja pysähtymismääräyksien noudattamista.
90740 Pysäköintipaikan valvoja
Vastaa suuren pysäköintialueen järjestyksestä ja valvonnasta. Tähän luetaan myös autotallinvartija.
90790 Muut lupatarkastajat ja pysäköinninvalvojat
Tähän luetaan muuta lupatarkastus- ja pysäköinninvalvontatyötä tekevät henkilöt, joita ei voida
lukea muihin tämän ryhmän alaryhmien ammattien harjoittajiin. Tähän luetaan pysäköintimittarin
tarkastaja, joka huolehtii myös mittarien tyhjentämisestä.

909 Muu vartiointi-, suojelu- ja hälytystyö
Tähän luetaan ne siviilivalvonta- ja suojelutyötä tekevät vartijat ja valvojat, joita ei voida lukea
muihin tämän ryhmän alaryhmiin.
90910 Uinninvalvoja
Vastaa kylpylaitoksen tai uimahallin järjestyksestä, palvelusta ja turvallisuudesta.
90920 Hälytyskeskuksenhoitaja
Ottaa vastaan automaattisia hälytysmerkkejä ja puhelimitse hälytyksiä sekä toimittaa tiedot edelleen
sairasautoille, palokunnille, poliisille, lääkäreille tai pelastuspalvelulle. Tähän luetaan myös
hälytyssihteeri.
90990 Muut vartiointi-, suojelu- ja hälytystyötä tekevät
Tähän luetaan ne siviilivalvonta- ja suojelutyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmien ammattien harjoittajiin.

91 Majoitusliike ja suurtalous
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät majoitus- ja ravitsemuspalvelutyötä.

911 Suurtalouksien hoitajat
Huolehtivat suurtalouksien järjestelytehtävistä; vastaavat ostoista, suunnittelevat ruokalistoja,
johtavat keittiötyötä.
91110 Keittiöpäällikkö
Suunnittelee ja johtaa työtä sekä vastaa ravintolan keittiön tekemistä ostoista. Kutsutaan usein
keittiömestariksi tai vuoromestariksi.
91120 Suurtaloudenhoitaja
Suunnittelee ja johtaa työtä suurkeittiössä; vastaa taloudesta, ostoista, varastosta ja tiloista. Tähän
luetaan emäntä (ravintola), suurtalousesimies, emännöitsijä (suurtalous), kouluruokalan, kahvilan ja
toimipaikkaruokalan emäntä.
91130 Talousesimies
Suunnittelee ja johtaa laivan talousosaston töitä. Tähän luetaan myös laivan intendentti ja
keittiömestari.
91140 Kokki-stuertti, keittäjä-emäntä
Valmistaa laivalla ruokaa. Toimii laivan keittiön esimiehenä.

91190 Muut suurtalouksien hoitajat
Tähän luetaan ne suurtalouksien hoitajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin. Näitä ovat esim. ravintoloiden ja laivojen ravintoloiden varastonhoitajat.

912 Kokit, keittäjät ja kylmäköt
Valmistavat ruokia ja tekevät kylmäkön töitä suurkeittiöissä, aluksilla, junissa jne.
91210 Kokki
Valmistaa ruokaa pääasiassa ravintolan keittiössä. Tähän luetaan myös pääkokki, vuorokokki,
ravintolan henkilökuntakokki, pitokokki ja cateringkokki.
91215 Keittäjä
Valmistaa ruokaa toimipaikkaruokalan keittiössä tai suurtalouskeittiössä. Tähän luetaan esim.
kahvilan keittäjä, joka ruoanvalmistuksen ohella voi annostella, sekä laitoskeittäjä ja sairaalan
dieettikeittäjä.
91220 Laivakokki
Valmistaa ruokaa laivan keittiössä. Toimii vastaavana kokkina.
91230 Kylmäkkö
Valmistaa ja asettelee kylmiä ruokalajeja voileipäpöytiin, jälkiruuiksi ym. Voi kylmäkköpäällikkönä
johtaa kylmäkköjen työtä.
91240 Laivan kylmäkkö
Valmistaa ja asettelee tarjolle vaativia kylmiä ruokalajeja laivan eri ravintoloihin. Voi toimia
vastaavana kylmäkkönä.
91244 Kylmäkön apulainen
Tekee esivalmistelutöitä laivan kylmäköille. Valmistaa esim. voileipiä laivan kahviloihin.
91250 Pitsanpaistaja
Valmistaa ja paistaa pitsoja. Myy niitä joskus suoraan asiakkaille.
91290 Muut kokit, keittäjät ja kylmäköt
Tähän luetaan ne kokit, keittäjät ja kylmäköt, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

913 Keittiö- ja ravintolatyöntekijät
Avustavat suurtalouksissa ja ravintoloissa sekä annostelevat ja jakelevat ruokaa.

91310 Keittiötyöntekijä
Toimii suurkeittiössä esim. valmistelutöissä ja yksinkertaisessa ruoanlaitossa sekä aineiden ja
tavaroiden esillepanossa. Kutsutaan myös keittiöapulaiseksi ja cateringtyöntekijäksi. Tähän luetaan
myös kahvinkeittäjä.
91315 Laivahuoltaja
Tekee laivalla keittiö- ja talousapulaisen tehtäviä, vastaa tarvikehuollosta.
91320 Ravintolatyöntekijä
Toimii ruokalassa ja ravintolassa; annostelee ruokaa, täyttää astioita, joista asiakkaat itse voivat
annostella, hoitaa itsepalvelupaikassa kassaa, kerää astioita sekä tekee muuta vastaavaa työtä.
Kutsutaan myös ravintola-apulaiseksi. Tähän luetaan saliapulainen ja aamiaishuoneen hoitaja.
91330 Astianpesijä
Lajittelee astiat ja hoitaa astianpesukonetta.
91390 Muut keittiö- ja ravintolatyöntekijät
Tähän luetaan ne keittiö- ja ravintolatyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

914 Majoitusliikkeen hoitajat
Järjestelevät ja johtavat hotellien yms. toimintaa, hoitavat huoneenvuokrausta, vastaanottavat vieraita
sekä palvelevat heitä. Tähän ei lueta hotellinjohtajaa (211).
91410 Matkustajakodin hoitaja
Vastaa matkustajakodin toiminnasta sekä vieraiden palvelemisesta.
91420 Vastaanottopäällikkö
Vastaa hotellin tms. majoituksesta sekä johtaa ja sovittaa yhteen vastaanottohenkilökunnan työtä.
91430 Vastaanottovirkailija
Vastaanottaa huonevarauksia, palvelee asiakkaita sekä hoitaa puhelinkeskusta; hoitaa joskus kassaa.
Voidaan kutsua hotellivirkailijaksi.
91440 Portieeri
Johtaa hotellivahtimestareiden, yöportieerien ja muun palveluhenkilökunnan työtä; vastaanottaa
joskus huonevarauksia ja tekee muuta vastaanottotyötä.
91450 Yöportieeri
Vastaanottaa myöhään saapuvat asiakkaat; vastaa aamuherätyksestä ja palvelusta yöllä.

91460 Hotellivahtimestari
Vastaanottaa ja kuljettaa asiakkaiden matkatavarat ja palvelee hotellivieraita. Tähän luetaan hotellin
eteisvahtimestari, piccolo ja hissinkuljettaja. Tähän ei lueta ravintolan vahtimestaria (999).
91490 Muut majoitusliikkeen hoitajat
Tähän luetaan ne majoitusliikkeen hoitajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

919 Muu majoitus- ja suurtaloustyö
Tähän luetaan ne majoitusliike- ja suurtaloustyötä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmiin.
91910 Liinavaatevaraston hoitaja
Vastaa liinavaatteiden ym. ostosta ja varastoinnista; järjestelee, voi johtaa siivoushenkilökunnan
työtä. Tähän kuuluu myös sairaalan tai laitoksien liinavaatevaraston hoitaja.
91920 Ruokavaraston hoitaja
Vastaa ruokatarvikkeiden ym. ostosta ja varastoinnista.
91990 Muut majoitus- ja suurtaloustyöntekijät
Tähän luetaan hotelli- ja suurtaloustyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmien ammattien harjoittajiin.

92 Tarjoilu
Tähän ryhmään kuuluvat johtavat tarjoilutyötä, tarjoilevat ravintoloissa ja kahviloissa sekä hoitavat
asiakaspalvelua. Työskentelevät laivoilla tarjoilijoina sekä osallistuvat kassanhoitoon.

921 Hovimestarit ja tarjoilijat
Johtavat tarjoilutyötä, vastaanottavat tilauksia sekä tarjoilevat ja vastaanottavat maksun
ravitsemusliikkeissä ja laivoissa.
92110 Ravintolapäällikkö
Suunnittelee ja johtaa tarjoilu- ja myyntityötä ravintolassa tai laivoilla. Tähän luetaan myös
vuoropäällikkö.
92120 Hovimestari
Vastaanottaa ravintola-asiakkaat ja ohjaa heidät pöytiinsä; hoitaa ennakkotilaukset sekä järjestää
juhla-aterioita, toimii tarjoilijoiden esimiehenä. Tähän luetaan myös laivan hovimestari.

92130 Baarimestari
Sekoittaa ja tarjoilee juomia baarissa, vastaanottaa maksun. Tähän luetaan myös laivan baarimestari,
ravintolaviinuri ja sommelier.
92140 Ravintolan tarjoilija
Vastaanottaa asiakkaiden tilaukset, tarjoilee ja laskuttaa.
92150 Laivatarjoilija
Tarjoilee laivan ravintolassa.
92160 Nisse
Toimii ravintola- ja muuna apulaisena laivalla.
92170 Ravintolan kassanhoitaja
Annostelee väkijuomia ja viinejä, tarkistaa tilaukset ja vastaanottaa tarjoiluhenkilökunnan
selvitykset. Tähän luetaan myös kassatarjoilija, pubin kassa, laivan ravintolan kassa ja viinikassa.
92190 Muut hovimestarit ja tarjoilijat
Tähän luetaan ne hovimestarit ja tarjoilijat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

922 Kahviloiden ja ruokaloiden annostelijat ja myyjät
Tekevät erilaista annostelu- ja myyntityötä ruokaloissa, kahviloissa jne.
92210 Kahvilamyyjä
Palvelee kahviloiden asiakkaita. Tähän luetaan myös kahvilatarjoilijat ja baristat.
92220 Annostelija
Annostelee ruokaa ja laskuttaa kahviloissa, ruokaloissa ym. Voidaan kutsua myös
myynninhoitajaksi.
92230 Pikaruokamyyjä
Valmistaa tai lämmittää sekä myy ruokaa erilaisissa pikaruokapaikoissa. Tähän luetaan
hampurilaisravintoloiden ja grillien myyjät.
92290 Muut kahviloiden ja ravintoloiden annostelijat ja myyjät
Tähän luetaan myös sellaiset annostelijat ja myyjät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

929 Muu tarjoilutyö
Tähän alaryhmään luetaan ne tarjoilutyön tekijät, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.
92990 Muut tarjoilutyöntekijät
Tähän luetaan ne kahviloiden, ruokaloiden tms. annostelu- ja myyntityötä tekevät, joita ei voida
lukea muihin tämän ryhmän alaryhmien ammattien harjoittajiin.

93 Kotitalous
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt tekevät palkallista kotitaloustyötä yksityistalouksissa. Tähän ei
lueta kodinhoitajia (155), lastenhoitajia (161) eikä palkatta kotitaloustyötä tekeviä.

931 Taloudenhoitajat ja kotiapulaiset
Tekevät yksityiskodeissa palkallista taloustyötä.
93110 Taloudenhoitaja, kotitalous
Vastaa yksityiskodin taloudenhoidosta, joskus myös lastenhoidosta.
93120 Kotiapulainen, päiväapulainen
Tekee palkkaa vastaan yksityiskotien taloustöitä, laittaa ruokaa, siivoaa, hoitaa joskus lapsia ym.
Tähän luetaan myös Au pair. Tähän ei lueta lasten päivähoidon työntekijöitä (162).
93190 Muut taloudenhoitajat ja kotitaloustyöntekijät
Tähän luetaan ne yksityiskoteihin palkatut henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

939 Muu kotitaloustyö
Tähän luetaan ne palkallista kotitaloustyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmiin.
93990 Muut kotitaloustyöntekijät
Tähän luetaan palkallista kotitaloustyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmien ammattien harjoittajiin.

94 Kiinteistönhoito ja siivous
Tähän ryhmään kuuluvat hoitavat kiinteistöjä, siivoavat sen tiloja ja tekevät muuta puhdistustyötä.

941 Kiinteistönhoito ja kunnossapito
Vastaavat kiinteistöjen yleisestä valvonnasta ja hoidosta, hoitavat lämmityslaitteita sekä valvovat
järjestystä kiinteistöissä.

94110 Kiinteistötyönjohtaja
Johtaa suuren kiinteistön työntekijöiden työtä; osallistuu yleensä myös itse työhön.
94120 Talonmies
Huolehtii kiinteistöstä, hoitaa lämmityslaitteita yms.
94125 Huoltomies
Tekee erilaiset kone-, laite- ja rakenteiden korjaukset, huollot ja määräaikaistarkastukset sekä pitää
ulkoalueet puhtaana. Tähän luetaan kiinteistönhoitaja ja aluelämpökeskuksen hoitaja.
94130 Suntio
Huolehtii kirkkorakennuksesta ja muista seurakunnan tiloista, hoitaa usein rakennusten lämmitystä ja
siivousta; vastaa kirkkomaan ja hautojen hoidosta; tekee joskus toimistotyötä kirkkoherranvirastossa.
Voidaan kutsua myös seurakuntamestariksi.
94140 Koulun vahtimestari
Valvoo koulualueen ja koulun tilojen järjestystä, hoitaa asiakaspalvelua sekä huolehtii koulun
kaluston ja irtaimiston kunnossapidosta ja hankinnoista.
94150 Liikuntatilojen hoitaja
Hoitaa urheiluhallia, uimahallia, kuntohallia tai vastaavaa tilaa; vastaa tilojen kunnossapidosta ja
aukiolosta. Tähän luetaan myös ulkoilmatilojen hoitajat, esim. raviradanhoitaja ja
urheilukentänhoitaja sekä rinnetyöntekijä laskettelukeskuksissa. Tähän ei lueta uinninvalvojaa
(909).
94190 Muut kiinteistötyöntekijät
Tähän luetaan ne kiinteistötyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin.

942 Siivoojat
Johtavat siivoustyötä ja siivoavat yritysten, laitosten, asuntoloiden jne. tiloja sekä pesevät ikkunoita.
94205 Siivoustyönjohtaja
Järjestelee ja johtaa siivoustyötä siivousliikkeissä tai suuressa työpaikassa. Tähän luetaan myös
puhtaanapitolaitoksen työnjohtaja.
94206 Siivoustyönohjaaja
Ohjaa itse siivoustyöhön osallistuen siivoojien tai siivoojaryhmän työtä. Voidaan kutsua myös
palveluvastaavaksi.

94210 Laitossiivooja
Tekee siivous- ja puhtaanapitotyötä yrityksissä, laitoksissa jne.; siivoaa ruokasaleja, halleja ja
vastaavia tiloja. Voidaan kutsua esim. teollisuussiivoojaksi tai peruspesijäksi.
94215 Toimistosiivooja
Siivoaa työhuoneita, sosiaalitiloja ym. toimistoissa.
94220 Kerroshoitaja
Siivoaa hotellien vierashuoneita, käytäviä ym. sekä hoitaa huonetarjoilun ja muun palvelun. Voidaan
kutsua kerrossiivoojaksi.
94230 Hyttisiivooja
Siivoaa laivojen hyttejä ja muita tiloja; suorittaa joskus palvelutyötä. Kutsutaan usein
hyttiemännäksi.
94240 Vaunusiivooja
Siivoaa ja puhdistaa esim. rautatievaunuja, maanalaisen vaunuja ja busseja. Tähän luetaan myös
lentokoneen siivooja ja makuuvaununhoitaja.
94250 Ikkunanpesijä
Pesee toimistojen ja asuntojen ikkunoita, liikehuoneistojen yms. näyteikkunoita ja lasiseiniä.
94260 Rakennussiivooja
Siivoaa ja puhdistaa uudisrakennusten tiloja ennen rakennusten käyttöönottoa.
94290 Muut siivoojat
Tähän luetaan ne siivoojat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin,
esim. yksityiskotien siivooja.

949 Muu kiinteistönhoito- ja siivoustyö
Tähän luetaan ne kiinteistönhoito- ja siivoustyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin
tämän ryhmän alaryhmiin.
94910 Puhdistustyöntekijä
Kerää ja käsittelee jätteitä yrityksissä, laitoksissa, kaatopaikoilla tai jätelaitoksissa. Siivoaa katuja ja
puistoja sekä tyhjentää roskalaatikoita ym. Voi olla jäteautonkuljettajan apulainen, kadunlakaisija tai
puhtaanapito-osaston työntekijä.
94990 Muut kiinteistönhoidon- ja siivoustyön tekijät
Tähän luetaan ne kiinteistönhoito- ja siivoustyöntekijät, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmien ammattien harjoittajiin.

95 Kauneudenhoito ja hygienia
Tähän ryhmään kuuluvat henkilöt huolehtivat puhtauteen, hygieniaan ja kauneudenhoitoon
liittyvistä palveluista.

951 Kampaajat ja kauneudenhoitajat
Tekevät kampaamo-, parturi- ja kauneudenhoitotyötä sekä valmistavat peruukkeja.
95110 Kampaaja
Leikkaa ja hoitaa naisasiakkaiden hiuksia; antaa joskus kasvohoitoa ja pään hierontaa.
95120 Parturi
Leikkaa ja hoitaa miesasiakkaiden hiuksia; ajaa, leikkaa ja siistii partoja; antaa joskus kasvohoitoa ja
pään hierontaa.
95125 Parturi-kampaaja
Tekee sekä parturin että kampaajan töitä.
95130 Kosmetologi
Hoitaa ihoa eri ainein ja menetelmin, meikkaa ja värjää silmäripsiä ja kulmakarvoja, hoitaa käsiä ja
antaa hierontaa. Tähän luetaan myös solariumhoitolaitosten työntekijät.
95140 Manikyristi
Käsittelee kynsiä eri ainein ja apuvälinein. Poistaa kynsilakan, viilaa kynnet, pehmittää ja käsittelee
kynsinauhoja, antaa käsienhierontaa ja lakkaa kynnet.
95150 Peruukintekijä
Valmistaa peruukkeja asiakkaiden henkilökohtaisten tarpeiden mukaan ja käsittelee hiuksia tavallisin
kampaamovälinein.
95190 Muut kampaajat ja kauneudenhoitajat
Tähän luetaan ne kampaajat ja kauneudenhoitajat, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin. Tähän luetaan mm. stylistit ja hiusmuotoilijat.

959 Muu kauneudenhoitotyö
Tähän ryhmään luetaan ne hygienia ja kauneudenhoitotyötä tekevät, joita ei voida lukea muihin
tämän ryhmän alaryhmiin.
95990 Muut kauneudenhoitotyöntekijät
Tähän luetaan ne hygienia- ja kauneudenhoitotyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin
tämän ryhmän alaryhmien ammattien harjoittajiin. Tähän luetaan mm. väri- ja tyylikonsultit ja
tatuoijat.

96 Pesula
Tähän ryhmään kuuluvat tekevät pesula-, pesulamyymälätyötä sekä prässäävät ja silittävät vaatteita
ym.

961 Pesulatyöntekijät
Johtavat pesula- tai pesulamyymälätyötä ja tekevät vesipesua ja kemiallista pesua sekä palvelevat
asiakkaita pesulamyymälässä.
96110 Pesulan hoitaja ja pesulamyymälän hoitaja
Vastaa pesulasta tai pesulamyymälästä ja johtaa sen työtä. Osallistuu usein käytännön työhön.
Tähän luetaan myös pesulamestari ja pesulan esimies.
96120 Pesulatyöntekijä tai pesulamyymälätyöntekijä
Hoitaa vesipesu- tai kemiallista pesukonetta sekä tekee muita pesulan töitä. Voidaan kutsua pesulan
koneenhoitajaksi tai konepesijäksi. Hoitaa asiakaspalvelua pesulamyymälässä.
96190 Muut pesulatyöntekijät
Tähän luetaan pesulahenkilökunta, jota ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. tahranpoistaja, lajittelija ja merkitsijä.

962 Prässääjät ja silittäjät
Prässäävät ja silittävät vaatteita ja muita tekstiilituotteita pesuloissa.
96210 Prässääjä
Prässää pestyt tai vastavalmistetut vaatteet prässäyskoneella. Tähän luetaan myös koneprässääjä.
96220 Silittäjä
Silittää ja prässää silitysraudalla vaatteita, jotka eivät sovellu koneprässäykseen.
96290 Muut prässääjät ja silittäjät
Tähän luetaan ne prässääjät ja silittäjät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien
harjoittajiin, esim. mankeloija, mankeliapulainen ja pliseeraaja, joka muokkaa kankaaseen
laskoksia.

969 Muu pesulatyö
Tähän luetaan ne pesu- ja silitystyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmiin.
96990 Muut pesulatyöntekijät
Tähän luetaan ne pesu- ja silitystyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän ryhmän
alaryhmien ammattien harjoittajiin, esim. matonpesijä ja kokolattiamatonpesijä.

97 Matkailupalvelu
Tähän ryhmään kuuluvat toimivat matkustajien palvelutyössä varmistaakseen matkustajien
viihtyvyyden pääasiassa lentokoneissa ja laivoissa.

972 Matkustajien palvelutyö
Vastaavat asiakkaiden palvelusta lentokoneissa, laivoissa ja muissa kulkuneuvoissa.
97210 Lentokoneen purseri
Toimii matkustamon henkilökunnan esimiehenä. Vastaa lentokoneessa matkustajien turvallisuudesta,
ruoantarjoilusta, myynnistä ja muusta palvelusta.
97220 Lentoemäntä, stuertti
Huolehtii matkustajien turvallisuudesta ja viihtyvyydestä lennon aikana, tarjoilee ja myy ruokia,
juomia yms. lentokoneessa.
97230 Laivan purseri
Huolehtii laivalla matkustajien palvelusta ja viihtyvyydestä, tiedottaa tapahtumista matkustajaaluksilla.
97290 Muut matkustajien palvelutyötä tekevät
Tähän luetaan ne matkustajien palvelutyötä tekevät, joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän
ammattien harjoittajiin.

979 Muu matkailupalvelutyö
Tähän luetaan ne henkilöt, jotka toimivat matkustajien palvelutyössä, mutta joita ei voida lukea
muihin tämän pääryhmän alaryhmiin.
97990 Muut matkailupalvelutyötä tekevät
Tähän luetaan ne henkilöt, jotka toimivat matkustajien palvelutyössä, mutta joita ei voida lukea
muihin tämän ryhmän erillisammatteihin.

99 Muut palvelut
Tähän luetaan henkilöt, jotka toimivat palvelutehtävissä mutta joita ei voida lukea muihin tämän
pääryhmän alaryhmiin.

992 Hautauspalvelutyöntekijät
Palvelevat asiakkaita hautaustoimistoissa.
99210 Hautausurakoitsija
Hoitaa erilaisia hautaamiseen liittyviä tehtäviä. Tähän luetaan myös hautaustoimiston hoitaja.

99220 Hautaustoimiston apulainen
Hoitaa tehtäviä hautausten valmistelujen ja hautausten aikana.
99290 Muut hautauspalvelutyöntekijät
Tähän luetaan ne kuolemantapausten ja hautausten yhteydessä erilaisia tehtäviä hoitavat henkilöt,
joita ei voida lukea muihin tämän alaryhmän ammattien harjoittajiin, esim. palsamoija,
krematoriotyöntekijä ja haudankaivaja (ei suntio).

993 Kasinon pelinhoitajat ja pelihallien työntekijät
Toimivat kasinoilla ja pelihalleissa erilaisten pelien hoitajina.
99310 Kasinon pelinhoitaja
Toimii kasinolla pelipöytien pelinhoitajana.
99320 Pelihallin hoitaja
Hoitaa esim. bingo-, ruletti- ja peliautomaattitoimintaa pelihalleissa ym. Voi olla esim. bingoemäntä
tai -isäntä, pelipankin hoitaja, pelihallin vahtimestari tai ruletinhoitaja.
99390 Muut kasinon pelinhoitajat ja pelihallien työntekijät
Tähän luetaan ne kasinoilla ja pelihalleissa työtä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea muihin tämän
ryhmän alaryhmien ammattien harjoittajiin

999 Muu palvelutyö
Tähän luetaan ne henkilökohtaisia palveluja ja muuta palvelutyötä tekevät henkilöt, joita ei voida
lukea muihin tämän ryhmän alaryhmiin.
99920 Eteisvahtimestari
Vastaanottaa asiakkaita ja huolehtii näiden päällysvaatteista esim. ravintolassa, tai muussa julkisessa
tilassa. Tähän luetaan vaatenaulakon hoitaja ja ravintolan vahtimestari.
99940 Elokuvateatterin vahtimestari
Vastaanottaa sisäänpääsyliput ja osoittaa paikat elokuvateatterissa. Tähän luetaan myös teattereiden
ja muiden tilaisuuksien pääsylippujen vastaanottaja sekä paikannäyttäjä.
99950 Malli
On taidemallina esim. maalarille, piirtäjälle tai kuvanveistäjälle.
99980 Kengänkiillottaja
Puhdistaa ja kiillottaa jalkineita.

99990 Muut palvelutyöntekijät
Tähän luetaan ne henkilökohtaista ja muuta palvelutyötä tekevät henkilöt, joita ei voida lukea
muihin tämän ryhmän alaryhmien ammattien harjoittajiin, esim. ilmoitusten kiinnittäjä ja käymälän
hoitaja.
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Tieteellinen, tekninen ja taiteellinen työ

00 Tekniikan ala
000 Arkkitehdit
00010
00020
00030
00040
00090

Arkkitehti
Rakennusarkkitehti
Kaavoitusarkkitehti
Maisema-arkkitehti
Muut arkkitehdintyötä tekevät

001 Rakennusinsinöörit ja -teknikot
00110
00120
00130
00135
00140
00145
00150
00155
00160
00165
00190
00195

Rakennusinsinööri
Tuotantoinsinööri
Työnjohtaja
Rakennusmestari
Suunnitteluinsinööri
Suunnitteluteknikko
Tarkastusinsinööri
Tarkastusteknikko
Työntutkimusinsinööri
Työntutkimusteknikko
Muut talonrakennusinsinöörit
Muut talonrakennusteknikot

002 Sähkötekniikan insinöörit ja teknikot
00210
00220
00225
00230
00235
00240
00245
00250
00255
00260
00265
00290
00295

Sähköinsinööri
Tuotantoinsinööri
Työnjohtaja
Suunnitteluinsinööri
Suunnitteluteknikko
Tarkastusinsinööri
Tarkastusteknikko
Huolto- ja neuvontainsinööri
Huolto- ja neuvontateknikko
Työntutkimusinsinööri
Työntutkimusteknikko
Muut sähkötekniikan insinöörit
Muut sähkötekniikan teknikot

003 Elektroniikka-, automaatio- ja tietotekniikkainsinöörit ja teknikot
00310
00311
00315
00316
00320
00325

Elektroniikkainsinööri
Automaatioinsinööri
Tietotekniikkainsinööri
Tietoliikenneinsinööri
Tuotantoinsinööri
Työnjohtaja

00328
00330
00335
00340
00345
00350
00355
00360
00365
00390
00395

Tietotekniikan teknikko
Suunnitteluinsinööri
Suunnitteluteknikko
Tarkastusinsinööri
Tarkastusteknikko
Huolto- ja neuvontainsinööri
Huolto- ja neuvontateknikko
Työntutkimusinsinööri
Työntutkimusteknikko
Muut elektroniikan ja tietotekniikan insinöörit
Muut elektroniikan ja tietotekniikan teknikot

004 Koneinsinöörit ja -teknikot
00410
00420
00425
00430
00435
00440
00445
00450
00455
00460
00465
00470
00475
00480
00485
00486
00487
00490
00495

Koneinsinööri
Tuotantoinsinööri
Työnjohtaja
Suunnitteluinsinööri
Suunnitteluteknikko
Tarkastusinsinööri
Tarkastusteknikko
Huolto- ja neuvontainsinööri
Huolto- ja neuvontateknikko
Työntutkimusinsinööri
Työntutkimusteknikko
Katsastusmies
Katsastusteknikko
LVI-insinööri
LVI-teknikko
Koeajaja
Laivankatsastaja
Muut koneinsinöörit
Muut koneteknikot

005 Kemiantekniikan insinöörit ja teknikot
00520
00525
00530
00535
00540
00545
00550
00555
00560
00565
00570
00590
00595

Tuotantoinsinööri
Työnjohtaja
Suunnitteluinsinööri
Suunnitteluteknikko
Tarkastusinsinööri
Tarkastusteknikko
Huolto- ja neuvontainsinööri
Huolto- ja neuvontateknikko
Työntutkimusinsinööri
Työntutkimusteknikko
Elintarviketeknikko
Muut kemiantekniikan insinöörit
Muut kemiantekniikan teknikot

006 Kaivostekniikan ja metallurgian insinöörit ja teknikot
00620 Tuotantoinsinööri
00625 Työnjohtaja
00630 Suunnitteluinsinööri

00635
00640
00645
00650
00655
00660
00665
00670
00675
00690
00695

Suunnitteluteknikko
Tarkastusinsinööri
Tarkastusteknikko
Huolto- ja neuvontainsinööri
Huolto- ja neuvontateknikko
Työntutkimusinsinööri
Työntutkimusteknikko
Öljynporausinsinööri
Öljynporausalan tuotantoteknikko
Muut kaivostekniikan ja metallurgian insinöörit
Muut kaivostekniikan ja metallurgian teknikot

007 Muut teknisten alojen insinöörit ja teknikot
00720
00725
00730
00735
00740
00745
00750
00755
00760
00765
00770
00775
00790
00795

Tuotantoinsinööri
Työnjohtaja
Suunnitteluinsinööri
Suunnitteluteknikko
Tarkastusinsinööri
Tarkastusteknikko
Huolto- ja neuvontainsinööri
Huolto- ja neuvontateknikko
Työntutkimusinsinööri
Työntutkimusteknikko
Patentti-insinööri
Biotekniikan insinööri
Muut teknisten alojen insinöörit
Muut teknisten alojen teknikot

008 Mittausinsinöörit ja -teknikot sekä kartoittajat
00810
00815
00820
00825
00830
00835
00840
00850
00890

Geodeetti
Maanmittausinsinööri
Kaupunginmittausinsinööri
Kiinteistöinsinööri
Mittausteknikko
Kaivosmittaaja
Aluksenmittaaja
Kartoittaja, topografi
Muut mittausinsinöörit ja -teknikot sekä kartoittajat

009 Tekniset piirtäjät ja muu tekniikan ala
00910
00920
00930
00940
00950
00960
00970
00990

Koneenpiirtäjä
Kartanpiirtäjä
LVI-piirtäjä
Rakennuspiirtäjä
Sähköpiirtäjä
Piirustusapulainen
Mittaaja
Muut tekniset piirtäjät ja tekniikan alan työntekijät

01 Kemian ja fysiikan ala
010 Kemistit
01010
01020
01030
01040
01090
01095

Kemisti
Laboratorioinsinööri
Sairaalakemisti
Biokemisti
Muut kemian alan työntekijät
Tutkimusapulainen, kemia

011 Fyysikot
01110
01120
01130
01190
01195

Fyysikko
Laboratorioinsinööri
Sairaalafyysikko
Muut fysiikan alan työntekijät
Tutkimusapulainen, fysiikka

012 Laborantit ja laboratorioapulaiset
01210
01220
01230
01290

Laborantti
Sairaalalaborantti
Laboratorioapulainen
Muut laborantit ja laboratorioapulaiset

013 Geologit
01310
01320
01330
01390
01395

Geofyysikko
Geologi
Paleontologi
Muut geologit
Tutkimusapulainen, geologia

014 Meteorologit ja hydrologit
01410
01420
01430
01490
01495

Meteorologi
Hydrologi
Säänhavainnoija
Muut meteorologit ja hydrologit
Tutkimusapulainen, meteorologia, hydrologia

019 Muu kemian ja fysiikan ala
01910 Tähtitieteilijä
01990 Muut kemian ja fysiikan alan työntekijät

02 Biologian ala
021 Biologit
02110
02120
02130
02140
02150
02160

Kasvitieteilijä
Eläintieteilijä
Limnologi
Geneetikko
Kalastusbiologi
Mikrobiologi

02170
02180
02190
02195

Farmakologi
Fysiologi
Muut biologit
Tutkimusapulainen, biologia

022 Maatalousneuvojat ja -tutkijat
02210
02220
02230
02235
02240
02250
02260
02270
02290
02295

Neuvonta-agronomi
Maataloustutkija
Maatalousneuvoja
Puutarhaneuvoja
Karjantarkkailija
Seminologi
Kotitalousneuvoja
Kalatalousneuvoja
Muut maatalousneuvojat ja -tutkijat
Tutkimusapulainen, maatalous

023 Metsätalousneuvojat ja -tutkijat
02310
02320
02330
02340
02390
02395

Neuvova metsänhoitaja
Metsäalan tutkija
Metsätalousneuvoja, metsänhoidon neuvoja
Riistanhoidon neuvoja
Muut metsätalousneuvojat ja -tutkijat
Tutkimusapulainen, metsätalous

029 Muu biologian ala
02990 Muut biologisen alan työntekijät

03 Opetusala
030 Rehtorit
03010 Rehtori
03090 Muut rehtorit

031 Yliopiston- ja korkeakoulunopettajat
03110
03120
03130
03140
03150
03190

Professori
Lehtori
Assistentti
Amanuenssi
Tuntiopettajat
Muut yliopistojen ja korkeakoulujen opettajat

032 Aineenopettajat ja lehtorit
03210
03212
03213
03214
03215
03216
03217
03218

Matematiikanopettaja
Fysiikanopettaja
Kemianopettaja
Biologianopettaja
Maantiedonopettaja
Uskonnon- ja elämänkatsomustiedon opettaja
Historian- ja yhteiskuntaopin opettaja
Psykologian, kasvatusopin ja filosofian opettaja

03219
03220
03221
03222
03223
03224
03225
03226
03227
03228
03229
03230
03231
03232
03234
03235
03236
03237
03239
03242
03243
03244
03245
03246
03247
03248
03249
03250
03252
03253
03254
03256
03257
03258
03259
03260
03261
03262
03263
03264
03265
03266
03267
03268
03269
03270
03275
03276
03280
03290

Äidinkielenopettaja, suomi
Suomen kielen opettaja
Äidinkielenopettaja, ruotsi
Ruotsin kielen opettaja
Saamen kielen opettaja
Englannin kielen opettaja
Saksan kielen opettaja
Ranskan kielen opettaja
Venäjän kielen opettaja
Klassisten kielten opettaja
Muiden vieraiden kielten opettaja
Musiikinopettaja
Kuvaamataidonopettaja
Taideaineiden opettaja
Liikunnanopettaja
Kaupallisten aineiden opettaja, peruskoulu
Teknisen työn opettaja
Kotitalousopettaja
Muut aineenopettajat
Liikenneopettaja
Kaupallisten aineiden opettaja, ammatilliset oppilaitokset ym.
Terveydenhuollon opettaja
Yhteiskunnallisten aineiden opettaja
Tietotekniikan opettaja
Maatalous-, puutarha-, puu- ja metsätalousalan opettaja
Kalastuksenopettaja
Merimiestyönopettaja
Tekstiilityönopettaja
Ompelunopettaja
Kudonnanopettaja
Jalkine- ja nahkatuotealan opettaja
Teknisten sovellutusaineiden opettaja
Metallityönopettaja
Hienomekaanisten aineiden opettaja
Moottoriteknisten aineiden opettaja
Sähkövoimateknisten aineiden opettaja
Teleteknisten aineiden opettaja
Puutyönopettaja
Maalaustyönopettaja
Muuraus- ja betonityön opettaja
Kirjansidonnan ja graafisen alan ammatinopettaja
Lasi- ja keraamisen alan ammatinopettaja
Teknokemiallisen alan ammatinopettaja
Elintarvikealan ammatinopettaja
Kotitalous- ja ravintola-alan ammatinopettaja
Lastenhoidonopettaja
Parturi- ja kampaamoalan ammatinopettaja
Kauneudenhoitoalan ammatinopettaja
Ohjaavien kurssien opettaja
Muut ammatin- ja erikoisaineiden opettajat

033 Luokanopettajat
03310 Peruskoulun luokanopettaja
03390 Muut peruskoulun luokanopettajat

034 Erityisopettajat
03410
03420
03430
03440
03450
03460
03470
03490

Erityisluokanopettaja, mukautettu opetus
Erityisluokanopettaja, harjaantumisopetus
Erityisluokanopettaja, näkövammaiset
Erityisluokanopettaja, kuulovammaiset
Erityisluokanopettaja, vammaiset
Erityisluokanopettaja, sopeutumattomat
Erityisopettaja
Muut erityisopettajat

035 Lastentarhanopettajat
03510
03515
03520
03590

Päiväkodin johtaja
Erityislastentarhanopettaja
Lastentarhanopettaja
Muut lastentarhanopettajat

036 Kouluttajat
03610
03620
03630
03690

Kouluttaja
Koulutussuunnittelija
Kurssisihteeri
Muut kouluttajat

037 Upseerit
03710
03720
03730
03790

Upseeri
Toimiupseeri
Erikoisupseeri
Muut upseerit

038 Muu sotilastyö
03890 Muut sotilastyötä tekevät

039 Muu opetustyö
03910
03920
03930
03940
03950
03990

Puhetaidonopettaja
Opinto-ohjaaja
Opintojen ohjaaja
Opintosihteeri
Kouluavustaja
Muut opetustyötä tekevät

04 Uskonnollinen ala
041 Papit
04110
04120
04140
04150

Evankelisluterilainen pappi
Ortodoksinen pappi
Saarnaaja
Seurakuntalehtori

04190 Muut papit

049 Muu uskonnollinen työ
04910 Diakoniatyöntekijä
04990 Muut uskonnollisen työn tekijät

05 Lainopillinen ala
051 Tuomioistuinlakimiehet
05110 Tuomioistuinlakimies
05190 Muut tuomioistuinlakimiehet

052 Syyttäjät
05210
05220
05230
05290

Nimismies
Kaupunginviskaali
Poliisimestari
Muut syyttäjät

053 Asianajajat
05310 Asianajaja
05390 Muut asianajotyötä tekevät

054 Lainopilliset asiantuntijat
05410
05420
05430
05490

Järjestön lakimies
Yrityksen lakimies
Hallinnon lakimies
Muut lakimiehet

055 Notaarit
05510 Notaari, hallinto
05590 Muut notaarit

059 Muu lainopillinen työ
05990 Muut lainopillisen työn tekijät

06 Toimitus- ja tiedotustyö, joukkoviestintä
061 Lehdentoimittajat
06110
06120
06130
06190

Lehdentoimittaja
Toimituspäällikkö
Kustannustoimittaja
Muut lehdentoimittajat

062 Ohjelmatoimittajat
06210 Radio- tai TV-ohjelmien toimittaja
06290 Muut ohjelmatoimittajat

063 Tiedottajat
06310 Tiedottaja
06320 Kulttuurisihteeri

06390 Muut tiedottajat

064 Kuluttajaneuvojat
06410 Kunnallinen kuluttajaneuvoja
06490 Muut kuluttajaneuvojat

065 Radio- ja TV-tarkkailijat, äänittäjät
06510
06520
06530
06540
06590

Studioteknikko
Äänittäjä
Äänitarkkailija
Kuvatarkkailija
Muut radio- ja TV-tarkkailijat sekä äänittäjät

066 Radio-, TV- ja elokuvakoneiden käyttäjät
06610
06620
06630
06640
06690

Valaistusteknikko
Kuvanauhoittaja
Filmintekstittäjä
Elokuvakoneenkäyttäjä
Muut radio-, TV- ja elokuvakoneiden käyttäjät

069 Muu toimittaja- ja tiedotustyö, joukkoviestintä
06910 Korjauslukija
06990 Muut toimittaja- ja tiedotustyötä tekevät

07 Taide- ja viihdeala
071 Kirjailijat
07110
07120
07130
07140
07190

Kirjailija
Kaunokirjallisuuden kääntäjä
Kriitikko
Dramaturgi
Muut kirjailijat

072 Kuvataiteilijat
07210
07215
07220
07225
07230
07240
07245
07250
07255
07260
07270
07290

Taidemaalari
Graafikko
Kuvanveistäjä
Graafinen suunnittelija
Taittaja
Kuvittaja
Elokuvanpiirtäjä
Muotipiirtäjä
Lavastaja
Lavastusmaalari
Konservaattori
Muut kuvataiteilijat

073 Muotoilijat
07310 Keramiikka- ja lasitaiteilija
07320 Sisustus- ja kalustesuunnittelija
07330 Teollinen muotoilija

07340 Tekstiilitaiteilija
07350 Kankaansuunnittelija
07390 Muut muotoilijat

074 Valokuvaajat ja elokuvaajat
07410
07420
07430
07440
07450
07460
07490

Ateljeevalokuvaaja
Mainoskuvaaja
Lehtivalokuvaaja
Elokuvaaja
Laitoskuvaaja
TV-kuvaaja
Muut valokuvaajat ja elokuvaajat

075 Näyttämötaiteilijat
07510
07520
07530
07540
07590

Näyttelijä
Laulaja, taidemusiikki
Tanssija
Varieteetaiteilija
Muut näyttämötaiteilijat

076 Muusikot
07610
07615
07620
07630
07635
07640
07645
07650
07655
07660
07665
07672
07673
07674
07675
07676
07677
07678
07680
07690

Säveltäjä
Orkesterin- ja kuoronjohtaja
Kirkkomuusikko
Muusikko, kosketinsoittimet
Muusikko, paljesoittimet
Muusikko, jousisoittimet
Muusikko, näppäilysoittimet
Muusikko, puupuhaltimet
Muusikko, vaskipuhaltimet
Muusikko, lyömäsoittimet
Laulaja, kevyt musiikki
Kaksijäseninen tanssiorkesteri, duo
Kolmijäseninen tanssiorkesteri, trio
Nelijäseninen tanssiorkesteri, kvartetti
Viisijäseninen tanssiorkesteri, kvintetti
Kuusijäseninen tanssiorkesteri, sekstetti
Seitsenjäseninen tanssiorkesteri, septetti
Kahdeksanjäseninen tanssiorkesteri, oktetti
Musiikkijuontaja
Muut muusikot

077 Ohjaajat ja näyttämömestarit
07710
07720
07730
07740
07750
07760
07770
07780

Ohjaaja
Teatterituottaja
Näyttämöpäällikkö
Kuvaussihteeri
Tarpeistonhoitaja
Valaistusmestari
Elokuvaleikkaaja
Äänimies

07790 Muut ohjaajat ja näyttämömestarit

079 Muu taiteellinen ja viihteellinen työ
07910
07920
07930
07940
07950
07990

Naamioija
Tarpeistonhankkija
Puvustonhoitaja
Kuiskaaja
Pukija
Muut taiteellista ja viihteellistä työtä tekevät

08 Kirjasto- ja informaatioala
081 Kirjastotyöntekijät
08110
08120
08130
08140
08190

Yleisen kirjaston kirjastonhoitaja
Tieteellisen kirjaston kirjastonhoitaja
Yrityksen tms. kirjastonhoitaja
Kirjastoapulainen
Muut kirjastotyöntekijät

082 Arkisto- ja museotyöntekijät
08210
08220
08230
08290

Arkistonhoitaja
Arkistoapulainen
Museonhoitaja
Muut arkisto- ja museotyöntekijät

083 Informaatikot
08310 Informaatikko
08390 Muut informaatikot

089 Muu kirjasto- ja informaatioala
08990 Muut kirjasto- ja informaatioalan työtä tekevät

09 Muu tieteellinen asiantuntijatyö
091 Yhteiskunnallisen alan tutkijat
09110
09120
09130
09140
09150
09160
09170
09190
09195

Taloustutkija
Yritystutkija
Tilastotutkija
Matemaatikko
Yhteiskuntatutkija
Yhdyskuntasuunnittelija
Markkinatutkija
Muut yhteiskunnallisen alan tutkijat
Tutkimusapulainen, yhteiskuntatieteet

092 Humanistisen ja luonnontieteellisen alan tutkijat
09210
09220
09230
09240

Arkeologi
Maantieteilijä
Sukututkija
Kansatieteilijä

09250
09260
09270
09290
09295

Taidehistoriantutkija
Kielentutkija
Teologiantutkija
Muut humanistisen ja luonnontieteellisen tutkimuksen tekijät
Tutkimusapulainen, muu humanistinen ja luonnontieteellinen tutkimus

093 Haastattelijat
09310 Haastattelija
09390 Muut haastattelijat

094 Suhdetoimintatyöntekijät
09410
09420
09430
09490

Suhdetoimintapäällikkö
Suhdetoiminnanhoitaja
Kongressisihteeri
Muut suhdetoimintatyötä tekevät

095 Järjestötyöntekijät
09510 Ammattijärjestön toimitsija
09520 Järjestösihteeri
09590 Muut järjestötyöntekijät

096 Kääntäjät ja tulkit
09610 Kielenkääntäjä
09620 Tulkki
09690 Muut kääntäjät ja tulkit

097 Ympäristön- ja luonnonsuojelutyö
09710
09720
09730
09740
09790

Ympäristönsuojelupäällikkö, -sihteeri
Ympäristönsuojelutarkastaja
Ympäristönsuojelusuunnittelija
Ympäristön- ja luonnonsuojelutyöntekijä
Muut ympäristön- ja luonnonsuojelutyötä tekevät

099 Muu tieteellinen asiantuntijatyö
09990 Muut tieteellisen asiantuntijatyön tekijät

1

Terveydenhuolto ja sosiaaliala

10 Terveyden- ja sairaanhoito
101 Lääkärit
10110 Yleislääkäri
10120 Erikoislääkäri
10190 Muut lääkärit

102 Ylihoitajat
10210 Ylihoitaja
10220 Johtava hoitaja
10290 Muut ylihoitajat

103 Sairaanhoitajat
10310
10315
10320
10330
10340
10350
10360
10390

Osastonhoitaja
Sairaanhoitaja
Erikoissairaanhoitaja
Työterveyshoitaja
Kätilö, erikoissairaanhoitaja
Kouluterveydenhoitaja
Terveydenhoitaja
Muut sairaanhoitotyötä tekevät

104 Laboratoriohoitajat, röntgenhoitajat
10410 Laboratoriohoitaja
10420 Röntgenhoitaja
10490 Muut laboratoriohoitajat ja röntgenhoitajat

105 Mielisairaanhoitajat
10510 Mielenterveyshoitaja
10590 Muut mielisairaanhoitajat

106 Perushoitajat, lääkintävahtimestarit, lähihoitajat
10610 Perushoitaja, lähihoitaja
10620 Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja, lähihoitaja
10690 Muut perushoitajat, lääkintävahtimestarit ja lähihoitajat

107 Lastenhoitajat, sairaanhoito
10710 Lastenhoitaja, sairaanhoito
10790 Muut lastenhoitajat, sairaanhoito

108 Hoitoa ja tutkimusta avustava työ
10810
10820
10830
10840
10890

Välinehuoltaja
Kuulontutkija
Sairaala-apulainen
Osastosihteeri, terveyskeskusavustaja
Muut hoitoa ja tutkimusta avustavat työntekijät

109 Muu terveyden- ja sairaanhoitotyö
10910 Jalkojenhoitaja ja jalkaterapeutti, lähihoitaja
10990 Muut terveyden- ja sairaanhoitotyötä tekevät

11 Terveydenhuollon kuntoutus
111 Lääkintävoimistelijat
11110
11120
11130
11140
11190

Fysioterapeutti
Erikoislääkintävoimistelija
Kuntohoitaja
Hieroja
Muut lääkintävoimistelijat

112 Toiminnallinen terapia
11210 Toimintaterapeutti
11290 Muut toiminnallisen terapiatyön tekijät

113 Puheterapia
11310 Puheterapeutti
11390 Muut puheterapiatyön tekijät

114 Ravitsemusterapia
11410 Ravitsemussuunnittelija
11490 Muut ravitsemusterapiatyötä tekevät

119 Muu terveydenhuollon kuntouttava työ
11910 Kylvettäjä
11990 Muut terveydenhuollon kuntouttavan työn tekijät

12 Hammashoitoala
121 Hammaslääkärit
12110 Hammaslääkäri
12120 Erikoishammaslääkäri
12190 Muut hammaslääkärit

122 Hammashoitajat
12210 Erikoishammashoitaja
12220 Hammashoitaja, lähihoitaja
12290 Muut hammashoitajat

129 Muu hammashoitoalan työ
12990 Muut hammashoitoalan työntekijät

13 Apteekkiala
131 Apteekkarit ja proviisorit
13110 Apteekkari
13120 Proviisori
13190 Muut apteekkarit ja proviisorit

132 Farmaseutit
13210 Farmaseutti
13290 Muut farmaseutit

133 Lääketyöntekijät
13310 Lääketyöntekijä
13390 Muut lääketyöntekijät

139 Muu apteekkialan työ
13990 Muut apteekkialan työntekijät

14 Eläinlääkintä ja ympäristönsuojelu
141 Eläinlääkärit
14110
14120
14130
14190

Kunnaneläinlääkäri, piirieläinlääkäri
Pieneläinklinikan lääkäri
Tarkastuseläinlääkäri
Muut eläinlääkärit

142 Terveysvalvontatyö
14210
14220
14230
14290

Terveystarkastaja
Työsuojelutarkastaja
Ergonomi
Muut terveydenvalvontatyötä tekevät

149 Muu eläinlääkintätyö
14990 Muut eläinlääkintätyötä tekevät

15 Sosiaaliala
151 Johtavat sosiaalityöntekijät ja toimialajohtajat
15110
15120
15130
15190

Huoltolaitoksen johtaja
Johtava sosiaalityöntekijä
Sosiaalitoimen toimialajohtaja
Muut johtavat sosiaalityöntekijät ja toimialajohtajat

152 Sosiaalityöntekijät
15210
15220
15230
15240
15250
15290

Sosiaalityöntekijä, sosiaalitoimi
Sosiaalityöntekijä, terveydenhuolto
Sosiaalityöntekijä, perheneuvola
Sosiaaliterapeutti
Koulukuraattori
Muut sosiaalityöntekijät

154 Sosiaalialan hoitajat ja henkilökohtaiset avustajat
15410
15415
15420
15430
15440
15445
15450
15460
15470
15490

Kehitysvammaisten hoitaja, lähihoitaja
Kehitysvammaisten ohjaaja
Ohjaaja, sosiaaliala
Lähikasvattaja
Koulunkäyntiavustaja
Päiväkodin henkilökohtainen avustaja
Henkilökohtainen avustaja
Hoitoapulainen
Perhetyöntekijä
Muut sosiaalialan hoitajat ja henkilökohtaiset avustajat

155 Kodinhoitajat ja kotiavustajat
15510 Kodinhoitaja, lähihoitaja
15520 Kotiavustaja
15590 Muut kodinhoitajat ja kotiavustajat

159 Muu sosiaalialan työ
15990 Muut sosiaalialan työntekijät

16 Lasten päivähoito
161 Lastenhoitajat, päivähoito
16110 Lastenhoitaja, päivähoito
16190 Muut lastenhoitajat, päivähoito

162 Lasten päivähoidon työntekijät
16210 Perhepäivähoitaja
16220 Lasten päivähoitaja, kodeissa
16290 Muut lasten päivähoidon työntekijät

169 Muu lasten päivähoidon työ
16990 Muut lasten päivähoidon työtä tekevät

17 Psykologia
171 Psykologit
17110
17120
17130
17190

Terveydenhoito- ja kuntoutuspsykologi
Työn ja ammattien psykologi
Opetus- ja kasvatuspsykologi
Muut psykologit

179 Muu psykologinen työ
17990 Muut psykologisen työn työntekijät

18 Harrastustoiminnan ohjaus, ammattiurheilu
181 Nuoriso- ja raittiustoimen ohjaajat
18110 Nuoriso-ohjaaja
18120 Raittiussihteeri
18190 Muut nuoriso- ja raittiustoimen ohjaajat

182 Liikunnanohjaajat ja valmentajat
18210
18220
18230
18240
18290

Liikunnanohjaaja
Urheiluvalmentaja
Ammattilaisurheilija
Ravivalmentaja
Muut liikunnanohjaajat ja valmentajat

189 Muu harrastustoiminnan ohjaus, ammattiurheilu
18990 Muut harrastustoiminnan ohjausta ja ammattimaista urheilutyötä tekevät

19 Muu terveydenhuolto ja sosiaaliala
191 Apuvälineiden valmistajat
19110 Optikko

19120 Hammasteknikko
19130 Apuneuvoteknikko
19190 Muut apuvälineiden valmistajat

199 Muu terveydenhuollon ja sosiaalialan työ
19990 Muut terveydenhuollon ja sosiaalialan työntekijät

2

Hallinto- ja toimistotyö, IT-alan työ

20 Julkisen hallinnon johtaminen
201 Valtionhallinnon johtavat virkamiehet
20110 Viraston päällikkö
20120 Valtionhallinnon esittelijä
20190 Muut valtion hallinnon johtavat virkamiehet

202 Kunnallishallinnon johtavat virkamiehet
20210
20220
20230
20290

Kunnanjohtaja, kaupunginjohtaja
Hallintokunnan päällikkö
Suunnittelija, kunnallishallinto
Muut kunnallishallinnon johtavat virkamiehet

209 Muu julkisen hallinnon johtotyö
20990 Muut julkishallinnon johtajat

21 Liikeyritysten ja järjestöjen johtaminen
211 Yrittäjät
21115 Yrittäjä
21116 Franchising-yrittäjä
21190 Muut yrittäjät

212 Järjestöjen ja liittojen johtajat
21210 Järjestön puheenjohtaja, johtaja, toiminnanjohtaja
21290 Muut järjestöjen ja liittojen johtajat

213 Liikeyritysten johtajat
21310
21320
21330
21340
21390

Yritysjohtaja
Tekninen johtaja
Hallintojohtaja
Talousjohtaja
Muut liikeyritysten johtajat

219 Muu liikeyritysten ja järjestöjen johtotyö
21990 Muut liikeyritysten ja järjestöjen johtajat

22 Henkilöstöhallinto ja työnvälitys
221 Työnvälitystyö
22110
22120
22130
22190

Työvoima- tai työnvälitystoimiston johtaja
Työvoimaneuvoja, työnvälittäjä
Kuntoutusohjaaja
Muut työnvälittäjät

222 Henkilöstöhallinto
22210
22220
22230
22290

Työhönottaja
Henkilöstöasioiden hoitaja
Henkilöstökonsultti
Muut henkilöstöhallinnon työntekijät

229 Muu henkilöstöhallinto ja työnvälitystyö
22990 Muut henkilöstöhallinnon ja työnvälityksen työntekijät

23 Taloushallinnon suunnittelu ja tilinpito
231 Taloushallinnon suunnittelijat ja kustannuslaskijat
23110
23120
23130
23140
23150
23160
23190

Hallintosuunnittelija
Laskentatoimen suunnittelija
Kustannuslaskija
Tilausten käsittelijä
Hinnoittelija
Kustannusyhtiön faktori
Muut taloushallinnon suunnittelijat ja kustannuslaskijat

232 Tilintarkastajat
23210 Tilintarkastaja
23290 Muut tilintarkastajat

233 Tilinpitotyö
23310
23315
23320
23330
23340
23390

Kirjanpitäjä
Reskontranhoitaja
Palkanlaskija
Varastokirjanpitäjä
Kassanhoitaja, konttori
Muu tilinpitotyö

239 Muu taloushallinnon suunnittelu- ja tilinpitotyö
23910
23920
23930
23990

Luottoneuvoja
Maksujenperijä
Ulosottovirkailija
Muut taloushallinnon suunnittelu- ja tilinpitotyötä tekevät

24 Sihteeri- ja toimistotyö
241 Sihteerit
24110 Sihteeri

24120 Osasto- ja toimistosihteeri
24130 Kirjeenvaihtaja
24190 Muut sihteerit

242 Toimistotyöntekijät
24205
24210
24220
24230
24240
24290

Toimistonhoitaja
Toimistotyöntekijä
Kirjaaja
Tilastonlaatija
Laskuapulainen
Muut toimistotyöntekijät

243 Tekstinkäsittelijät
24310 Tekstinkäsittelijä
24320 Laskuttaja
24390 Muut tekstinkäsittelijät

244 Toimistovahtimestarit
24410
24420
24430
24490

Toimistovahtimestari
Toimistolähetti
Monistaja
Muut toimistovahtimestarit

249 Muu sihteeri- ja toimistotyö
24910 Postittaja
24990 Muut sihteeri- ja toimistotyötä tekevät

25 Tietotekniikka
251 Tietotekniikkapäälliköt
25110
25111
25112
25113
25114
25115
25190

Atk-päällikkö
Käyttöpäällikkö
Tietohallintopäällikkö
Järjestelmäpäällikkö
Tietoturvapäällikkö
Projektipäällikkö, tietotekniikka
Muut tietotekniikkapäälliköt

252 Suunnittelijat
25215
25230
25235
25240
25245
25250
25255
25260
25265
25270
25275
25280

Systeeminsuunnittelija
Atk-suunnittelija
Käytönsuunnittelija
Ohjelmoija
Atk-neuvoja, -konsultti
Atk-asiantuntija
Ohjelmistosuunnittelija
Käyttöliittymäsuunnittelija
Web-suunnittelija
Sisältösuunnittelija
Tietoliikennesuunnittelija
Tietotekniikka-arkkitehti

25290 Muut suunnittelijat

253 Operaattorit ja mikrotukihenkilöt
25315
25340
25350
25390

Operoiva tallentaja
Atk-operaattori
Mikrotukihenkilö
Muut operaattorit ja mikrotukihenkilöt

259 Muu tietotekninen työ
25910
25920
25930
25990

Atk-kirjoittaja
Jälkikäsittelijä
Atk-yhteyshenkilö, atk-sihteeri
Muut tietotekniset työntekijät

26 Pankki- ja vakuutusala
261 Pankkitoimihenkilöt
26110 Konttorinhoitaja
26120 Pankkitoimihenkilö
26190 Muut pankkitoimihenkilöt

262 Vakuutustoimihenkilöt
26210
26220
26230
26290

Vahinkotarkastaja
Vakuutusvirkailija
Vakuutustarkastaja
Muut vakuutustoimihenkilöt

263 Sosiaalivakuutusvirkailijat
26310
26320
26330
26390

Paikallistoimiston hoitaja
Sosiaalivakuutusvirkailija, asiakaspalvelu
Velka- ja talousneuvoja
Muut sosiaalivakuutusvirkailijat

269 Muu pankki- ja vakuutusalan työ
26990 Muut pankki- ja vakuutusalan työntekijät

27 Matkailuala
271 Matkailupäälliköt ja -virkailijat
27110 Matkailupäällikkö
27120 Matkailutoimiston virkailija
27190 Muut matkailupäälliköt ja -virkailijat

272 Matkatoimistovirkailijat
27210 Matkatoimistovirkailija
27230 Matkailupalvelujen tuottaja
27290 Muut matkatoimistovirkailijat

273 Matkaoppaat
27310 Matkaopas

27320 Eräopas
27390 Muut matkaoppaat

279 Muu matkailualan työ
27990 Muut matkailualan työntekijät

29 Muu hallinto- ja toimistotyö
291 Verovalmistelijat ja -virkailijat
29110 Verovirkailija
29190 Muut verovalmistelijat ja -virkailijat

292 Logistikot ja kuljetussuunnittelijat
29210
29220
29230
29240
29250
29260
29290

Huolitsija
Kuljetusteknikko
Logistikko
Tullaaja
Laivanselvittäjä
Laivansuorija
Muut logistikot ja kuljetussuunnittelijat

293 Isännöitsijät
29310 Isännöitsijä
29390 Muut isännöitsijät

294 Varastonhoitajat
29410 Varastonhoitaja
29420 Tarvikevaraston hoitaja
29490 Muut varastonhoitajat

299 Muu hallinto- ja toimistotyö
29910 Asunnonvälittäjä
29990 Muut hallinto- ja toimistotyöntekijät
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Kaupallinen työ

30 Mainonta ja markkinointi
301 Mainonta- ja markkinointialan päälliköt
30110
30120
30150
30190

Markkinointipäällikkö
Mainospäällikkö
Markkinointisuunnittelija
Muut mainos- ja markkinointialan päälliköt ja suunnittelijat

302 Mainosalan suunnittelijat
30210
30220
30230
30240

Tekstisuunnittelija
Visualisoija
Mainospiirtäjä
Mainossihteeri

30250 Mediasuunnittelija
30290 Muut mainosalan työntekijät

309 Muut mainos- ja markkinointialan työntekijät
30990 Muut mainos- ja markkinointialan työtä tekevät

31 Kiinteistönvälitys ja rahoituspalvelu
311 Kiinteän ja irtaimen omaisuuden välittäjät
31110 Kiinteistönvälittäjä
31120 Arvioija
31190 Muut kiinteistönvälitys- ja rahoituspalvelutyötä tekevät

312 Arvopapereiden ja rahoituspalveluiden välittäjät
31210 Arvopapereiden välittäjä
31220 Sijoitusneuvoja
31290 Muut arvopapereiden ja rahoituspalveluiden välittäjät

319 Muu kiinteistönvälitys ja rahoituspalvelutyö
31910 Ilmoitusmyyjä
31920 Huutokaupanpitäjä
31990 Muut kiinteistönvälitys- ja rahoituspalvelutyötä tekevät

32 Osto
321 Ostajat
32110 Ostopäällikkö
32120 Ostaja
32190 Muut ostajat

322 Ostoasiamiehet
32210 Ostoasiamies
32290 Muut ostoasiamiehet

329 Muu ostotyö
32990 Muut ostotyötä tekevät

33 Myyntityö ja kauppaedustus
331 Myyntityötä johtavat
33110
33115
33120
33130
33190

Myyntipäällikkö
Tuotepäällikkö
Vientipäällikkö
Tuontipäällikkö
Muut myyntityötä johtavat

332 Myyntiedustus ja puhelinmyynti
33210 Myyntiedustaja
33220 Myyntineuvottelija
33230 Tekninen myyjä

33240
33250
33260
33270
33290

Vientimyyjä
Kauppa-agentti
Tuote-esittelijä
Puhelinmyyjä
Muut myyntiedustajat

333 Myyntisihteerit
33310
33315
33330
33390

Myyntisihteeri
Vientisihteeri
Tilausten vastaanottaja
Muut myyntisihteerit

339 Muu myynti- ja kauppaedustustyö
33990 Muut myynti- ja kauppaedustustyötä tekevät

34 Tavaroiden myynti
341 Tukku- ja vähittäiskauppiaat
34110 Tukkukauppias
34120 Vähittäiskauppias
34190 Muut tukku- ja vähittäiskauppiaat

342 Myymälänhoitajat
34210 Myymälänhoitaja
34290 Muut myymälänhoitajat

343 Myyjät
34304
34306
34308
34309
34310
34312
34315
34320
34325
34328
34330
34335
34340
34342
34344
34345
34350
34352
34355
34358
34360
34362
34365
34368

Myyjä
Kioskimyyjä
Myymälän kassanhoitaja
Laivan myymälän kassanhoitaja
Tekstiilimyyjä
Kenkä- ja laukkumyyjä
Kello- ja kultamyyjä
Valokuvaustarvikemyyjä
Rauta- ja rakennustarvikemyyjä
Maatalouskonemyyjä
Automyyjä
Vapaa-ajantarvikemyyjä
Sähkötarvikemyyjä
Kodinkonemyyjä
Tietotekniikkamyyjä
Musiikkialan myyjä
Kirjakauppamyyjä
Taloustavaramyyjä
Huonekalumyyjä
Elintarvikemyyjä
Lihamyyjä
Alkon myyjä
Kemikaliomyyjä
Luontaistuotemyyjä

34370
34375
34380
34385
34390

Sairaanhoitotarvikemyyjä
Kukkien myyjä
Lemmikkieläinmyyjä
Autotarvikemyyjä
Muut myyjät

344 Huoltoasemahenkilöstö
34410
34420
34430
34490

Huoltoaseman hoitaja
Huoltoasema-apulainen
Huoltoaseman kassanhoitaja
Muu huoltoasemahenkilöstö

345 Torikauppiaat ja kotimyyjät
34510
34520
34530
34540
34590

Kotimyyjä
Torimyyjä ja torikauppias
Jäätelönmyyjä
Lehtienmyyjä
Muut kiertävät myyjät

349 Muu tavaroiden myyntityö
34910 Lipunmyyjä
34920 Vuokraaja
34990 Muut tavaroiden myyntityötä tekevät

39 Muu kaupallinen työ
399 Muut kaupallisen alan työntekijät
39910
39920
39930
39940
39990
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Mannekiini
Valokuvamalli
Somistaja
Tekstaaja
Muut kaupallisen alan työtä tekevät

Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala

40 Maatilatalous ja eläintenhoito
400 Maanviljelijät
40010
40020
40030
40090

Maanviljelijä, maatilanemäntä
Tilalla työskentelevä perheenjäsen
Metsätaloudenharjoittaja
Muut maanviljelijät

401 Maataloustyötä johtavat
40110
40120
40130
40190

Tilanhoitaja
Työnjohtaja
Kotieläintenhoitaja
Muut maataloustyötä johtavat

402 Karjatalousyrittäjät
40210 Karjatalousyrittäjä
40290 Muut karjatalousyrittäjät

403 Turkiseläinyrittäjät
40310 Turkistarhaaja
40390 Muut turkiseläinyrittäjät

404 Poronomistajat
40410 Poromies
40490 Muut poronomistajat

405 Maataloustyöntekijät
40510 Etumies
40520 Maataloustyöntekijä
40590 Muut maataloustyöntekijät

406 Kotieläintenhoitajat
40610
40620
40625
40630
40640
40650
40660
40690

Vastaava karjanhoitaja, etumies
Karjanhoitaja
Maatalouslomittaja
Hevostenhoitaja
Sikalanhoitaja
Lampaanhoitaja
Siipikarjanhoitaja
Muut kotieläinten hoitajat

407 Turkiseläintenhoitajat
40710 Turkiseläintenhoitaja
40790 Muut turkiseläinten hoitajat

409 Muu maatalous- ja eläintenhoitotyö
40910
40920
40930
40990

Eläintenhoitaja
Koe-eläintenhoitaja
Koiranhoitaja
Muut maatalous- ja eläintenhoitotyötä tekevät

41 Puutarha- ja puistotyö
410 Kauppapuutarhurit ja viherrakentajat
41010 Kauppapuutarhuri
41020 Viherrakentaja
41090 Muut puutarhanviljelijät

411 Puutarhatyötä johtavat
41110 Puutarhuri ja puistonhoitaja
41120 Puutarhatyönjohtaja
41190 Muut puutarhatyötä johtavat

412 Puutarhatyöntekijät
41210
41220
41225
41230
41240
41290

Puutarhatyöntekijä, etumies
Puutarhatyöntekijä
Taimitarhatyöntekijä
Puistotyöntekijä
Viherrakennustyöntekijä
Muut puutarhatyöntekijät

419 Muu puutarha- ja puistotyö
41990 Muut puutarha- ja puistotyötä tekevät

42 Riistanhoito ja metsästys
421 Riistanvalvojat
42110 Riistanvalvoja
42190 Muut riistanvalvojat

429 Muu riistanhoito ja metsästystyö
42990 Muut riistanhoito ja metsästystyötä tekevät

43 Kalastus
431 Kalastajat
43110 Kalastaja
43190 Muut kalastajat

432 Kalanviljelijät
43210 Kalastusmestari
43220 Kalanviljelijä
43290 Muut kalanviljelijät

439 Muu kalastustyö
43990 Muut kalastustyötä tekevät

44 Metsätyö
441 Metsätaloustyötä johtavat
44120 Piirityönjohtaja, metsätalousteknikko
44130 Metsätyönjohtaja
44190 Muut metsätaloustyötä johtavat

442 Metsätyöntekijät
44210
44220
44225
44230
44240
44290

Metsuri
Metsäkoneenkuljettaja
Monitoimikoneenkuljettaja
Metsätyöntekijä
Puutavaranmittaaja
Muut metsätyöntekijät

443 Uittotyöntekijät
44310 Uittotyöntekijä
44390 Muut uittotyöntekijät

449 Muu metsätaloustyö
44990 Muut metsätaloustyötä tekevät

49 Muu maa- ja metsätaloustyö
499 Muut maa- ja metsätaloustyöntekijät
49910 Maa- ja metsätalouden sekatyöntekijä
49990 Muut maa- ja metsätaloustyötä tekevät
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Kuljetus ja liikenne

50 Meripäällystö
501 Kansipäällystö
50110
50120
50130
50140
50190

Aluksen päällikkö, merikapteeni
Yliperämies
Perämies
Laivuri
Muut kansipäällystötyötä tekevät

502 Luotsit
50210 Luotsi
50220 Satamaluotsi
50290 Muut luotsit

503 Konepäällystö
50310
50320
50330
50390

Konepäällikkö
Konemestari
Alikonemestari
Muut konepäällystötyön tekijät

509 Muu meripäällystötyö
50990 Muut meripäällystötyön tekijät

51 Kansi- ja konemiehistö
511 Kansi- ja konemiehistötyön tekijät
51105
51110
51115
51120
51125
51130
51135

Pursimies
Matruusi
Puolimatruusi
Kansimies
Pumppumies
Korjausmies
Konemies

51140 Konevahtimies
51190 Muut kansi- ja konemiehistötyötä tekevät

519 Muut kansi- ja konemiehistötyön tekijät
51990 Muut kansi- ja konemiehistön työtä tekevät

52 Lentokuljetus
521 Lentokoneenohjaajat ja helikopterilentäjät
52110 Liikennelentäjä
52120 Helikopterilentäjä
52190 Muut lentokoneenohjaajat ja helikopterilentäjät

529 Muu lentokuljetustyö
52990 Muut lentokuljetustyön tekijät

53 Veturinkuljetus
531 Veturinkuljettajat
53110 Veturinkuljettaja
53120 Metrojunan kuljettaja
53190 Muut veturinkuljettajat

539 Muu veturinkuljetustyö
53990 Muut veturinkuljetustyötä tekevät

54 Tieliikenne
540 Linja- ja henkilöautonkuljettajat
54010
54020
54030
54040
54090

Linja-autonkuljettaja
Taksinkuljettaja
Henkilöautonkuljettaja
Raitiovaununkuljettaja
Muut linja- ja henkilöautonkuljettajat

541 Kuorma-auton- ja ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat
54110
54120
54130
54190

Ajoneuvoyhdistelmänkuljettaja
Kuorma-autonkuljettaja
Pakettiautonkuljettaja
Muut kuorma-auton- ja ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat

542 Tavaralähetit
54210
54220
54230
54290

Ulkolähetti
Autolähetti
Kantaja
Muut tavaralähetit

549 Muu tieliikennetyö
54990 Muut tieliikennetyön tekijät

55 Liikenteen johto ja liikennepalvelu
551 Satamaliikennettä johtavat
55110 Satamakapteeni
55120 Satamavirkailija
55190 Muut satamaliikennettä johtavat

552 Lentoliikennettä johtavat ja lennonselvittäjät
55210
55220
55225
55230
55240
55290

Lennonjohtaja
Lennonjohtoapulainen
Lennontiedottaja
Lennonselvittäjä
Lentotoimiston johtaja
Muut lentoliikennettä johtavat ja lennonselvittäjät

553 Lentoliikennevirkailijat
55310
55320
55330
55390

Lentoliikennevirkailija
Rahtivirkailija
Tavarankuljettaja
Muut lentoliikennevirkailijat

554 Rautatieliikennettä johtavat
55410
55420
55430
55440
55490

Liikennealueen päällikkö
Järjestelymestari
Liikennetarkastaja
Junanohjaaja
Muut rautatieliikennettä johtavat

555 Juna- ja asemamiehet
55510
55520
55530
55540
55590

Konduktööri, rahastaja
Junamies
Kuormausmestari
Vaihdemies
Muut juna- ja asemamiehet

556 Tieliikennettä johtavat
55610 Liikennepäällikkö, tieliikenne
55620 Asemanhoitaja, tieliikenne
55690 Muut tieliikennettä johtavat

557 Tie- ja raitiovaunuliikenteen virkailijat
55710
55720
55730
55740
55790

Matkahuoltovirkailija
Rahtivirkailija, tieliikenne
Rahastaja
Lipuntarkastaja
Muut tie- ja raitiovaunuliikenteen virkailijat

559 Muu liikenteenjohto ja liikennepalvelutyö
55990 Muut liikenteenjohto ja liikennepalvelutyötä tekevät

56 Posti- ja teleliikenne
561 Postitoimipaikan hoitajat
56110 Toimipaikan hoitaja
56190 Muut postitoimipaikan hoitajat

562 Posti- ja teleliikenteen virkailijat
56210 Postimiesten esimies
56220 Postivirkailija
56290 Muut posti- ja teleliikenteen virkailijat

563 Puhelinvaihteenhoitajat
56310
56320
56340
56350
56390

Puhelunvälittäjä
Puhelinvaihteenhoitaja
Teleksinhoitaja
Verkostonhoitaja
Muut puhelinvaihteenhoitajat

564 Radiosähköttäjät
56410
56420
56430
56490

Laivasähköttäjä
Radiosähköttäjä
Lennättimenhoitaja
Muut radiosähköttäjät

569 Muu posti- ja teleliikenne työ
56990 Muut posti- ja teleliikennetyötä tekevät

57 Postinjakelu
571 Postinjakajat ja -lajittelijat
57110
57120
57130
57190

Postinjakaja
Postinlajittelija
Lehdenjakaja
Muut postinjakajat ja –lajittelijat

579 Muut posti- ja teleliikennetyöntekijät
57990 Muut posti- ja teleliikennetyötä tekevät

59 Muu kuljetus ja liikenne
591 Laivaliikenteen ohjaus
59110
59120
59130
59140
59150
59190

Majakanvartija
Kanavanhoitaja
Siltavartija
Lossinkuljettaja
Satamanvartija
Muut laivaliikennettä ohjaavat

599 Muu kuljetus- ja liikennetyö
59910 Aikataulunsuunnittelija

59920 Liikenteenohjaaja
59990 Muut kuljetus- ja liikennetyön tekijät
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Rakennus- ja kaivosala

60 Kaivos ja louhinta
601 Kaivostyöntekijät
60110
60120
60130
60140
60190

Kaivoslouhija
Kivenlouhija
Kiviporaaja
Kaivoksenrakentaja
Muut kaivostyöntekijät

602 Rikastustyöntekijät
60210 Murskaimenhoitaja
60220 Rikastuksenhoitaja
60290 Muut rikastustyöntekijät

603 Iskuporaajat ja syväkairaajat
60310 Kaivonporaaja
60320 Syväkairaaja
60390 Muut iskuporaajat ja syväkairaajat

609 Muu kaivos- ja louhintatyö
60910 Kuormauskoneenkuljettaja, kaivos, kivilouhos
60920 Sepelinmurskaimenhoitaja
60990 Muut kaivos- ja louhintatyöntekijät

61 Öljynporaus- ja turpeennosto
611 Öljynporaustyöntekijät
61110 Öljynporaaja
61120 Tuotantotyöntekijä
61190 Muut öljynporaustyöntekijät

612 Turpeennostotyöntekijät
61210 Turvetyöntekijä
61290 Muut turpeennostotyöntekijät

619 Muu öljynporaus- ja turpeennostotyö
61990 Muut öljynporaus- ja turpeennostotyöntekijät

62 Talonrakennus
621 Kirvesmiehet
62110 Kirvesmies
62120 Mittakirvesmies

62130
62140
62150
62160
62190

Sisustuskirvesmies
Laudoituskirvesmies
Hirsirakentaja
Puutalojen pystyttäjä
Muut kirvesmiehet

622 Muurarit
62210
62220
62230
62235
62240
62290

Muurari
Laatoittaja
Rappaaja
Tasoittaja
Uunimuurari
Muut muurarit

623 Raudoittajat, betonityöntekijät ja betonituotetyöntekijät
62310
62320
62325
62330
62340
62350
62360
62370
62390

Raudoittaja
Betonityöntekijä
Betonileikkaaja
Sementtityöntekijä
Elementtiasentaja
Lattiamies, betonilattiat
Betoninsekoittimenkäyttäjä
Betonituotetyöntekijä
Muut raudoittajat ja betonityöntekijät

624 Talonrakennustyöntekijät
62410
62420
62430
62490

Rakennustyöntekijä
Telineasentaja
Asbestipurkaja, -saneeraaja
Muut talonrakennustyöntekijät

625 Lattianpäällystystyö
62510 Parkettiasentaja
62520 Mattoasentaja
62590 Muut lattianpäällystystyötä tekevät

626 Eristäjät
62610
62620
62630
62640
62690

Eristäjä
Teollisuuseristäjä
Ruiskueristäjä
Katto- ja ulkopintaeristäjä
Muut eristäjät

627 Rakennusmaalarit
62710
62720
62730
62740
62790

Maalari, rakennus
Korroosionestomaalari
Hiekkatasoitemies
Hiekkapuhaltaja, rakennus
Muut rakennusmaalarit

628 Rakennusalan sekatyöntekijät
62810 Rakennusalan sekatyöntekijä
62890 Muut rakennusalan sekatyöntekijät

629 Muu talonrakennustyö
62910
62920
62930
62940
62990

Saneeraaja, peruskorjaaja
Rakennusremonttimies
Kattoasentaja
Lasittaja
Muut talonrakennustyöntekijät

63 Maa- ja vesirakennus
631 Tie- ja ratatyöntekijät
63110
63120
63130
63140
63150
63190

Maanrakennustyöntekijä
Putkenlaskija
Kiveäjä
Ratatyöntekijä
Asfalttityöntekijä
Muut tie- ja ratatyöntekijät

639 Muu maa- ja vesirakennustyö
63910 Sukeltaja
63920 Salaojittaja
63990 Muut maa- ja vesirakennustyöntekijät

64 Työkoneiden käyttö
641 Nosturinkuljettajat
64110
64120
64130
64140
64190

Rakennusnosturinkuljettaja
Satamanosturinkuljettaja
Siirtonosturinkuljettaja
Ajoneuvonosturinkuljettaja
Muut työkoneiden käyttötyötä tekevät

642 Maarakennuskoneiden kuljettajat
64210
64220
64230
64235
64240
64245
64250
64260
64270
64280
64290

Kaivinkoneenkuljettaja
Ruoppauskoneenhoitaja
Kuormauskoneenhoitaja
Dumperinkuljettaja
Telaketjutraktorinkuljettaja
Bob Cat -kuljettaja
Tiehöylänkuljettaja
Jyränkuljettaja
Tienpäällystyskoneenkuljettaja
Puhtaanapitokoneenkuljettaja
Muut maanrakennuskoneiden kuljettajat

643 Trukin- ja siirtokoneenkuljettajat
64310 Trukinkuljettaja

64320
64330
64340
64390

Pyörötraktorinkuljettaja
Köysiradankuljettaja
Siirtolaitteenkuljettaja
Muut trukin- ja siirtokoneen kuljettajat

649 Muu työkoneiden käyttötyö
64990 Muut työkoneiden käyttötyöntekijät
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Teollisuus: vaatetus, kone, puu, sähkö ja maalaus

70 Tekstiili
701 Langanvalmistuksen esityön tekijät
70110
70120
70130
70190

Puhdistuskoneenhoitaja
Karstakoneenhoitaja
Esikehrääjä
Muut langan valmistuksen esityön tekijät

702 Kehrääjät
70210 Kehrääjä
70220 Rullaaja
70290 Muut kehrääjät

703 Kutojat ja neulojat
70310
70320
70330
70340
70350
70355
70360
70390

Loimaaja
Niisittäjä
Konekutoja
Kutoja
Koneneuloja
Käsinneuloja
Virkkauskoneenhoitaja
Muut kutojat ja neulojat

704 Tekstiiliteollisuuden laitosmiehet
70410
70420
70430
70490

Kehruukoneenasettaja, laitosmies
Kutomakoneenasettaja, laitosmies
Neulomakoneenasettaja, laitosmies
Muut tekstiiliteollisuuden laitosmiehet

705 Värjäämö- ja viimeistelytyöntekijät
70510
70520
70530
70540
70550
70590

Tekstiilinvalkaisija
Tekstiilinvärjääjä
Tekstiilinpainaja
Tekstiilinpesijä
Viimeistelijä
Muut värjäämö- ja viimeistelytyöntekijät

706 Tekstiilivalmisteiden tarkastajat
70610 Kudoksentarkastaja

70620 Kankaantarkastaja
70690 Muut tekstiilivalmisteiden tarkastajat

709 Muu tekstiilityö
70910
70920
70930
70940
70990

Köydenpunoja
Verkontekijä
Punoja
Sairaalatarvikkeiden valmistaja
Muut tekstiilityön tekijät

71 Ompelu ja vaatetus
711 Vaatturit, ateljee- ja kotiompelijat
71110
71120
71130
71190

Miestenvaatturi
Naistenvaatturi
Ompelija
Muut vaatturit, ateljee- ja kotiompelijat

712 Turkkurit
71210 Turkkuri
71220 Muotoilija
71290 Muut turkkurit

713 Modistit ja hatuntekijät
71310 Modisti
71320 Hatuntekijä
71390 Muut modistit ja hatuntekijät

714 Verhoilijat
71410 Huonekaluverhoilija
71420 Ajoneuvoverhoilija
71490 Muut verhoilijat

715 Vaatesuunnittelijat ja leikkaajat
71510
71520
71530
71540
71590

Tuotesuunnittelija
Mallinsuunnittelija
Leikkaaja, vaatteiden valmistus
Leikkaaja, nahka ja keinoaine
Muut vaatesuunnittelijat ja leikkaajat

716 Ompelijat
71610
71615
71620
71630
71640
71690

Vaiheompelija
Malliompelija
Nahkaompelija
Turkisompelija
Työnopastaja
Muut ompelijat

719 Muu ompelu- ja vaatetustyö
71910 Purjeompelija

71990 Muut ompelu- ja vaatetustyötä tekevät

72 Jalkine ja nahka
721 Suutarit
72110 Suutari
72190 Muut suutarit

722 Jalkinetyöntekijät
72210
72215
72220
72225
72230
72235
72240
72245
72250
72290

Jalkinemallintekijä
Leikkaaja
Anturantekijä
Nootlauksenvalmistelija
Jalkineneuloja
Pinkoja
Pohjaaja
Pinnankäsittelijä
Kengäntarkastaja
Muut jalkinetyöntekijät

723 Nahkatarviketyöntekijät
72310
72320
72330
72340
72350
72390

Laukkumallintekijä
Satulaseppä
Leikkaaja
Laukuntekijä
Käsineidentekijä
Muut nahkatarviketyöntekijät

729 Muu jalkine- ja nahkatyö
72990 Muut jalkine- ja nahkatyöntekijät

73 Takomo ja valimo
731 Sulatto- ja sulatusuunityöntekijät
73110
73115
73120
73125
73130
73135
73140
73145
73150
73155
73160
73165
73190

Sintraaja
Sulattomies
Uuninhoitaja
Metalliteollisuuden puhaltaja
Sulattaja
Kaldolaitoksen puhaltaja
Uuninhoitaja alumiini- ja seosteensulatuslaitoksessa
Valusangonhoitaja
Kokillimies
Valanteenirrottaja
Tangonvalaja
Metallipuhdistaja
Muut sulatto- ja sulatusuunityöntekijät

732 Kuumentajat ja karkaisijat
73210 Kuumentaja

73220 Kuumamuokkaaja
73290 Muut kuumentajat ja karkaisijat

733 Valssaajat
73310 Konevalssaaja
73320 Putkenvalssaaja
73390 Muut valssaajat

734 Langan- ja putkenvetäjät
73410
73420
73430
73490

Langanvetäjä
Putkenvetäjä
Köysikoneenhoitaja
Muut langan- ja putkenvetäjät

735 Sepät
73510
73520
73530
73590

Vasaraseppä
Puristinseppä
Käsitaeseppä
Muut sepät

736 Valimotyöntekijät
73610
73620
73630
73640
73650
73690

Muovaaja
Keernantekijä
Valaja
Painevalaja
Valimotuotteiden puhdistaja
Muut valimotyöntekijät

739 Muu takomo- ja valimotyö
73910
73920
73930
73940
73950
73960
73970
73990

Oikaisija
Leikkaaja
Kelaaja
Peittaaja
Hiekkapuhaltaja
Vetorenkaiden asettaja
Tangonpuristaja
Muut takomo- ja valimotyön tekijät

74 Hienomekaniikka
741 Hienomekaanikot
74110
74120
74130
74190

Instrumentintekijä, hienomekaanikko
Instrumenttiasentaja
Kokooja
Muut hienomekaanikot

742 Kellosepät
74210 Kelloseppä
74290 Muut kellosepät

743 Kulta- ja hopeasepät
74310
74320
74330
74340
74350
74390

Kultaseppä
Jalokivenhioja
Jalokivenistuttaja
Pakottaja
Emaloija
Muut kulta- ja hopeasepät

744 Kaivertajat
74410 Kiiltokaivertaja
74420 Konekaivertaja
74490 Muut kaivertajat

749 Muu hienomekaaninen työ
74990 Muut hienomekaanisen työn tekijät

75 Konepaja ja rakennusmetalli
751 Koneistajat ja työkaluntekijät
75105
75110
75115
75120
75125
75130
75135
75140
75145
75150
75155
75160
75165
75190

Koneistaja
Työkalunvalmistaja
Viilaaja
Piirrottaja
Koneenasettaja
NC-koneiden käyttäjä-ohjelmoija, metalli
Sorvaaja
Jyrsijä
Aarporaaja
Metalliporaaja
Metallihöylääjä
Metallihioja
Konetyöntekijä
Muut koneistajat ja työkaluntekijät

752 Koneenasentajat
75210
75215
75220
75230
75235
75240
75250
75290

Koneenasentaja
Laitosmies, konepaja- ja metalliteollisuus
Turbiiniasentaja
Moottoriasentaja
Laivakoneasentaja
Lentokoneasentaja
Asentaja, ajoneuvoteollisuus
Muut koneenasentajat

753 Koneen- ja moottorinkorjaajat
75310
75315
75320
75322
75325
75330

Koneenkorjaaja
Turbiinikorjaaja
Autonasentaja, huoltokorjaamo
Raskaan autokaluston asentaja
Maarakennuskoneen asentaja
Maatalouskoneen korjaaja

75335
75340
75345
75350
75360
75365
75370
75375
75390

Moottorin korjaaja
Pienkoneasentaja
Polkupyörän korjaaja
Vaunukorjaaja
Rasvaaja, koneenkorjaus
Huoltokorjaamon työntekijä
Hydrauliikka-pneumatiikka-asentaja
Autonlasittaja
Muut koneen- ja moottorinkorjaajat

754 Levysepät
75410
75415
75420
75430
75440
75450
75460
75465
75470
75490

Ohutlevyseppä
Särmääjä
Rakennuspeltiseppä
Autopeltiseppä
Lentokonelevyseppä
Merkitsijä
Paksulevyseppä, laivalevyseppä
Levyseppä-hitsaaja
Rautarakennetyöntekijä
Muut levysepät

755 Putkityöntekijät
75510
75514
75516
75520
75530
75535
75540
75590

LVI-asentaja
Ilmastointiasentaja
Putkiasentaja
Teollisuusputkiasentaja
Kylmäkoneasentaja
Öljypoltinasentaja
Säiliönkorjaaja
Muut putkityöntekijät

756 Hitsaajat ja kaasuleikkaajat
75610
75612
75614
75620
75630
75640
75650
75660
75690

Hitsaaja
Mig-hitsaaja
Tig-hitsaaja
Putkihitsaaja
Automaattihitsaaja
Kaasuleikkaaja, polttoleikkaaja
Kovajuottaja
Pehmeäjuottaja
Muut hitsaajat ja kaasuleikkaajat

757 Konepaja- ja metalliteollisten tuotteiden kokoojat
75710 Kokooja
75720 Tuotantotyöntekijä, metalli
75790 Muut konepaja- ja metalliteollisten tuotteiden kokoojat

758 Metalloijat
75810 Pintakäsittelijä
75820 Silaaja

75830 Metalliruiskuttaja
75890 Muut metalloijat

759 Muu konepaja- ja rakennusmetallityö
75910
75920
75925
75930
75935
75940
75945
75950
75955
75960
75970
75990

Aseseppä
Lukkoseppä
Painosorvaaja
Metallipuristaja
Metallisahaaja
Metallikankaankutoja
Kiillottaja
Työkalunteroittaja
Hajottamon työntekijä
Sälekaihtimenasentaja
Sisustusasentaja, laiva
Muut konepaja- ja raskasmetallityön tekijät

76 Sähkö
761 Sähköasentajat
76110
76120
76130
76140
76145
76150
76160
76190

Sähköasentaja
Teollisuuden sähköasentaja
Hissiasentaja
Laivasähköasentaja
Laivasähkömies
Lentokoneiden sähköasentaja
Ajoneuvojen sähköasentaja
Muut sähkötyöntekijät

762 Sähkökoneenasentajat
76210 Sähkökoneenasentaja, vahvavirta
76220 Kodinkonekorjaaja
76290 Muut sähkökoneenasentajat

763 Tietoliikenne- ja elektroniikka-asentajat
76310
76320
76330
76335
76340
76390

Tietoliikenneasentaja
Radio- ja TV-asentaja
Elektroniikka-asentaja
Tietotekniikka-asentaja
Konttorikoneasentaja
Muut tietoliikenne- ja elektroniikka-asentajat

764 Linja-asentajat
76410 Sähkövoiman linja-asentaja
76420 Puhelimen linja-asentaja
76490 Muut linja-asentajat

765 Sähkö-, elektroniikka- ja teleteknisten laitteiden kokoojat
76510 Kokooja
76520 Tuotantotyöntekijä
76590 Muut sähkö-, elektroniikka- ja teleteknisten laitteiden tekijät

769 Muu sähkötyö
76910 Mekatroniikka-asentaja
76990 Muut sähkötyöntekijät

77 Puu
771 Puutavaran käsittelijät
77110
77120
77130
77190

Puutavaran vastaanottaja
Tukinmittaaja
Kuorimiskoneenhoitaja
Muut puutyöntekijät

772 Puutavaratyöntekijät
77210
77215
77220
77225
77230
77235
77240
77245
77250
77255
77290

Sahaaja
Särmänsahaaja
Katkaisusahaaja
Höylääjä
Puutavaranlajittelija
Puutavarankuivaaja
Paketoija
Puutavarankyllästäjä
Vanerinsorvaaja
Hakkeenvalmistaja
Muut puutavaratyöntekijät

773 Vaneri- ja kuitulevytyöntekijät
77310
77320
77330
77340
77350
77360
77390

Kuiduttimenhoitaja
Liimanvalmistaja
Vanerityöntekijä
Koneenkäyttäjä
Puristaja
Muotosahaaja
Muut vaneri- ja kuitulevytyöntekijät

775 Veneenrakentajat
77510
77520
77530
77590

Veneenrakentaja
Veistämön puuseppä
Vaunukoripuuseppä
Muut veneenrakentajat

776 Huonekalupuusepät
77610
77620
77630
77640
77690

Huonekalupuuseppä
Koristepuuseppä
Korjauspuuseppä
Kalusteasentaja
Muut huonekalupuusepät

777 Konepuusepät
77710 Puuntyöstökoneenasettaja
77720 Konepuuseppä
77725 NC-koneiden käyttäjä-ohjelmoija, puu

77730
77740
77750
77760
77790

Puuntyöstökoneenhoitaja
Vaneroija
Penkkipuuseppä
Mallipuuseppä
Muut konepuusepät

778 Puupinnan käsittelijät
77810
77820
77830
77890

Puunkultaaja
Listantekijä
Pintakäsittelijä
Muut puupinnan käsittelijät

779 Muu puutyö
77910 Mallinrakentaja
77920 Puutaloelementtien valmistaja
77990 Muut puutyön tekijät

78 Maalaus
782 Teollisuuden maalarit ja lakkaajat
78210
78220
78230
78240
78290

Autonmaalari
Maalari, lakkaaja
Polttaja
Kilpimaalari
Muut teollisuuden maalarit ja lakkaajat

789 Muu maalaustyö
78990 Muut maalaustyön tekijät

8

Muu teollisuus ja varastoala

80 Graafinen ala
801 Painopinnan valmistajat
80110
80120
80130
80140
80150
80160
80170
80180
80185
80190

Latoja, painopinnan valmistaja
Tekstinkirjoittaja
Teksti- ja sivuasemoija
Skannerinkäyttäjä
Graafinen kopisti
Kuvankorjaaja, retusoija
Syövyttäjä
Graafinen valokuvaaja, reprokuvaaja
Reproretusoija
Muut painopinnan valmistajat

802 Painajat
80210 Offsetpainaja
80215 Offsetrainarotaatiopainaja
80220 Syväpainaja

80230
80240
80250
80290

Kohopainaja
Seripainaja, silkkipainaja
Tapetinpainaja
Muut painajat

803 Kirjansitomotyöntekijät
80310
80320
80330
80340
80390

Kirjansitoja
Jälkikäsittelykoneenhoitaja
Paperinleikkaaja
Sitomotyöntekijä
Muut kirjansitomotyöntekijät

804 Valokuvalaboratoriotyöntekijät
80410
80420
80430
80490

Valokuvalaboratoriotyöntekijä
Valokuvankorjaaja, -retusoija
Valokuvakopisti
Muut valokuvalaboratoriotyöntekijät

809 Muu graafinen työ
80910 Kaivertaja
80920 Kopiokoneenhoitaja
80990 Muut graafisen työntekijät

81 Lasi ja tiili
811 Lasityöntekijät
81110
81120
81130
81140
81150
81160
81190

Lasinpuhaltaja
Osa-automaattisen lasikoneen hoitaja
Täysautomaattisen lasikoneen hoitaja
Tasonhioja
Linssinhioja
Tuulilasin valmistaja
Muut lasityöntekijät

812 Muovaajat
81210
81220
81230
81240
81250
81260
81270
81290

Mallintekijä
Muotinvalaja
Savenvalaja
Muovaaja
Valaja
Silottaja
Tiilenpuristaja
Muut muovaajat

813 Uuninhoitajat, lasi ja keramiikka
81310
81320
81330
81340
81390

Lasinsulattaja
Lasinkarkaisija
Polttaja
Tiilenpolttaja
Muut uuninhoitajat, lasi ja keramiikka

814 Koristelijat ja lasittajat
81410
81420
81430
81440
81450
81460
81490

Lasinhioja
Lasinkaivertaja
Lasinmaalaaja
Lasittaja, keraamiset tuotteet
Posliininmaalaaja
Peilintekijä
Muut koristelijat ja lasittajat

819 Muu lasi- ja tiilityö
81910
81920
81930
81940
81990

Massanvalmistaja
Lasimassanvalmistaja
Lasitteenvalmistaja
Upokkaantekijä
Muut lasi- ja tiilityöntekijät

82 Elintarviketeollisuus
821 Myllytyöntekijät
82110
82120
82130
82140
82190

Mylläri, myllynhoitaja
Myllykoneenhoitaja, viljatuotteet
Koneenhoitaja, rehutuotteet
Siilotyöntekijä
Muut myllytyöntekijät

822 Leipurit ja kondiittorit
82210
82220
82230
82290

Kondiittori
Leipuri
Leipomotyöntekijä
Muut leipurit ja kondiittorit

823 Makeistyöntekijät
82310 Makeistyöntekijä
82390 Muut makeistyöntekijät

824 Juoma- ja tupakkatyöntekijät
82410
82420
82430
82440
82450
82490

Panimotyöntekijä
Virvoitusjuomanvalmistaja
Väkijuomanpolttaja
Väkijuomanvalmistaja
Tupakkatyöntekijät
Muut panimo-, virvoitusjuoma- ja polttimotyöntekijät

825 Säilyke- ja pakastetyöntekijät
82510
82520
82530
82540
82550
82590

Säilyketyöntekijä
Pakastetyöntekijä
Leikkaaja
Steriloija
Savustaja
Muut säilyke- ja pakastetyöntekijät

826 Teurastajat ja lihavalmistetyöntekijät
82610
82620
82630
82640
82650
82690

Teurastaja
Paloittelija, lihanleikkaaja
Lihanluokittelija, punnitsija
Lihavalmistetyöntekijä
Suolityöntekijä
Muut teurastajat ja lihavalmistetyöntekijät

827 Meijerityöntekijät
82710
82720
82730
82740
82750
82790

Meijeristi
Meijerityöntekijä
Maidontarkastaja
Juustolan työntekijä
Jäätelönvalmistaja
Muut meijerityöntekijät

828 Einestyöntekijät
82810
82820
82830
82890

Eineskeittiön emäntä
Einestyöntekijä
Keittäjä
Muut einestyöntekijät

829 Muu elintarviketeollisuustyö
82910
82920
82930
82940
82950
82960
82970
82990

Maistaja
Paahtaja
Makaronityöntekijä
Margariinityöntekijä
Hedelmienpuristaja
Sokerinvalmistaja
Perunatyöntekijä
Muut elintarviketeollisuustyöntekijät

83 Kemianprosessi
831 Prosessinhoitajat
83110
83120
83130
83140
83150
83190

Prosessinhoitaja
Tislaaja
Suodattaja
Separaattorinhoitaja
Öljynpuhdistaja
Muut prosessinhoitajat

832 Uuninhoitajat, kemianala
83210
83220
83230
83240
83290

Keittäjä, kemianala
Uuninhoitaja, kemianala
Autoklaavinhoitaja
Haihduttaja
Muut uuninhoitajat, kemianalan

833 Murskaajat, myllyn- ja kalanterinhoitajat
83310 Murskauskoneenhoitaja

83320
83330
83340
83350
83390

Myllynhoitaja
Kumituotannon kalanterinhoitaja
Muovituotannon kalanterinhoitaja
Värinhiertäjä
Muut murskaajat, myllyn- ja kalanterinhoitajat

839 Muu kemianprosessityö
83910
83920
83930
83940
83950
83960
83970
83990

Sekoittimenhoitaja
Saippuakoneenkäyttäjä
Värinsävyttäjä
Rakeistaja
Tablettikoneenhoitaja
Valkaisija
Tekokuidunvalmistaja
Muut kemianprosessityön tekijät

84 Paperinvalmistus
841 Paperimassatyöntekijät
84110 Prosessinhoitaja
84190 Muut paperimassatyöntekijät

842 Paperityöntekijät
84210 Koneenhoitaja
84220 Viimeistelijä
84290 Muut paperityöntekijät

843 Paperitavaratyöntekijät
84310
84320
84330
84340
84390

Kartonkikoneenhoitaja
Aaltopahvikoneenhoitaja
Pussikoneenhoitaja
Kuorikoneenhoitaja
Muut paperitavaratyöntekijät

849 Muu paperinvalmistustyö
84990 Muut paperinvalmistustyön tekijät

85 Kumi- ja muovituote
851 Kumituotetyöntekijät
85110
85120
85130
85140
85150
85160
85170
85190

Pursotuskoneenkäyttäjä
Puristaja
Leikkaaja
Renkaantekijä
Vulkanoija
Kumituotteenkorjaaja
Kuminvalssaaja
Muut kumituotetyöntekijät

852 Muovituotetyöntekijät
85210
85220
85230
85240
85250
85260
85290

Laminaatinpuristaja
Muovaaja, lasikuitutyöntekijä
Puristuskoneenhoitaja
Muovisaumaaja
Muovinkarkaisija
Kokooja
Muut muovituotetyöntekijät

859 Muu kumi- ja muovituotetyö
85990 Muut kumi- ja muovituotetyöntekijät

86 Käsityöteollisuus
862 Nahkurit ja nahanmuokkaajat
86210
86220
86230
86240
86250
86290

Raakavuotatyöntekijä
Kalkitustyöntekijä
Nahkuri
Turkisnahanmuokkaaja
Nahanvärjääjä
Muut nahkurit ja nahanmuokkaajat

863 Soittimentekijät
86310
86320
86330
86340
86350
86360
86370
86390

Jousisoittimentekijä
Puhallinsoittimentekijä
Harmonikantekijä
Urkujentekijä
Pianonrakentaja
Pianonvirittäjä
Urkujenvirittäjä
Muut soittimentekijät

864 Kivityöntekijät
86410
86420
86430
86440
86490

Kivenhakkaaja
Kiventyöstökoneenhoitaja
Kivenkaivertaja
Kiviseppä
Muut kivityöntekijät

865 Kori- ja harjatyöntekijät
86510 Harjantekijä
86520 Korityöntekijä
86590 Muut kori- ja harjatyöntekijät

869 Muut käsityöteollisuuden työntekijät
86990 Muut käsityöteollisuuden työtä tekevät

87 Kiinteiden koneiden käyttö energia- ja vesihuollossa
871 Kiinteiden koneiden ja moottorien käyttäjät
87110 Koneenhoitaja
87120 Jäähdytyskoneenkäyttäjä
87190 Muut kiinteiden koneiden ja moottoreiden käyttäjät

872 Sähkökoneiden käyttäjät
87210 Voimalan koneenkäyttäjä
87220 Ydinvoimalan koneenhoitaja
87290 Muut sähkökoneiden käyttäjät

879 Muu kiinteiden koneiden käyttötyö energia- ja vesihuollossa
87990 Muut kiinteiden koneiden käyttäjät energiatuotannossa ja vesihuollossa

88 Pakkaus, varasto ja ahtaus
881 Pakkaajat
88110
88120
88130
88140
88190

Pullotuskoneenhoitaja
Konepakkaaja
Pakkaaja
Etiketinkiinnittäjä
Muut pakkaajat

882 Varastotyöntekijät
88210 Varastotyöntekijä
88220 Työkaluvaraston hoitaja
88290 Muut varastotyöntekijät

883 Ahtaus- ja kuormaustyö
88310
88320
88330
88340
88390

Ahtaaja
Kuormaustyöntekijä
Muuttomies
Roudari
Muut ahtaus- ja kuormaustyöntekijät

889 Muu pakkaus-, ahtaus- ja kuormaustyö
88990 Muut pakkaus-, ahtaus- ja kuormaustyöntekijät

89 Sekatyö, teollisuus
891 Sekatyöntekijät, teollisuus
89110 Sekatyöntekijä, teollisuus
89190 Muut sekatyöntekijät, teollisuus

899 Muu teollinen työ
89910
89920
89930
89940

Hehkulampputyöntekijä
Akkutyöntekijä
Kaapelitehtaan työntekijä
Eristysainetyöntekijä

89950 Tulitikkukoneenhoitaja
89960 Kylmäkalustetyöntekijä
89990 Muut teollisen työntekijät

9

Palvelutyö

90 Vartiointi ja suojelu
901 Palomiehet
90110
90120
90130
90190

Palopäällikkö
Paloesimies
Palomies
Muut palomiehet

902 Nuohoojat
90210 Nuohoojamestari
90220 Nuohooja
90290 Muut nuohoojat

903 Poliisit
90310
90320
90330
90390

Komisario
Ylikonstaapeli
Konstaapeli
Muut poliisit

904 Tulli- ja rajavartijat
90410
90420
90430
90440
90490

Tullipäällysmies
Tullivartija
Merivartija
Rajavartija
Muut tulli- ja rajavartijat

905 Vanginvartijat
90510 Vartiopäällikkö
90520 Vanginvartija
90590 Muut vanginvartijat

906 Vartijat
90610
90615
90620
90630
90640
90670
90680
90690

Vartija
Vartiointipäällikkö, turvallisuuspäällikkö
Järjestysmies
Myymäläetsivä
Turvatarkastaja
Palovartija
Luonnonsuojelualueen tms. vartija
Muut vartijat

907 Lupatarkastajat ja pysäköinninvalvojat
90710 Mittarinlukija

90720
90730
90740
90790

Lupatarkastaja
Pysäköinninvalvoja
Pysäköintipaikan valvoja
Muut lupatarkastajat ja pysäköinninvalvojat

909 Muu vartiointi-, suojelu- ja hälytystyö
90910 Uinninvalvoja
90920 Hälytyskeskuksenhoitaja
90990 Muut vartiointi-, suojelu- ja hälytystyötä tekevät

91 Majoitusliike ja suurtalous
911 Suurtalouksien hoitajat
91110
91120
91130
91140
91190

Keittiöpäällikkö
Suurtaloudenhoitaja
Talousesimies
Kokki-stuertti, keittäjä-emäntä
Muut suurtalouksien hoitajat

912 Kokit, keittäjät ja kylmäköt
91210
91215
91220
91230
91240
91244
91250
91290

Kokki
Keittäjä
Laivakokki
Kylmäkkö
Laivan kylmäkkö
Kylmäkön apulainen
Pitsanpaistaja
Muut kokit, keittäjät ja kylmäköt

913 Keittiö- ja ravintolatyöntekijät
91310
91315
91320
91330
91390

Keittiötyöntekijä
Laivahuoltaja
Ravintolatyöntekijä
Astianpesijä
Muut keittiö- ja ravintolatyöntekijät

914 Majoitusliikkeen hoitajat
91410
91420
91430
91440
91450
91460
91490

Matkustajakodin hoitaja
Vastaanottopäällikkö
Vastaanottovirkailija
Portieeri
Yöportieeri
Hotellivahtimestari
Muut majoitusliikkeen hoitajat

919 Muu majoitus- ja suurtaloustyö
91910 Liinavaatevaraston hoitaja
91920 Ruokavaraston hoitaja
91990 Muut majoitus- ja suurtaloustyöntekijät

92 Tarjoilu
921 Hovimestarit ja tarjoilijat
92110
92120
92130
92140
92150
92160
92170
92190

Ravintolapäällikkö
Hovimestari
Baarimestari
Ravintolan tarjoilija
Laivatarjoilija
Nisse
Ravintolan kassanhoitaja
Muut hovimestarit ja tarjoilijat

922 Kahviloiden ja ruokaloiden annostelijat ja myyjät
92210
92220
92230
92290

Kahvilamyyjä
Annostelija
Pikaruokamyyjä
Muut kahviloiden ja ravintoloiden annostelijat ja myyjät

929 Muu tarjoilutyö
92990 Muut tarjoilutyöntekijät

93 Kotitalous
931 Taloudenhoitajat ja kotiapulaiset
93110 Taloudenhoitaja, kotitalous
93120 Kotiapulainen, päiväapulainen
93190 Muut taloudenhoitajat ja kotitaloustyöntekijät

939 Muu kotitaloustyö
93990 Muut kotitaloustyöntekijät

94 Kiinteistönhoito ja siivous
941 Kiinteistönhoito ja kunnossapito
94110
94120
94125
94130
94140
94150
94190

Kiinteistötyönjohtaja
Talonmies
Huoltomies
Suntio
Koulun vahtimestari
Liikuntatilojen hoitaja
Muut kiinteistötyöntekijät

942 Siivoojat
94205
94206
94210
94215
94220
94230
94240

Siivoustyönjohtaja
Siivoustyönohjaaja
Laitossiivooja
Toimistosiivooja
Kerroshoitaja
Hyttisiivooja
Vaunusiivooja

94250 Ikkunanpesijä
94260 Rakennussiivooja
94290 Muut siivoojat

949 Muu kiinteistönhoito- ja siivoustyö
94910 Puhdistustyöntekijä
94990 Muut kiinteistönhoidon- ja siivoustyön tekijät

95 Kauneudenhoito ja hygienia
951 Kampaajat ja kauneudenhoitajat
95110
95120
95125
95130
95140
95150
95190

Kampaaja
Parturi
Parturi-kampaaja
Kosmetologi
Manikyristi
Peruukintekijä
Muut kampaajat ja kauneudenhoitajat

959 Muu kauneudenhoitotyö
95990 Muut kauneudenhoitotyöntekijät

96 Pesula
961 Pesulatyöntekijät
96110 Pesulan hoitaja ja pesulamyymälän hoitaja
96120 Pesulatyöntekijä tai pesulamyymälätyöntekijä
96190 Muut pesulatyöntekijät

962 Prässääjät ja silittäjät
96210 Prässääjä
96220 Silittäjä
96290 Muut prässääjät ja silittäjät

969 Muu pesulatyö
96990 Muut pesulatyöntekijät

97 Matkailupalvelu
972 Matkustajien palvelutyö
97210
97220
97230
97290

Lentokoneen purseri
Lentoemäntä, stuertti
Laivan purseri
Muut matkustajien palvelutyötä tekevät

979 Muu matkailupalvelutyö
97990 Muut matkailupalvelutyötä tekevät

99 Muut palvelut
992 Hautauspalvelutyöntekijät
99210 Hautausurakoitsija
99220 Hautaustoimiston apulainen
99290 Muut hautauspalvelutyöntekijät

993 Kasinon pelinhoitajat ja pelihallien työntekijät
99310 Kasinon pelinhoitaja
99320 Pelihallin hoitaja
99390 Muut kasinon pelinhoitajat ja pelihallien työntekijät

999 Muu palvelutyö
99920
99940
99950
99980
99990

Eteisvahtimestari
Elokuvateatterin vahtimestari
Malli
Kengänkiillottaja
Muut palvelutyöntekijät

X Muualla luokittelematon työ
X1 Koululaiset ja opiskelijat
X11 Koululaiset
X1110
X1110
X1120
X1120

Peruskoululainen
Koululainen (perusaste)
Lukioasteen koululainen
Koululainen (lukio)

X12 Opiskelijat
X1210
X1210
X1220
X1220
X1230
X1230
X1240
X1240

Kouluasteen opiskelija
Opiskelija (kouluaste)
Opistoasteen opiskelija
Opiskelija (opistoaste)
Korkeakouluopiskelija (alempi tutkinto)
Opiskelija (korkeakoulu, alempi tutkinto)
Korkeakouluopiskelija (ylempi tutkinto)
Opiskelija (korkeakoulu, ylempi tutkinto)

X2 Ammattia ei voida luokitella tai se on tuntematon
X21 Ammattia ei voida luokitella
X2110 Ei ammattia
X2120 Ammattia ei voida määritellä
X2130 Suojatyöhön hakeutuva

X3 Ammatinvaihtajat
X31 Ammatinvaihtajat
X3110 Ammatinvaihtaja
X3120 Ammattikurssille hakeutuva

X4 Vastavalmistuneet
X41 Vastavalmistuneet
X4110 Vastavalmistunut (perusaste)
X4120 Vastavalmistunut (lukio)
X4190 Muut vastavalmistuneet

X5 Peruskoulu/lukioaineen oppimäärä
X51 Peruskoulun loppuunsuor./lukioain. suorittaminen
X5110 Peruskoulu
X5120 Lukion aineen oppimäärän suorittaminen

X6 Maahanmuuttajakoulutus
X61 Maahanmuuttajakoulutus
X6110
X6120
X6130
X6190

Maahanmuuttajien kielikoulutus
Ammattialalle valmentava/ohjaava koulutus
Maahanmuuttajien tietotekniikkapainotteinen koulutus
Muu maahanmuuttajakoulutus

X7 Ohjaava koulutus
X71 Ohjaava koulutus
X7110
X7120
X7130
X7140
X7150
X7160
X7170
X7190

Työn ja koulutuksen hakuun painottuva koulutus
Ammatilliseen suunnitteluun painottuva koulutus
Työelämävalmiuksien jäsentämiseen ja kehittämiseen painottuva koulutus
Oppisopimukseen valmentava koulutus
Peruskouluopintojen loppuun suorittaminen tai täydentäminen
Lukio-opintojen loppuun suorittaminen tai täydentäminen
Yrittäjävalmennus
Muu ohjaava koulutus

X8 Kielikoulutus (muu kuin maahanmuuttajille suunnattu)
X81 Kielikoulutus
X8110
X8120
X8130
X8140
X8150
X8160
X8170

Ruotsi
Suomi
Englanti
Saksa
Ranska
Venäjä
Espanja

X8180 Italia
X8190 Muu kielikoulutus

X9 Tietotekniikan peruskoulutus
X91 Tietotekniikan peruskoulutus
X9110 Tietotekniikan perusvalmiuksia kehittävä koulutus
X9120 Tietokoneen ajokorttikoulutus
X9190 Muu atk-koulutus

Aakkosellinen ammattinimihakemisto
Aaltopahvikoneenhoitaja
Aamiaishuoneen hoitaja
Aarporaaja
AD-assistentti
Adusoija
Ahtaaja
Ahtausliikkeen esimies
Ahtausteknikko
Ahtaustyön johtaja
Aikataulunlaskija
Aikataulunsuunnittelija
Ajomestari
Ajoneuvonosturinkuljettaja
Ajoneuvoverhoilija
Ajoneuvoyhdistelmänkuljettaja
Ajonselvittelijä, atk
Ajonvalmistelija, atk
Ajuri
Akkutyöntekijä
Akrobaatti
Aktuaari
Akvaariokalankasvattaja
Alikonemestari
Alkoholitarkastaja
Alkon myyjä
Aloittaja, lasi
Aloittaja, lasiteollisuus
Aluelämpökeskuksen hoitaja
Aluemyyntipäällikkö
Aluepäällikkö, vakuutus
Aluesosiaalityöntekijä
Aluksen päällikkö
Aluksenmittaaja
Alustahuoltaja, huoltoasema
Amanuenssi
Ambulanssinkuljettaja
Ammatinvalintapsykologi
Ammattilaisurheilija
Ammoniakinkeittäjä, kemianprosessityö
Ampumatarviketyöntekijä
Analyytikko
Anestesialääkäri
Annostelija, kahvila, ruokala, ym.
Annostelija, leipomo
Anodimies
Antelija, kutomoteollisuus
Antennilasintekijä

84320
91320
75145
30230
73220
88310
55120
55120
55120
59910
59910
55610
64140
71420
54110
25920
25340
54990
89920
07540
09130
43290
50330
14290
34362
81120
81110
94125
33110
26230
15210
50110
00840
75365
03140
10620
17120
18230
83210
83990
09110
10120
92220
82230
60220
70390
81160

Antiikkiliikkeen myyjä
Anturanasettaja
Anturanohentaja
Anturantekijä
Apteekkari
Apuhoitaja
Apulaisasemapäällikkö
Apulaiskanslisti
Apulaiskaupunginjohtaja
Apulaisosastonhoitaja
Apulaisprofessori
Apulaispäällikkö, sosiaalivakuutus
Apumies, rakennus
Apuneuvoteknikko
Aputyöntekijä, valssilaitos
Arkeologi
Arkinleikkaaja, paperi
Arkistoapulainen
Arkistoneuvos
Arkistonhoitaja
Arkkipiispa
Arkkitehti, rakennussuunnittelu
Art. Director, AD
Arvioija
Arvopapereiden välittäjä
Arvopostinhoitaja
Asbestipurkaja
Asbestisaneeraaja
Asemakaava-arkkitehti
Asemakaavainsinööri
Asemanhoitaja, tieliikenne
Asemapäällikkö
Asemoija, graafinen työ
Asennusinsinööri, sähkövoima
Asennusinsinööri, teletekniikka
Asennusosaston tarkastaja
Asentaja, ajoneuvoteollisuus
Asentaja, rakennus- ja työkone
Asentaja-koneistaja
Aseseppä
Asetinlaitemestari, rautatiet
Asetinlaitemies
Asfalttiasemanhoitaja
Asfalttikoneenkäyttäjä
Asfalttityöntekijä
Asiakaspalveluapulainen
Asianajaja
Asiantuntijalääkäri
Askartelunohjaaja
Askittaja, kenkäteollisuus

34390
72240
72220
72220
13110
10610
55410
24210
20210
10310
03110
26310
62810
19130
73390
09210
84220
08220
08210
08210
04110
00010
30220
31120
31210
57110
62430
62430
00030
00030
55620
55410
80130
00220
00320
75290
75250
75210
75210
75910
00325
55540
62360
64270
63150
34390
05310
10190
11290
72290

Assistentti
Astianpesijä
Asumuserosovittelija
Asunnonvälittäjä
Asuntolanhoitaja
Asuntomyyjä
Ateljeeompelija
Ateljeevalokuvaaja
Atk-asiantuntija
Atk-erikoistutkija
Atk-kirjoittaja
Atk-konsultti
Atk-neuvoja
Atk-operaattori
Atk-postittaja
Atk-päällikkö
Atk-sihteeri
Atk-suunnittelija
Atk-yhteyshenkilö
Au pair
Autoemäntä
Autoesimies
Autohuoltaja
Autoinsinööri
Autokauppias
Autoklaavin käyttäjä, lasiteollisuus
Autoklaavinhoitaja, kemiallinen työ
Autoklaavinhoitaja, säilyketeollisuus
Autokorjaamon päällikkö
Autokoulunopettaja
Autolähetti
Automaatin hoitaja
Automaatioinsinööri
Automaatiotekniikan insinööri, elektroniikka ja tietotekniikka
Automaattihitsaaja
Automaattikoneenhoitaja, lasiteollisuus
Automatiikka-asentaja
Automoottoriasentaja
Automyyjä
Auton apumies
Autonasentaja, huoltokorjaamo
Autonkuljettajien esimies, postiautoliikenne
Autonlasittaja
Autonmaalari
Autonmoottorin korjaaja
Autonpesijä
Autonpesijä, vapaasatama
Autonpurkaja
Autonrasvaaja, huoltoasema
Autonrenkaankorjaaja

03130
91330
15290
29910
15490
31110
71130
07410
25250
25230
25910
25245
25245
25340
25920
25110
25930
25230
25930
93120
55730
55610
75320
00410
34120
81160
83230
82540
00425
03242
54220
24490
00311
00310
75630
81160
76330
75230
34330
54190
75320
55610
75375
78210
75335
34420
75365
75955
75365
85160

Autonromuttaja
Autonsiirtäjä, satama- ja varikkoalue
Autontestaaja
Autopeltiseppä
Autosihteeri
Autosähköasentaja
Autotallimestari
Autotallinvartija
Autotarvikemyyjä
Avarrusporaaja
Avauskoneenhoitaja
Avustaja, statisti
Baarimestari
Bakteriologi
Balettimestari
Banjonsoittaja
Barista
Bensiiniaseman hoitaja
Bensiininmyyjä
Betoniasemanhoitaja
Betonileikkaaja
Betoninsekoittimenkäyttäjä, teollisuus
Betoninsähkölämmittäjä
Betoniraudoittaja
Betonitarkastaja
Betonituotetyöntekijä, teollisuus
Betonituotteiden tarkastaja
Betonityöntekijä
Bingoemäntä
Bingoisäntä
Bioanalyytikko
Biokemisti
Biologianopettaja
Biotekniikan insinööri
Bitumieristäjä
Bob Cat –kuljettaja
Broileriteurastamon työntekijä
Buddhalaispappi
Budjettisuunnittelija
Catering-mies
Cateringtyöntekijä
Chargeman
CNC-koneiden käyttäjä-ohjelmoija, metalli
CNC-koneistaja
CNC-poraaja
CNC-sorvaaja
Concept Designer
Copywriter, copy
Dekateeraaja
Designer

75955
54990
00486
75430
24110
76160
29390
90740
34385
75145
70110
07590
92130
02160
07530
07645
92210
34410
34420
62360
62325
62360
62320
62310
00150
62370
62390
62320
99320
99320
10410
01040
03214
00775
62640
64245
82690
04190
23120
55330
91310
00410
75130
75105
75150
75135
25270
30210
70550
07330

Diakoni, seurakuntatyö
Diakoniatyöntekijä
Diakonissa, sairaanhoito
Diakonissa, seurakuntatyö
Dieettikeittäjä, sairaala
Dieselasentaja
Dieselmoottorin korjaaja
Dieteetikko
Dokumentalisti
Donkeymies
Dramaturgi
Dreijaaja
Dumperinkuljettaja
Editoija
Edustaja
Ehostaja
Eineskeittiön emäntä
Einestyöntekijä
Ekologi
Ekonometrikko
Elektrodinhoitaja
Elektroniikka-asentaja
Elektroniikkainsinööri
Elektroniikkateknikko
Elektronimuusikko
Elektronityöntekijä
Elementtiasentaja
Elementtiraudoittaja
Elementtisaumaaja
Elementtityöntekijä, puutalot
Elinkeinoasiamies
Elinkeinojohtaja
Elintarvikealan ammatinopettaja
Elintarvikehygieenikko
Elintarvikemyyjä
Elintarviketeknikko
Elokuvaaja
Elokuvakirjailija
Elokuvakoneenkäyttäjä
Elokuvaleikkaaja
Elokuvamaalari
Elokuvanpiirtäjä
Elokuvaohjaaja
Elokuvateatterin kassa
Elokuvateatterin vahtimestari
Elokuvatuotannon johtaja
Elokuvatuottaja
Eläinlääketieteen tutkija
Eläinlääkäri
Eläinrehujen valmistaja

04910
04910
10315
04910
91215
75230
75335
11490
08310
51130
07140
81230
64235
06290
33210
07910
82810
82820
02190
09110
73190
76330
00310
00395
07690
76520
62340
62310
62340
62160
20220
20220
03268
14130
34358
00570
07440
07110
06640
07770
07260
07245
07710
34910
99940
07720
07720
14190
14110
82690

Eläintenhoitaja
Eläintenkesyttäjä
Eläintentäyttäjä
Eläintieteilijä
Eläkeneuvoja
Emalinpolttaja
Emaloija
Emaloija, keraamiset tuotteet
Emaloija, kultasepän tuotteet
Emännöitsijä, suurtalous
Emäntä, ravintola
Energialaitoksen johtaja
Englannin kielen opettaja
Ensihoitaja
Ensikodin johtaja
Entisöijä, huonekalu tms.
Entomologi
Epäkeskopuristaja
Ergonomi
Erikoishammashoitaja
Erikoishammaslääkäri
Erikoishammasteknikko
Erikoislaboratoriohoitaja
Erikoislääkintävoimistelija
Erikoislääkäri
Erikoisröntgenhoitaja
Erikoissairaanhoitaja
Erikoissuunnittelija, valtionhallinto
Erikoistoimintaterapeutti
Erikoistuomioistuimen syyttäjä
Erikoistuomioistuimen tuomari
Erikoistyövoimaneuvoja
Erikoisupseeri
Eristysainetyöntekijä
Eristyspeltiseppä
Eristäjä
Erityisajoneuvon kuljettaja
Erityislastentarhanopettaja
Erityisluokanopettaja, harjaantumisopetus
Erityisluokanopettaja, kuulovammaiset
Erityisluokanopettaja, mukautettu opetus
Erityisluokanopettaja, näkövammaiset
Erityisluokanopettaja, sopeutumattomat
Erityisluokanopettaja, vammaiset
Erityisopettaja
Erottelutyöntekijä, uitto
Eräopas
Erävalvoja
Esikehrääjä
Esimies, rakennustoiminta

40910
07540
09290
02120
26320
78230
78220
81440
74350
91120
91120
20220
03224
10620
15110
77630
02120
75930
14230
12210
12120
19120
10410
11120
10120
10420
10320
20120
11210
05290
05190
22120
03730
89940
62620
62610
54090
03515
03420
03440
03410
03430
03460
03450
03470
44310
27320
42110
70130
00130

Esimuovaaja
Esittelijä, valtionhallinto
Esitysteknikko
Esivalssaaja
Eteisvahtimestari
Etikanvalmistaja
Etiketinkiinnittäjä
Etsivä
Etumies, maatalous
Etuuskäsittelijä, Kela
Evankelista
Faktori, kirjapaino
Faktori, kustannusyhtiö
Farmakologi
Farmanomi
Farmaseutti
Fileerauskoneenhoitaja
Filmiarkistonhoitaja
Filmintekstittäjä
Filminvalaisija
Flexopainaja, muovi
Folionvalssaaja
Fosfatoija
Fotograafikko
Franchising-yrittäjä
Fysiikanopettaja
Fysiologi
Fysioterapeutti
Fyysikko
Galvanoija
Gateringkokki
Genealogi
Geneetikko
Geodeetti
Geofyysikko
Geokemisti
Geologi
Geoteknikko, kaivos ja metallurgia
Golfinopettaja
Golfkentän hoitaja
Golfkentän työntekijä
Graafikko
Graafinen kopisti
Graafinen suunnittelija
Graafinen tekstinvalmistaja
Graafinen valokuvaaja
Grillimyyjä
Haastattelija
Haastemies
Haihduttaja, kemiallinen työ

85290
20120
88340
73390
99920
82990
88140
90330
40510
26320
04140
00725
23160
02170
13310
13210
82530
08290
06630
80490
85290
73310
75810
07215
21116
03212
02180
11110
01110
75810
91210
09230
02140
00810
01310
01010
01320
00695
18220
41110
41290
07215
80150
07225
80190
80180
92230
09310
05990
83240

Hajottamon työntekijä
Hakkeenvalmistaja
Hakkuutyönjohtaja
Hallinnon rationaalistaja
Hallintojohtaja
Hallintokonsultti
Hallintokunnan päällikkö
Hallintoneuvos
Hallintopäällikkö
Hallintosihteeri
Hallintosuunnittelija
Hallitusneuvos
Hallitussihteeri
Hammashoitaja
Hammashuoltaja
Hammashöylääjä, metalli
Hammasjyrsijä
Hammaslaborantti
Hammaslääketieteen tutkija
Hammaslääkäri
Hammasteknikko
Hammasteknikkoapulainen
Hampputyöntekijä, tekstiilitehdas
Hampurilaisravintolan myyjä
Hankinta-asiamies
Hankintapäällikkö
Hanurinsoitonopettaja
Hapettaja, metallituote
Harjaaja, metallituote
Harjantekijä
Harmonikantekijä
Hatunmuovaaja
Hatunprässääjä
Hatuntekijä
Haudankaivaja
Hautausmaanhoitaja
Hautausmaatyöntekijä
Hautaustoimiston apulainen
Hautaustoimiston hoitaja
Hautausurakoitsija
Hedelmienpuristaja
Hedelmänpoimija
Hedelmäviljelijä
Hehkulampputyöntekijä
Hehkuttaja
Heijariseppä
Helikopterilentäjä
Heloittaja
Henkilöautonkuljettaja
Henkilökohtainen avustaja

75955
77255
44130
23110
21330
23110
20220
05110
20220
05110
23110
20110
05430
12220
12210
75155
75140
19190
12190
12110
19120
19190
70190
92230
32210
32110
03230
75810
75945
86510
86330
71320
71320
71320
99290
41110
41230
99220
99210
99210
82950
41290
41010
89910
73220
73510
52120
77990
54030
15450

Henkilöstöasioiden hoitaja
Henkilöstöhallintopsykologi
Henkilöstökonsultti
Henkilöstöpäällikkö
Hevoskauppias
Hevossiittolan omistaja
Hevostenhoitaja
Hevostenvalmentaja
Hiekanvalmistaja
Hiekkapuhaltaja, lasi, keramiikka
Hiekkapuhaltaja, metalliteollisuus
Hiekkapuhaltaja, rakennus
Hiekkatasoitemies
Hienomekaanikko
Hienomekaanisten aineiden opettaja
Hienomekaanisten tuotteiden säätäjä
Hienomekaanisten tuotteiden tarkastaja
Hienomurskaimenhoitaja
Hieroja
Hiihdonopettaja
Hiihtohissinhoitaja
Hiiletyskarkaisija
Hiivanvalmistaja
Hinausautonkuljettaja
Hinauskoneen ohjaaja
Hinnoittelija
Hinnoittelija, varastotyö
Hioja, metallituote
Hirsirakentaja
Hissiasentaja
Hissinkuljettaja
Historian- ja yhteiskuntaopin opettaja
Hitsaaja
Hiusmuotoilija
Hohkakivihakkaaja
Hoitoapulainen
Hoitola-apulainen
Hollaaja, lasiteollisuus
Homeopaatti
Hopeaseppä
Hopeoija
Hortonomi
Hotellin eteisvahtimestari
Hotellinjohtaja
Hotellivahtimestari
Hotellivirkailija
Hovimestari, ravintola
Hovioikeuden neuvos
Hovioikeuden presidentti
Hovioikeuden sihteeri

22220
17120
22230
21330
34590
40290
40630
18240
73690
81420
73950
62740
62730
74110
03258
74190
74190
60210
11140
18220
64330
73220
82990
54190
52190
23150
88210
75945
62150
76130
91460
03217
75610
95190
75945
15460
12290
81190
10990
74310
75810
00040
91460
21310
91460
91430
92120
05110
05110
05110

Hovioikeuden viskaali
Huolinta-avustaja
Huolitsija
Huolto- ja neuvontainsinööri, kaivos ja metallurgia
Huolto- ja neuvontainsinööri, kemiallis-tekninen
Huolto- ja neuvontainsinööri, kone
Huolto- ja neuvontainsinööri, muut tekniset alat
Huolto- ja neuvontainsinööri, sähkövoima
Huolto- ja neuvontainsinööri, tele
Huolto- ja neuvontateknikko, kaivos ja metallurgia
Huolto- ja neuvontateknikko, kemiallis-tekninen
Huolto- ja neuvontateknikko, kone
Huolto- ja neuvontateknikko, muut tekniset alat
Huolto- ja neuvontateknikko, sähkövoima
Huolto- ja neuvontateknikko, tele
Huoltoasema-apulainen
Huoltoaseman hoitaja
Huoltoaseman kassanhoitaja
Huoltoasentaja
Huoltokorjaamon työntekijä
Huoltolaitoksen johtaja
Huoltomies
Huonekalukauppias
Huonekalulakkaaja
Huonekalumaalari
Huonekalumyyjä
Huonekalupuuseppä
Huonekaluverhoilija
Huopakatontekijä
Huopatossuntekijä
Huutokaupanpitäjä
Hydrauliikka-pneumatiikka-asentaja
Hydrobiologi
Hydrologi
Hyllyjen täyttäjä
Hylsyhuoltolantyöntekijä
Hyttiapulainen, lasiteollisuus
Hyttiemäntä
Hyttisiivooja
Hyönteistutkija
Hälytyskeskuksenhoitaja
Hälytysmestari
Hälytyspäivystäjä
Hälytyssihteeri
Höylääjä, metalli
Höylääjä, puutyö
Höylääjä, sahalaitos
Ikkunanpesijä
Iktyonomi
Ilmaislehtien jakaja

05110
29210
29210
00650
00550
00450
00750
00250
00350
00655
00555
00455
00755
00255
00355
34420
34410
34430
75320
75365
15110
94125
34510
78220
78220
34355
77610
71410
62640
70990
31920
75370
02130
01420
34390
83990
81190
94230
94230
02120
90920
90120
90130
90920
75155
77720
77225
94250
43210
57130

Ilmastointiasentaja
Ilmastointikoneenhoitaja
Ilmastointipeltiseppä
Ilmavalokuvaaja
Ilmoituskonsulentti
Ilmoitusmyyjä
Ilmoituspiirtäjä
Ilmoituspäällikkö
Ilmoitussuunnittelija
Ilmoitusten kiinnittäjä
Imaami
Imitaattori
Immunologi
Impregnoija
Informaatikko
Information Systems Manager
Injektointityöntekijä
Instrumentinkokooja
Instrumentintekijä
Instrumenttiasentaja, elektroniikka
Instrumenttiasentaja, hienomekaniikka
Instrumenttiasentaja, sähkö
Instrumenttioptikko
Intendentti
Intendentti, kalantutkimuslaitos
Internet-suunnittelija
Iskuporaaja, kaivos
Islamilaisseurakunnan pappi
Istutustyönjohtaja
Isännöitsijä, kiinteistönhoito
Isännöitsijä, tehtaan tms.
IT Manager
IT Security Manager
IT-johtaja
Jakelumeijeristi
Jakelunvalvoja
Jakelupäällikkö
Jalkaterapeutti
Jalkine- ja nahkatuotealan opettaja
Jalkineidenkorjaaja
Jalkinemallintekijä
Jalkineneuloja
Jalkojenhoitaja
Jalokivenhioja
Jalokivenistuttaja
Jaostopäällikkö
Jauhattaja, paperimassa
Jockey
Johdon assistentti
Johdon sihteeri

75514
87190
75420
07490
31910
31910
30230
31910
30210
99990
04190
07540
02160
70550
08310
25112
62320
74130
74110
76330
74120
76190
19110
21390
02150
25265
60320
04190
44130
29310
21310
25112
25114
25112
82710
88290
21320
10910
03254
72110
72210
72230
10910
74320
74330
21320
84210
18240
24110
24110

Johdottaja, sähkö
Johtaja, järjestö
Johtava hoitaja
Johtava kodinhoitaja
Johtava koulukuraattori
Johtava maatalouslomittaja
Johtava sosiaalityöntekijä
Johtava sosiaalityöntekijä, perheneuvola
Johtava sosiaalityöntekijä, sosiaalitoimi
Johtava sosiaalityöntekijä, terveydenhuolto
Johtava työvoimaneuvoja
Johtava ympäristönsuojelutoimihenkilö
Jonglööri
Jousenvetäjä
Jousisoittimentekijä
Julistepiirtäjä
Julkisivupuhdistaja, rakennus
Junamies
Junanlähettäjä
Junanlähettäjän apulainen
Junanohjaaja
Juntankäyttäjä
Juoksuttaja, juustola
Juoksuttaja, sulatto
Juoksutuskunnan esimies
Juomanpanija
Juurikastyöntekijä
Juustolan työntekijä
Juustomestari
Juustonhoitaja
Juustonkeittäjä
Juutalaisen seurakunnan rabbiini
Jyrsijä, metalli
Jyrsijä, puutyö
Jyränkuljettaja
Jäkälännostaja
Jälkikuorija
Jälkikäsittelijä, atk
Jälkikäsittelykoneenhoitaja, graafinen työ
Jälkiputsari
Jälleenvakuutusten välittäjä
Järjestelmäpäällikkö, atk
Järjestelyapulainen, kirjasto
Järjestelymestari, rautatiet
Järjestysmies
Järjestäjä, elokuva
Järjestäjä, teatteri
Järjestön puheenjohtaja
Järjestöpäällikkö
Järjestösihteeri

76520
21210
10220
15130
15120
40625
15120
15120
15120
15120
22120
09710
07540
75990
86310
30230
62740
55520
55520
55520
55440
64290
82740
73190
73115
82410
82960
82740
82740
82740
82740
04190
75140
77720
64260
44990
77130
25920
80320
62330
26290
25113
08190
55420
90620
07730
07730
21210
21210
09520

Jäteautonkuljettaja
Jäteautonkuljettajan apulainen
Jäähdytyskoneasentaja
Jäähdytyskoneenkäyttäjä
Jäähdytyskuopanhoitaja
Jäätelönmyyjä
Jäätelönvalmistaja
Kaakeliuunintekijä
Kaapelinasentaja
Kaapelitehtaan työntekijä
Kaarihitsaaja
Kaasuhitsaaja
Kaasuleikkaaja
Kaasumittarinasentaja
Kaavaaja, valimo
Kaavaleikkaaja
Kaavantekijä
Kaavapiirtäjä
Kaavinvaununkuljettaja
Kaavoitusarkkitehti
Kadmioija
Kadunlakaisija
Kahdeksanjäseninen tanssiorkesteri, oktetti
Kahvilamyyjä
Kahvilan emäntä
Kahvilatarjoilija
Kahvinkeittäjä
Kahvinpaahtaja
Kaivertaja, graafinen työ
Kaivinkoneenkuljettaja
Kaivoksenrakentaja
Kaivonporaaja
Kaivosinsinööri
Kaivoskartoittaja
Kaivoslouhija, malmi
Kaivosmestari
Kaivosmittaaja
Kakkoskeittäjä, paperimassa
Kaksijäseninen tanssiorkesteri, duo
Kalamyyjä
Kalanperkaaja
Kalanterinhoitaja, kumiteollisuus
Kalanterinhoitaja, muoviteollisuus
Kalanterinkuljettaja, paperi
Kalanviljelijä
Kalastaja
Kalastuksenopettaja
Kalastusbiologi
Kalastusmestari
Kalastustutkija

54120
94910
75530
87120
73990
34530
82750
62290
76490
89930
75630
75610
75640
75590
73610
71530
71520
07290
64240
00030
75810
94910
07678
92210
91120
92210
91310
82920
80910
64210
60140
60310
00620
00835
60110
00625
00835
84190
07672
34360
82530
83330
83340
84220
43220
43110
03248
02150
43210
02150

Kalastusvälineiden valmistaja
Kalatalouskonsulentti
Kalatalousneuvoja
Kalavedenhoitaja
Kalkinlouhija
Kalkinpolttaja
Kalkitustyöntekijä, nahkatehdas
Kallioporaaja
Kalliopulttaaja
Kalusteasentaja
Kalvonleikkaaja, lasiteollisuus
Kameramies
Kamerankorjaaja
Kampaaja
Kampakoneenhoitaja
Kampanjapäällikkö, mainos- ja markkinointiala
Kamreeri, pankki
Kanalanhoitaja
Kanavanhoitaja
Kanavapäällikkö
Kankaanasettaja
Kankaanprässääjä, tekstiiliteollisuus
Kankaanrullaaja, tekstiiliteollisuus
Kankaansuunnittelija
Kankaantarkastaja
Kansanterveystyön johtava lääkäri
Kansatieteilijä
Kansimies
Kansleri, yliopisto
Kansliapäällikkö, kunnallishallinto
Kansliapäällikkö, valtionhallinto
Kanslisti
Kantaja
Kantaja, lasiteollisuus
Kanteleentekijä
Kanttori
Kanttori-urkuri
Kapellimestari
Kapittaja, kenkäteollisuus
Kapselinmuovaaja, keraaminen teollisuus
Karamellinkeittäjä
Karamellinmuotoilija
Karamellityöntekijä
Karaokejuontaja
Karja-apulainen
Karjamestari
Karjanhoitaja
Karjanhoitaja, etumies
Karjanostaja
Karjantarkkailija

89990
02270
02270
43290
60120
83220
86220
60130
60140
77640
81160
07460
74120
95110
70130
30120
26110
40210
59120
55110
71590
70590
70590
07350
70620
20220
09240
51120
03010
20220
20110
24210
54230
81190
86310
07620
07620
07615
72290
81940
82310
82310
82310
07680
40620
40130
40620
40610
32210
02240

Karjatalousyrittäjä
Karkaisija
Karstaaja
Karstakoneenhoitaja
Kartanpiirtäjä
Kartografi
Kartoittaja
Kartoitusapulainen
Kartonkikoneenhoitaja
Karttateknikko, merenkulkuhallitus
Karttatoimittaja, kustannusyhtiö
Karusellisorvaaja
Kasinon pelinhoitaja
Kassanhoitaja, konttori
Kassatarjoilija
Kastelulakkaaja
Kastelumaalaaja
Kastikkeenvalmistaja
Kasvatuspsykologi
Kasvatustoiminnan johtaja
Kasvatustoiminnan ohjaaja
Kasvihuonepuutarhuri
Kasvihuonetyöntekijä
Kasvinhoitaja
Kasvinjalostusesimies
Kasvitieteilijä
Katkaisija, lasiteollisuus
Katkaisusahaaja
Katodimies
Katsastusinsinööri
Katsastusinsinööri, kemiallis-tekninen
Katsastusinsinööri, kone
Katsastusmies
Katsastusteknikko
Katto- ja ulkopintaeristäjä
Kattoasentaja
Kattopeltiseppä
Kattotuolien valmistaja
Katukivenhakkaaja
Katurakennuspäällikkö
Katurakennustyömies
Kaukojunanselvittäjä
Kaukokirjoittaja
Kaulija
Kauneudenhoitoalan ammatinopettaja
Kaupallisten aineiden opettaja, ammatilliset oppilaitokset ym.
Kaupallisten aineiden opettaja, peruskoulu
Kauppa-agentti
Kauppamatkustaja
Kauppapuutarhan myyjä

40210
73220
70120
70120
00920
00850
00850
00960
84310
00850
00850
75135
99310
23340
92170
78220
78220
82510
17130
15130
15130
41010
41220
41290
41190
02110
81190
77220
60220
00470
00540
00440
00470
00475
62640
62930
75420
77920
86410
00120
63130
55440
56340
82230
03276
03243
03235
33250
33210
34375

Kauppapuutarhuri
Kauppias
Kaupunginarkistonhoitaja
Kaupunginarkkitehti
Kaupungingeodeetti
Kaupungininsinööri
Kaupunginjohtaja
Kaupunginkamreeri
Kaupunginmittausinsinööri
Kaupunginpuutarhuri
Kaupunginviskaali
Keernakoneenkäyttäjä
Keernantekijä, valimo
Kehitysvammahuollon ohjaaja
Kehitysvammaisten ohjaaja
Kehitysvammaistenhoitaja
Kehitysvammalaitoksen johtaja
Kehruukoneenasettaja
Kehruumestari
Kehrääjä
Kehyksentekijä
Kehyssahaaja
Keinosiementäjä
Keittiöapulainen
Keittiökalustemyyjä
Keittiömestari
Keittiömestari, laiva
Keittiöpäällikkö
Keittiötyöntekijä
Keittäjä, einesteollisuus
Keittäjä, kahvila
Keittäjä, kemianprosessityö
Keittäjä, suurtalous
Keittäjä-emäntä, laiva
Kelaaja, kehräämö
Kelaaja, metalliteollisuus
Kelkkasorvaaja
Kello- ja kultamyyjä
Kelloseppä
Kemiallisten tuotteiden tarkastaja
Kemianopettaja
Kemikaliomyyjä
Kemisti
Kengitysseppä
Kengänkiillottaja
Kengänpohjaaja
Kengäntarkastaja
Kenkä- ja laukkumyyjä
Kenttäavustaja
Kenttäemäntä

41010
34120
08210
00030
00820
00820
20210
20220
00820
41110
05220
73620
73620
15420
15415
15410
15110
70410
00725
70210
77820
77210
02250
91310
34355
91110
91130
91110
91310
82830
91215
83210
91215
91140
70220
73930
75135
34315
74210
83990
03213
34365
01010
73590
99980
72110
72250
34312
55310
55310

Keramiikkataiteilija
Kerhoapulainen
Kerho-ohjaaja
Kerroshoitaja
Kerrossiivooja
Kertaaja
Keskiöhioja
Keskuksenhoitaja
Ketsupinvalmistaja
Kettinkiseppä
Kielenkääntäjä
Kielentutkija
Kiertueteknikko, erikoistumaton
Kihlakunnantuomari
Kiilamies
Kiillottaja, metallituote
Kiillottaja, puu
Kiiltokaivertaja
Kiinteistöavustaja
Kiinteistöedustaja
Kiinteistöinsinööri
Kiinteistönhoitaja
Kiinteistösihteeri
Kiinteistötarkastaja
Kiinteistötyönjohtaja
Kiinteistövälittäjä
Kilpimaalari
Kioskimyyjä
Kioskinomistaja
Kipsilaattojen muotoilija
Kipsinvalaja
Kipsityöntekijä, rakennus
Kirjaaja
Kirjaaja, lentoasema
Kirjailija
Kirjakauppamyyjä
Kirjamyyjä
Kirjanpitäjä
Kirjansidonnan ja graafisen alan ammatinopettaja
Kirjansitoja
Kirjapainon jakelupäällikkö
Kirjastoamanuenssi
Kirjastoapulainen
Kirjastoautonkuljettaja
Kirjastoneuvos
Kirjastonhoitaja, tieteellinen kirjasto
Kirjastonhoitaja, yleinen kirjasto
Kirjastonhoitaja, yritys tms.
Kirjastovirkailija
Kirjeenkantaja

07310
18190
18110
94220
94220
70210
75160
56310
82990
73510
09610
09260
07790
05110
60120
75945
77830
74410
29310
31110
00825
94125
29310
29310
94110
31110
78240
34306
34120
62390
81220
62290
24220
55320
07110
34350
34510
23310
03265
80310
29220
08110
08140
54990
08120
08120
08110
08130
08140
57110

Kirjeenvaihtaja
Kirjevastausten tarkastaja
Kirkkomuusikko
Kirkon kassanhoitaja
Kiropraktikko
Kirurgi
Kirvesmies
Kitarantekijä
Kitaristi
Kivenhakkaaja
Kivenhioja
Kivenkaivertaja
Kivenlajittelija
Kivenlouhija, avolouhos
Kivensahaaja
Kivensorvaaja
Kiventyöstökoneenhoitaja
Kiveäjä
Kivipainaja
Kiviporaaja
Kiviseppä
Kiviseppä-artesaani
Kivituotteiden tarkastaja
Kivityömies
Klassisten kielten opettaja
Kliininen psykologi
Klooritehtaan työntekijä
Klovni
Kodinhoitaja
Kodinkonekorjaaja
Kodinkonemyyjä
Koeajaja
Koe-eläintenhoitaja
Koelentäjä
Koestaja, sähkö-, elektroniikka- ja teletekniikka
Koetyöntekijä
Kohopainaja
Koiranhoitaja
Kojeistoasentaja
Kokillimies
Kokillinhoitaja
Kokillinpuhdistaja
Kokillinpystyttäjä
Kokillivalaja
Kokki
Kokki-stuertti
Kokolattiamatonpesijä
Kokooja, hienomekaaninen työ
Kokooja, metalliteollisuus
Kokooja, muovituotteet

24130
03690
07620
23340
10990
10120
62110
86310
07645
86410
86420
86430
60290
60120
86420
86420
86420
63130
80290
60130
86440
86440
86490
86490
03228
17110
83990
07540
15510
76220
34342
00486
40920
52190
76590
75105
80230
40930
76120
73150
73150
73150
73150
73640
91210
91140
96990
74130
75710
85260

Kokooja, puutuote
Kokooja, sähkötekniset tuotteet
Kokoonpanija, puutalot
Kokoonpanija, puuteollisuus
Koksinpolttaja
Kolmijäseninen tanssiorkesteri, trio
Komisario
Kompressorinhoitaja
Komuaja
Kondiittori
Konditoriamyyjä
Konduktööri
Koneahtaaja
Koneenasentaja
Koneenasettaja, työstökoneet
Koneenhoitaja, lämpö- tai vesilaitos
Koneenhoitaja, paperi
Koneenhoitaja, pesula
Koneenhoitaja, rehutuotteet
Koneenhoitaja, sähkö-, elektroniikka- ja teletekniikka
Koneenkorjaaja
Koneenkäyttäjä, kuitulevyteollisuus
Koneenpiirtäjä
Koneinsinööri
Koneistaja
Koneistuskeskuksen käyttäjä, metalliteollisuus
Konekaivertaja
Konekirjasitoja
Konekirjoittaja
Konekutoja
Konekäämijä
Koneleikkaaja, vaatteiden valmistus
Konemestari, laitos
Konemestari, laiva
Konemies
Koneneuloja
Koneoikaisija
Koneompelija
Konepajainsinööri
Konepakkaaja
Konepesijä, pesula
Koneprässääjä, pesula
Konepuuseppä
Konepäällikkö
Konepäällystöharjoittelija
Koneselvitysvirkailija
Kone-sähköhitsaaja
Konetyöntekijä, työstökoneet
Konevahtimies
Konevalssaaja

77740
76510
62160
77750
83220
07673
90310
87190
60110
82210
34358
55510
88310
75210
75125
87110
84210
96120
82130
76590
75310
77340
00910
00410
75105
75165
74420
80320
24310
70330
76510
71530
87110
50320
51135
70350
73910
71610
00420
88120
96120
96210
77720
50310
51190
55310
75630
75165
51140
73310

Kongressisihteeri
Konseptisuunnittelija
Konserttimestari
Konservaattori
Konsolioperaattori
Konstaapeli
Konttorikoneasentaja
Konttorinhoitaja, pankki
Konttoripäällikkö
Konttorirationaalistaja
Koodaaja
Kopiokoneenhoitaja
Koreografi
Korihuonekaluntekijä
Korintekijä
Koripeltiseppä
Koristelija, rakennus
Koristemaalari
Koristepuuseppä
Koristeveistäjä
Korityöntekijä
Korjaaja, vaatteiden
Korjaamon tarkastaja
Korjauslukija
Korjausmies, laiva
Korjausompelija
Korjauspuuseppä
Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti
Korkeimman oikeuden presidentti
Korkkimaton kiinnittäjä
Korkodiileri
Koronkiinnittäjä
Koronkokooja, jalkineteollisuus
Korroosionestomaalari
Koruompelija
Kosmetologi
Kotelokoneenhoitaja
Kotiapulainen
Kotiavustaja
Kotieläintenhoitaja
Kotimyyjä
Kotipalvelun johtaja
Kotipalvelun ohjaaja
Kotitalous- ja ravintola-alan ammatinopettaja
Kotitalousneuvoja
Kotitalousohjaaja
Kotitalousopettaja
Kouluavustaja
Koulukirjastonhoitaja
Koulukodin johtaja

09430
25270
07640
07270
25340
90330
76340
26110
21330
23110
25910
80920
07530
86520
86520
75430
62290
07210
77620
77620
86520
71190
75390
06910
51130
71190
77630
05110
05110
62520
31210
72240
72220
62720
71990
95130
84310
93120
15520
40130
34510
15130
15130
03269
02260
02260
03237
03950
08130
15110

Koulukuraattori
Koulunkäynnin valvoja
Koulunkäyntiavustaja
Koulupsykologi
Kouluruokalan emäntä
Kouluterveydenhoitaja
Koulutoimenjohtaja
Kouluttaja
Koulutuspäällikkö
Koulutussihteeri
Koulutussuunnittelija
Kovajuottaja
Kovittaja, tekstiiliteollisuus
Krematoriotyöntekijä
Kriitikko
Kromittaja
Kudoksentarkastaja, tekstiiliteollisuus
Kudonnanopettaja
Kuiduttimenhoitaja
Kuiskaaja
Kuitulevynkarkaisija
Kuitulevynkuivaaja
Kuitulevyntekijä
Kuivaaja, elintarvike
Kuivaaja, paperimassa
Kuivamuonan valmistaja
Kuivauskoneenhoitaja, sellu
Kuivauskoneenhoitaja, tekstiiliteollisuus
Kukkien myyjä
Kukkientekijä, muovi
Kuljetusneuvoja
Kuljetusohjaaja
Kuljetuspäällikkö, tavarankuljetus
Kuljetuspäällikkö, tieliikenne
Kuljetussuunnittelija
Kuljetusteknikko
Kuljetusten hoitaja
Kulkukauppias
Kulkuneuvolasittaja
Kulta- ja hopeatuotteiden tarkastaja
Kultaaja
Kultaseppä
Kulttuuriantropologi
Kulttuurisihteeri
Kulttuuritoimenjohtaja
Kuluttajakonsultti, kauppa
Kuluttajaneuvoja, kauppa
Kuluttajaneuvoja, kunta
Kumikengäntekijä
Kumileimasintyöntekijä

15250
15290
15440
17130
91120
10350
20220
03610
03620
03630
03620
75650
70590
99290
07130
75810
70610
03253
77310
07940
77350
77350
77340
82590
84210
82820
84110
70540
34375
89990
29220
55610
29220
55610
29220
29220
55610
34510
62720
74390
75810
74310
09240
06320
20220
06490
06490
06410
85130
85190

Kuminvalmistaja
Kuminvalssaaja
Kumituotteenkorjaaja
Kumituotteiden tarkastaja
Kunnaneläinlääkäri
Kunnanjohtaja
Kunnankamreeri
Kunnansihteeri
Kuntohoitaja
Kuntoutusneuvoja
Kuntoutusohjaaja
Kuntoutuspsykologi
Kuorenpuristaja
Kuorikoneenhoitaja
Kuorimiskoneenhoitaja
Kuorma-autonkuljettaja
Kuormakirjuri
Kuormalaskija
Kuormauskoneenhoitaja
Kuormauskoneenkuljettaja, kaivos, kivilouhos
Kuormausmestari
Kuormaustyön esimies
Kuormaustyöntekijä
Kuorolaulaja
Kuoromestari
Kuoronjohtaja
Kuparikaivertaja
Kupariseppä
Kuppari
Kurssisihteeri
Kustannusjohtaja
Kustannuslaskija
Kustannustoimittaja
Kustannusvirkailija
Kutistuskoneenhoitaja, tekstiiliteollisuus
Kutoja, kangaspuut
Kutoja, sähkö
Kutoja-artesaani
Kutomakoneenasettaja
Kutomomestari
Kuulalaakerintekijä
Kuulamyllynhoitaja
Kuulonhuoltoteknikko
Kuulontutkija
Kuuluttaja
Kuumalyijyttäjä
Kuumamuokkaaja
Kuumatinaaja
Kuumentaja, metallin
Kuusijäseninen tanssiorkesteri, sekstetti

85170
85170
85160
85190
14110
20210
20220
20220
11130
22130
22130
17110
77130
84340
77130
54120
24290
24290
64230
60910
55530
55610
88320
07520
07615
07615
80910
75420
10990
03630
21310
23130
06130
06130
70540
70340
76520
70340
70420
00725
73490
60220
00755
10820
06210
75890
73220
75890
73210
07676

Kuvaaja, elokuva
Kuvaamataidonopettaja
Kuvanauhoittaja
Kuvankorjaaja
Kuvansekoittaja
Kuvanveistonopettaja
Kuvanveistäjä
Kuvataideopettaja
Kuvatarkkailija
Kuvatoimittaja
Kuvaussihteeri
Kuvittaja
Kyllästäjä, tekstiiliteollisuus
Kylmäkalustetyöntekijä
Kylmäkkö, ravintola tms.
Kylmäkköpäällikkö
Kylmäkoneasentaja
Kylmäkön apulainen
Kylmäsahaaja
Kylvettäjä
Kylätyöntekijä
Kytkijä, sähkö
Kärkisorvaaja
Kärrääjä, posti
Kärrääjä, rakennus
Käräjätuomari
Käsikirjoittaja
Käsineidenmeistäjä
Käsineidentekijä
Käsineompelija
Käsinkaivertaja
Käsinkultaaja, kirjapaino
Käsinleikkaaja, lasiteollisuus
Käsinneuloja
Käsinoikaisija, terästuotteet
Käsinpainaja, kirjapaino
Käsinpainaja, sorvaus
Käsinvalssaaja
Käsinvirkkaaja
Käsitaeseppä
Kätilö, erikoissairaanhoitaja
Kävynpoimija
Käymisenhoitaja
Käymälän hoitaja
Käyttöasentaja
Käyttöinsinööri, kemiallis-tekninen
Käyttöinsinööri, teletekniikka
Käyttöinsinööri, vesi- ja puhdistuslaitos
Käyttöliittymäsuunnittelija
Käyttömestari, atk

07440
03231
06620
80160
06510
03232
07220
03231
06540
06130
07740
07240
70590
89960
91230
91230
75530
91244
75935
11910
20990
76520
75135
56220
62810
05110
07110
72350
72350
71620
80910
80310
81160
70355
73910
80290
75925
73390
70360
73530
10340
44290
82410
99990
76120
00520
00320
00790
25260
25111

Käyttöpäällikkö, atk
Käytön esimies, atk
Käytönsuunnittelija, atk
Kääntäjä, kaunokirjallisuus
Köydenpunoja
Köysikoneenhoitaja
Köysiradankuljettaja
Laadunvalvoja, vaateteollisuus
Laakaaja, vaateteollisuus
Laappikoneenhoitaja
Laatanpuristaja, keramiikka
Laatikontekijä
Laatoittaja
Laatuinsinööri, elektroniikka ja tietotekniikka
Laatuinsinööri, kaivos ja metallurgia
Laatuinsinööri, kemiallis-tekninen
Laatuinsinööri, kone
Laatuinsinööri, muut tekniset alat
Laatuinsinööri, rakennustoiminta
Laatuinsinööri, sähkövoima
Laatupäällikkö, elektroniikka ja tietotekniikka
Laatupäällikkö, kaivos ja metallurgia
Laatupäällikkö, kemiallis-tekninen
Laatupäällikkö, kone
Laatupäällikkö, muut tekniset alat
Laatupäällikkö, rakennustoiminta
Laatupäällikkö, sähkövoima
Laborantti, kemia ja fysiikka
Laboranttikoulun opettaja
Laboratorioanalyytikko
Laboratorioapulainen
Laboratorioeläinlääkäri
Laboratoriohoitaja
Laboratorioinsinööri, fysiikka
Laboratorioinsinööri, kemia
Laboratoriojohtaja, fysiikka
Laboratoriojohtaja, kemia
Laboratoriomestari
Laboratorioteknikko
Laitehoitaja, kemianprosessityö
Laitosapulainen
Laitoshuoltaja
Laitoskeittäjä
Laitoskuvaaja
Laitosmies, hienomekaaninen työ
Laitosmies, kehräämö
Laitosmies, konepaja- ja metalliteollisuus
Laitosmies, kutomo
Laitosmies, neulomo
Laitosmies, sairaala

25111
25111
25235
07120
70910
73430
64330
71640
71590
70110
81240
77990
62220
00340
00640
00540
00440
00740
00150
00240
00340
00640
00540
00440
00740
00150
00240
01210
03267
01210
01230
14190
10410
01120
01020
01110
01010
01210
01210
83990
10830
10830
91215
07450
74190
70410
75215
70420
70430
75390

Laitossiivooja
Laitteistosuunnittelija
Laivahitsaaja
Laivahuoltaja
Laivakokki
Laivakoneasentaja
Laivalevyseppä
Laivan baarimestari
Laivan hovimestari
Laivan intendentti
Laivan kylmäkkö
Laivan myymälän kassanhoitaja
Laivan ravintolan kassa
Laivankatsastaja
Laivanpäällystöharjoittelija
Laivanselvittäjä
Laivansuorija
Laivaputkiasentaja
Laivasähköasentaja
Laivasähkömies
Laivasähköttäjä
Laivatarjoilija
Laivauksen valvoja
Laivauskonttoristi
Laivausosaston johtaja
Laivauspäällikkö
Laivaustyön johtaja
Laivuri
Lajittelija, jalkineteollisuus
Lajittelija, lasi, keramiikka
Lajittelija, pesula
Lajittelija, posti
Lajittelija, tupakka
Lajittelija, turkikset
Lajittelija, vaneri- ja kuitulevytuotteet
Lajittelukoneen hoitaja, posti
Lajittelukoneenhoitaja, sepeli
Lakankeittäjä, kemianprosessityö
Lakanpolttaja
Lakiasiainsihteeri
Lakimies, hallinto
Lakimies, järjestö
Lakimies, yhtiö
Lakimies, yritys
Lakkaaja, teollisuus
Lakritsinvalaja
Laminaatinpuristaja
Laminoitsija, lasiteollisuus
Lampaanhoitaja
Langanvalssaaja

94210
25235
75610
91315
91220
75235
75460
92130
92120
91130
91240
34309
92170
00487
51190
29250
29260
75520
76140
76145
56410
92150
55120
29250
55110
55110
55120
50140
72290
81990
96190
56220
82450
71290
77390
56220
60920
83210
78230
24110
05430
05410
05420
05420
78220
82390
85210
81160
40650
73310

Langanvetäjä, metalli
Lankojen tarkastaja
Lasi- ja keraamisen alan ammatinopettaja
Lasikoneen hoitaja, osa-automaattiset koneet
Lasikoneen hoitaja, täysautomaattiset koneet
Lasikuitutyöntekijä
Lasimassanvalmistaja
Lasimestari, lasiteollisuus
Lasimestari, rakennukset
Lasinhioja
Lasinhioja, tuulilasin valmistus
Lasinkaivertaja
Lasinkarkaisija
Lasinkiillottaja
Lasinleikkaaja
Lasinmaalaaja
Lasinpainaja
Lasinpuhaltaja
Lasinsulattaja
Lasinsyövyttäjä
Lasitaiteilija
Lasitiilimuurari
Lasittaja
Lasittaja, keraamiset tuotteet
Lasitteenvalmistaja
Laskentaekonomi
Laskentapäällikkö
Laskentatoimen suunnittelija
Laskija, satamahallinto
Laskuapulainen
Laskuntarkastaja
Laskuttaja
Lastausesimies, tieliikenne
Lasten- ja nuorten laitoksen johtaja
Lasten päivähoitaja, kodeissa
Lastenhoidonopettaja
Lastenhoitaja, päiväkoti
Lastenhoitaja, sairaanhoito
Lastentarhanopettaja
Lataamotyöntekijä
Latoja
Lattiamies, betonilattiat
Lattiamies, lattianpäällystys
Lattianhioja
Laturi, räjäytystyö
Laudankantaja, rakennus
Laudoituskirvesmies
Laukkumallintekijä
Laukuntekijä
Laulaja, kevyt musiikki

73410
70290
03266
81120
81130
85220
81920
81110
62940
81410
81160
81420
81320
81490
62940
81430
81120
81110
81310
81420
07310
62290
62940
81440
81930
23120
21340
23120
29290
24240
23290
24320
55690
15110
16220
03270
16110
10710
03520
83990
80110
62350
62590
62510
60190
62810
62140
72310
72340
07665

Laulaja, taidemusiikki
Laulunopettaja
Lausuja
Lausunnanopettaja
Lautatarhan mestari
Lautatarhantyötekijä
Lautturi
Lavastaja
Lavastusmaalari
Layout-piirtäjä
Lehdenjakaja
Lehdentoimittaja
Lehdistöasiamies
Lehtienmyyjä
Lehtisahaaja
Lehtivalokuvaaja
Lehtori, yliopisto
Leikkaaja, elokuva
Leikkaaja, jalkineet
Leikkaaja, kumi, muovi
Leikkaaja, lasiteollisuus
Leikkaaja, metalli
Leikkaaja, metalliteollisuus
Leikkaaja, nahka ja keinoaine
Leikkaaja, nahkatuotteet
Leikkaaja, ompelutyö
Leikkaaja, säilyketeollisuus
Leikkaaja, tupakka
Leikkaaja, vaatteiden valmistus
Leikkaaja, verhoilu
Leikkauskoneenhoitaja, vaatteiden valmistus
Leikkausmestari, nahkatehdas
Leikkeletyöntekijä
Leikkikenttäkaitsija
Leikkuuosaston tarkastaja, vaateteollisuus
Leimaaja, pakkaustyö
Leimaaja, raha, mitali
Leimasinkaivertaja
Leimaustyönjohtaja, metsätalous
Leipomotyöntekijä
Leipuri
Leirintäalueen vartija
Leivänlaskija
Leiväntarkastaja
Lemmikkieläinmyyjä
Lennonjohtaja
Lennonjohtoapulainen
Lennonopettaja
Lennonselvittäjä
Lennontiedottaja

07520
03230
07510
03232
00725
77290
59190
07255
07260
30230
57130
06110
06310
34540
77690
07430
03120
07770
72215
85130
81190
73160
73920
71540
72330
71190
82530
82450
71530
71410
71530
86220
82640
16290
71590
88140
75930
74420
44130
82230
82220
90680
82290
82290
34380
55210
55220
52190
55230
55225

Lennonvalmistelija
Lennonvarmennuspäällikkö
Lennättimenhoitaja
Lentoaseman päällikkö
Lentoemäntä
Lentokapteeni
Lentokoneasentaja
Lentokoneen lasittaja
Lentokoneen siivooja
Lentokoneenmoottorin korjaaja
Lentokonekorjaaja
Lentokonelevyseppä
Lentoliikennevirkailija
Lentomoottoriasentaja
Lentoperämies
Lentotoiminnan johtaja
Lentotoimiston johtaja
Lestimallintekijä
Lestittäjä
Levynsahaaja
Levyseppä
Levyseppä-hitsaaja
Libristi
Lierintekijä
Lihamestari
Lihamies
Lihamyyjä
Lihanleikkaaja
Lihanluokittelija
Lihantarkastaja
Lihateollisuusteknikko
Lihavalmisteiden tarkastaja
Lihavalmistetyöntekijä
Liikennealueen päällikkö
Liikenneasiamies, rautatiet
Liikenne-esimies, rautatiet
Liikenne-esimies, tieliikenne
Liikennelentäjä
Liikennemerkkihuoltaja
Liikennemestari, tieliikenne
Liikenneopettaja
Liikennepäällikkö, tieliikenne
Liikennesihteeri
Liikennetarkastaja, katu- ja tieliikenne
Liikennetarkastaja, rautatiet
Liikennevirkailija, tieliikenne
Liikenteen hoitaja, tavarankuljetus
Liikenteen laskija
Liikenteenjohtaja, laivayhtiö
Liikenteenohjaaja

55230
55210
56430
55210
97220
52110
75240
75375
94240
75335
75240
75440
55310
75230
52110
55210
55240
77760
72290
73920
75460
75465
34350
75110
34360
34360
34360
82620
82630
14130
00570
82690
82640
55410
55440
55540
55610
52110
59990
55610
03242
55610
59910
55610
55430
55610
55610
59990
55120
59920

Liikkeen lähetti
Liikunnanohjaaja
Liikunnanopettaja
Liikuntasihteeri
Liikuntatilojen hoitaja
Liikuntatoimenjohtaja
Liimaaja, vaneriteollisuus
Liimakoneenkäyttäjä
Liimanvalmistaja, vaneri- ja kuitulevyteollisuus
Liinavaatevaraston hoitaja
Liistaaja, tekstiiliteollisuus
Liittosihteeri
Likakaivontyhjentäjä
Limnologi
Linja-asentaja, sähkövoima
Linja-asentaja, tele
Linja-autoaseman hoitaja
Linja-autoliikenteen ohjaaja
Linja-autonkuljettaja
Linja-autonrahastaja
Linjainsinööri, tele
Linjamestari, sähkövoima
Linjamestari, teletekniikka
Linjatarkastaja, tieliikenne
Linnanvouti
Linssinhioja
Lipun vastaanottaja
Lipunkirjoittaja
Lipunmyyjä
Lipuntarkastaja
Listantekijä
Litografi
Logistikko, kuljetus
Logistikko, tieliikenne
Logopedi
Loimaaja
Lossinhoitaja
Lossinkuljettaja
Luettelotoimittaja
Lukkoseppä
Lumentekokoneenhoitaja
Lumppuhioja
Lumpunlajittelija
Lumpunrepijä
Luoja
Luokkahitsaaja
Luonnonkivimuurari
Luonnonsuojelualueen vartija
Luonnonsuojelutyöntekijä
Luontaisparantaja

54210
18210
03234
18210
94150
20220
77330
70550
77320
91910
70590
21210
64990
02130
76410
76420
55620
55610
54010
55730
00390
00225
00325
55610
21390
81150
99940
27210
34910
55740
77820
80160
29230
55610
11310
70310
59140
59140
30210
75920
64290
75945
70190
70190
70310
75610
62290
90680
09740
10990

Luontaistalouden harjoittaja
Luontaistuotemyyjä
Luotonvalvoja
Luotsi
Luotsivanhin
Luottoneuvoja
Luovutusvalvoja
Lupatarkastaja
LVI-asentaja
LVI-eristäjä
LVI-insinööri
LVI-piirtäjä
LVI-teknikko
Lyijyjuottaja
Lyijylasimestari
Lähettäjä, varastotyö
Lähetyssaarnaaja
Lähihoitaja, hammashoito
Lähihoitaja, jalkojenhoito
Lähihoitaja, kehitysvammahuolto
Lähihoitaja, kodinhoitaja
Lähihoitaja, lääkintävahtimestari
Lähihoitaja, perushoito
Lähikasvattaja
Lämmitettävien tuulilasien tekijä
Lämpöjohtoasentaja
Lämpölaiteasentaja
Lämpölasimestari
Lääke-esittelijä
Lääkekaapinhoitaja
Lääketieteen tutkija
Lääketyöntekijä
Lääkintävahtimestari
Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja
Lääkintävoimistelija
Lääkärin sihteeri
Läänin maanmittari
Lääninkirjastonhoitaja
Lääninoikeuden sihteeri
Lääninoikeustuomari
Maa- ja metsätalouden sekatyöntekijä
Maaherra
Maakunta-arkistonhoitaja
Maalari, rakennus
Maalari, teollisuus
Maalaustyönopettaja
Maanmittausinsinööri
Maanmittauspiirin päällikkö
Maanrakennustyöntekijä
Maantiedonopettaja

40090
34368
23140
50210
50210
23910
90410
90720
75510
62610
00480
00930
00485
75890
62940
88210
04190
12220
10910
15410
15510
10620
10610
15430
81160
75510
75510
62940
33260
13390
10190
13310
10620
10620
11110
24110
00815
08110
05110
05110
49910
20110
08210
62710
78220
03263
00815
00815
63110
03215

Maantieteilijä
Maanviljelijä
Maarakennuskoneen asentaja
Maarakennuskoneen korjaaja
Maatalous-, puutarha-, puu- ja metsätalousalan opettaja
Maatalousharjoittelija
Maatalouskoneen korjaaja
Maatalouskoneen kuljettaja
Maatalouskonemyyjä
Maatalouslautakunnan sihteeri
Maatalouslomittaja
Maatalousneuvoja
Maataloustutkija
Maataloustyönjohtaja
Maataloustyöntekijä
Maatilanemäntä
Maatyömies
Maidonkäsittelijä
Maidontarkastaja
Mainosgraafikko
Mainoskuvaaja
Mainospiirtäjä
Mainospäällikkö
Mainossihteeri
Mainostenjakaja
Mainostoimittaja
Mainosvälinesuunnittelija
Maisema-arkkitehti
Maisemasuunnittelija
Maistaja, elintarviketeollisuus
Maitomestari
Majakanhoitaja
Majakanvartija
Majakkalaivuri
Majakkamestari
Makaronityöntekijä
Makeismyyjä
Makeistuotteiden tarkastaja
Makeistyöntekijä
Makkaramestari
Makkarantekijä
Maksujenperijä
Makuuvaununhoitaja
Mallas- ja virvoitusjuomien tarkastaja
Mallastaja
Malli
Mallimestari
Mallinkaavaaja, keraaminen teollisuus
Mallinrakentaja, puu
Mallinsuunnittelija, vaatetus

09220
40010
75325
75325
03247
40590
75330
40520
34328
02230
40625
02230
02220
40120
40520
40010
40520
82720
82730
30230
07420
30230
30120
30240
57130
30210
30250
00040
00040
82910
82710
59110
59110
59110
59110
82930
34358
82390
82310
82640
82640
23920
94240
82490
82410
99950
71520
81210
77910
71520

Mallintekijä, keraaminen teollisuus
Mallinvalaja, keraaminen teollisuus
Mallinveistäjä, puu
Malliompelija
Mallipuuseppä
Malminetsijä, kaivos ja metallurgia
Malminlouhija
Malminpoimija
Malminpuhdistaja
Malminpunnitsija
Manikyristi
Mankeliapulainen
Mankeloija
Mannekiini
Mansikanpoimija
Margariinityöntekijä
Marjanpoimija
Marjanviljelijä
Markiisinasentaja
Markkinatutkija
Markkinointianalyytikko
Markkinointiassistentti
Markkinointikonsultti
Markkinointipäällikkö
Markkinointisihteeri
Markkinointisuunnittelija
Marmoroija, kirjapaino
Marsipaaninvalmistaja
Maskeeraaja
Massankeittäjä, paperimassa
Massanlaskija, rakennustoiminta
Massanvalkaisija, paperimassa
Massanvalmistaja, keramiikka, tiilituotteet
Massanvalmistaja, lihajalosteet
Matemaatikko
Matematiikanopettaja
Materiaalimies, valssilaitos
Materiaalin käsittelijä, atk
Materiaalinhoitaja, varastonhoito
Matkahuoltotoimiston hoitaja
Matkahuoltovirkailija
Matkailuasiamies
Matkailupäällikkö
Matkailusihteeri
Matkailutoimiston virkailija
Matkanjohtaja
Matkaopas
Matkapalvelujen tuottaja
Matkatoimistonhoitaja
Matkatoimistonjohtaja

81210
81220
77760
71615
77760
00695
60110
60290
60290
60990
95140
96290
96290
39910
41290
82940
41290
41010
75960
09170
09170
30240
30190
30110
30240
30150
80310
82390
07910
84110
00110
84110
81910
82640
09140
03210
73390
25920
29410
55620
55710
27120
27110
27120
27120
27310
27310
27230
27210
27210

Matkatoimistovirkailija
Matkustajakodin hoitaja
Matkustajaselvitysvirkailija
Matonpesijä
Matruusi
Mattoasentaja
Mausteiden valmistaja
Mediapäällikkö
Mediasihteeri
Mediasuunnittelija
Meesanpolttaja
Mehiläistarhaaja
Mehuaseman työntekijä
Meijerikonsulentti
Meijeristi
Meijeriteknikko
Meijerituotteiden tarkastaja
Meijerityöntekijä
Meistinkaivertaja
Meistintekijä
Meistäjä, metallipuristus
Meistäjä, ohutlevy
Meistäjä, vaneriteollisuus
Mekatroniikka-asentaja
Menekinedistämispäällikkö
Merikapteeni
Merimiestyönopettaja
Merivahingonselvittäjä
Merivartija
Merkelöijä
Merkitsijä, metalliteollisuus
Merkitsijä, pesula
Merkitsijä, vaateteollisuus
Merkkaaja, pakkaustyö
Messujohtaja
Mestari, elektroniikka ja tietotekniikka
Mestari, kone
Mestari, sähkövoima
Metallihioja
Metallikankaankutoja
Metalliliimaaja
Metallipuhdistaja
Metallipuristaja
Metalliraepuhaltaja
Metallirakenneasentaja
Metalliruiskuttaja
Metallisahaaja
Metalliseppä-artesaani
Metallituotteiden lajittelija
Metallituotteiden tarkastaja

27210
91410
55310
96990
51110
62520
82990
30120
30240
30250
83220
40290
82950
00520
82710
00570
82790
82720
74420
75110
75930
75410
77330
76910
30120
50110
03249
05290
90430
75160
75450
96190
71590
88140
21390
00325
00425
00225
75160
75940
75690
73165
75930
73950
75990
75830
75935
73530
75990
75990

Metallityönopettaja
Metallityöntekijä
Meteorologi
Metrojunankuljettaja
Metsuri
Metsäalan tutkija
Metsäharjoittelija
Metsäkoneenkuljettaja
Metsäkoneurakoitsija
Metsänhoidon neuvoja
Metsänistuttaja
Metsänostaja
Metsänvartija
Metsästäjä
Metsätaloudenharjoittaja
Metsätalousneuvoja
Metsätaloussuunnittelija, neuvojat ja tutkijat
Metsätalousteknikko
Metsäteknikko
Metsätraktorinkuljettaja
Metsätyönjohtaja
Metsätyöntekijä
Mielenterveyshoitaja
Mielisairaanhoitaja
Miestenvaatturi
Mig-hitsaaja
Mikrobiologi
Mikrofilmikopisti
Mikrotukihenkilö
Mikrovalokuvaaja
Miksaaja
Mittaaja
Mittaaja
Mittakirvesmies
Mittalaitteiden huoltaja
Mittaleikkaaja
Mittarinlukija
Mittarinsäätäjä
Mittatilausompelija
Mittauksentarkastaja, metsätalous
Mittausesimies
Mittausinsinööri
Mittauspäällikkö
Mittausteknikko
Modisti
Monistaja
Monitoimikoneenkuljettaja, maanrakennustyö
Monitoimikoneenkuljettaja, metsätyö
Monitoimikoneurakoitsija, metsätyö
Monitoimimetsuri

03257
75990
01410
53120
44210
02320
44290
44220
44220
02330
44230
32210
44190
42190
40030
02330
02320
44120
44130
44220
44130
44230
10510
10510
71110
75612
02160
80490
25350
07490
07780
00890
00970
62120
74120
71530
90710
74120
71130
44190
00830
00825
44190
00830
71310
24430
64290
44225
44225
44210

Monivaiheompelija
Monumentaalimaalari
Monumenttikivenhakkaaja
Moottoriasentaja
Moottorijunankuljettaja
Moottorimies
Moottorin korjaaja
Moottorioppilas
Moottoriteknisten aineiden opettaja
Moottoriveneenkuljettaja
Muiden vieraiden kielten opettaja
Muinaistutkija
Munkinpaistaja
Muotinpitäjä, lasiteollisuus
Muotinrikkoja, valimo
Muotintekijä, työkalunteko
Muotinvalaja, keraaminen teollisuus
Muotipiirtäjä
Muotisuunnittelija
Muotoilija, turkikset
Muotosahaaja
Muovaaja, keraaminen teollisuus
Muovaaja, muoviteollisuus
Muovaaja, valimo
Muoviasentaja
Muovikorjaaja
Muovikyllästäjä
Muovinkaraisija
Muovinpuristaja
Muovinruiskuttaja
Muovinvalaja
Muovisaumaaja
Muovituotteiden tarkastaja
Muovityöntekijä
Muoviveneentekijä
Murskaamomies
Murskaamon syöttäjä
Murskaimenhoitaja, malmi
Murskauskoneenhoitaja, kemianprosessi
Museoamanuenssi
Museoavustaja
Museointendentti
Museonhoitaja
Museovalokuvaaja
Musiikinopettaja
Musiikkialan myyjä
Musiikkijuontaja
Musiikkikuiskaaja
Musiikkisoittimien tarkastaja
Musiikkiterapeutti

71610
07210
86410
75230
53110
51135
75335
51135
03259
51190
03229
09210
82230
81190
73690
75110
81220
07250
07390
71220
77360
81240
85220
73610
85290
85290
83340
85250
85230
85220
85220
85240
85290
85290
85220
60210
60210
60210
83310
08230
08230
08230
08230
07450
03230
34345
07680
07940
86390
11290

Muurari
Muuraus- ja betonityön opettaja
Muurilaastinvalmistaja
Muusikko, jousisoittimet
Muusikko, kosketinsoittimet
Muusikko, lyömäsoittimet
Muusikko, näppäilysoittimet
Muusikko, paljesoittimet
Muusikko, puupuhaltimet
Muusikko, vaskipuhaltimet
Muuttomies
Mykologi
Myllykoneenhoitaja, viljatuotteet
Myllymestari, kemiallis-tekninen
Myllynhoitaja
Myllynhoitaja, kemianprosessi
Mylläri
Myssyompelija
Myyjä, edustaja
Myyjä, kauppa
Myymäläautonkuljettaja
Myymäläemäntä
Myymäläetsivä
Myymälän kassanhoitaja
Myymälänhoitaja
Myymäläntarkastaja
Myymälävahtimestari
Myynnin tukihenkilö
Myynninhoitaja
Myyntiedustaja
Myyntifaktori
Myynti-insinööri
Myyntikonsulentti
Myyntimies
Myyntineuvottelija
Myyntineuvottelija, vakuutus
Myyntipäällikkö
Myyntisihteeri
Myyntiteknikko
Naamioija
Nahanvärjääjä
Nahkaompelija
Nahkatuotteiden tarkastaja
Nahkuri
Nahoittaja
Naistenvaatturi
Nakkien- ja makkaroiden myyjä
Napintekijä
Naprapaatti
Narumies

62210
03264
62360
07640
07630
07660
07645
07635
07650
07655
88330
02160
82120
00525
82110
83320
82110
71690
33210
34304
34290
34390
90630
34308
34210
34210
90630
33230
92220
33210
33220
33230
33260
33210
33220
26230
33110
33310
33230
07910
86250
71620
72390
86230
40790
71120
34590
89990
10990
63910

Nauha-arkistonhoitaja
Nauhankutoja
Nauhavalssaaja
Naulantekijä
NC-koneiden käyttäjä-ohjelmoija, metalli
NC-koneiden käyttäjä-ohjelmoija, puu
NC-koneistaja
Negatiivinleikkaaja
Nelijäseninen tanssiorkesteri, kvartetti
4H-neuvoja
Neulomakoneenasettaja
Neuropsykologi
Neuvonta-agronomi
Neuvova metsänhoitaja
Niisittäjä
Niittaaja
Nikkelöijä
Nimismies
Niputtaja, puutavara
Niputustyöntekijä, uitto
Nisse
Nootlauksenvalmistelija
Nostimenhoitaja
Nostokoneenkäyttäjä, kaivos
Nostosillanhoitaja
Nosturinkuljettaja
Notaari, hallinto
Notaari, julkinen
Nukittaja, tekstiiliteollisuus
Nukketeatterinesittäjä
Numeropalvelun hoitaja
Nuohooja
Nuohoojamestari
Nuorallatanssija
Nuorempi konstaapeli
Nuorisoaseman johtaja
Nuorisokodin johtaja
Nuoriso-ohjaaja
Nuorisosihteeri
Nuorisotaloisäntä
Nuorisotoimenjohtaja
Nuorisotyön opettaja
Nuottienkirjoittaja
Nylkijä, teurastamo
Näppäilysoittimentekijä
Näytteenottaja, kaivos
Näytteenottaja, paperimassa
Näyttelijä
Näyttämöpäällikkö
Näyttämöteknikko, erikoistumaton

08290
70330
73310
73990
75130
77725
75105
80490
07674
02230
70430
17110
02210
02310
70320
75410
75810
05210
77240
44310
92160
72225
64130
64190
59130
64110
05510
05510
70590
07510
56310
90220
90210
07540
90330
15110
15110
18110
18110
18110
20220
03245
07690
82610
86310
60990
84190
07510
07730
07790

Obduktioapulainen
Offsetpainaja
Offsetrainarotaatiopainaja
Oheislaiteoperaattori
Ohentaja, kenkäteollisuus
Ohentaja, levyseppä
Ohjaaja, elokuva, teatteri ym.
Ohjaaja, sosiaaliala
Ohjaavien kurssien opettaja
Ohjaimentekijä
Ohjainporaaja
Ohjastaja
Ohjelmasuunnittelija
Ohjelmatoimittaja, radio, TV
Ohjelmistonsuunnittelija
Ohjelmistosuunnittelija
Ohjelmoija
Ohutlevyseppä
Oikaisija, putken, langan
Oikaisija, puutuote
Oikaisija, terästuotteet
Oikeusavustaja
Oikeuskansleri
Oikeuslääkäri
Oikeusneuvos
Oikeusneuvosmies
Oikeussihteeri
Ompelija
Ompelija-artesaani
Ompelukoneen korjaaja
Ompelunopettaja
Ompelutarvikemyyjä
Ompelutuotteiden tarkastaja
”One man’s band”
Ongelmajätetyöntekijä
Opastin- ja turvalaiteasentaja
Opastinesimies, rautatiet
Operointivuoron esimies
Operoiva tallentaja
Opetuspsykologi
Opintojen ohjaaja
Opinto-ohjaaja
Opintosihteeri
Oppilaskodinvalvoja
Oppimateriaalivaraston hoitaja
Optikko
Optikon apulainen
Orkesterinjohtaja
Osamaksuneuvottelija
Osastolääkäri

10890
80210
80215
25340
72290
75410
07710
15420
03280
75110
75150
18240
25230
06210
25230
25255
25240
75410
73490
77720
73910
05310
05290
10190
05110
05110
05110
71130
71130
76220
03252
34310
71640
07690
83990
76310
00325
25111
25315
17130
03930
03920
03940
15490
08190
19110
19110
07615
23910
10120

Osastonhoitaja
Osastonhoitaja, myymälä
Osastopäällikkö, pankki
Osastopäällikkö, valtionhallinto
Osastosihteeri
Osastosihteeri, sairaala ym.
Ostaja
Ostoasiamies
Ostoavustaja
Ostojohtaja
Ostopäällikkö
Ostosihteeri
Ostotyönjohtaja, metsätalous
Paahtaja, elintarviketeollisuus
Paalinpuristaja
Paaluttaja
Paikallistoimiston hoitaja, sosiaalivakuutus
Paikannäyttäjä
Paikkaaja, vaneriteollisuus
Painaja, muovi, vaha
Painevalaja
Painoapulainen
Painopinnan valmistaja
Painosorvaaja
Painotuotefaktori
Paistaja, leipomo
Pakastetyöntekijä
Paketoija, puutavara
Pakettiautonkuljettaja
Pakettikoneenkäyttäjä, puutavara
Pakkaaja
Pakkahuonemies
Pakolaisohjaaja
Pakottaja, jalometalli
Paksulevyniittaaja
Paksulevyseppä
Paleontologi
Palkanlaskija
Palkka-asianhoitaja
Palkkakirjanpitäjä
Paloesimies
Paloittelija, lihatuote
Palomestari
Palomies
Palopäällikkö
Palosuojeluinsinööri
Palovartija
Palsamoija
Palveluvastaava
Panimoinsinööri

10310
34210
26110
20110
24120
10840
32120
32210
32190
32110
32110
32190
44130
82920
88190
64290
26310
99940
77330
83390
73640
80290
80110
75925
23160
82230
82520
77240
54130
77240
88130
88290
15290
74340
75490
75460
01330
23320
23320
23320
90120
82620
90110
90130
90110
00190
90670
99290
94206
00520

Panimomestari
Panimotyöntekijä
Pankin kassanhoitaja
Pankinjohtaja
Pankkilakimies
Pankkitoimihenkilö
Pannunpuhdistaja
Panostaja, räjäytystyö
Panostaja, sulatto
Pantomiimitaiteilija
Paperi-insinööri, kemiallis-tekninen
Paperikoneenhoitaja
Paperimestari, kemiallis-tekninen
Paperinlajittelija
Paperinleikkaaja, kirjansitomo
Paperinrullaaja
Paperitavaroiden tarkastaja
Paperitehtaan aputyöntekijä
Pappi, evankelisluterilainen
Pappi, ortodoksinen
Pappi, roomalaiskatolinen
Parkettiasentaja
Parkitsija
Parsija
Parturi
Parturi- ja kampaamoalan ammatinopettaja
Parturi-kampaaja
Pastelloija
Pastöroija, meijeri
Pasuttaja, metalliteollisuus
Patentti-insinööri
Patterinhoitaja
Pedikyristi
Pehmeäjuottaja
Pehmusteliimaaja
Pehtori
Peilintekijä
Peitekutoja
Peittaaja, metalliteollisuus
Pelastusarmeijan upseeri
Pelihallin hoitaja
Pelihallin vahtimestari
Pelipankin hoitaja
Pellavanhäkilöijä
Pellavanompelija
Pellinpuristaja
Peltiseppä
Peltityöntekijä
Peltitöiden tarkastaja
Penkkiporaaja

00520
82410
26120
21310
05420
26120
90290
60190
73115
07510
00520
84210
00525
84220
80330
84220
84390
84290
04110
04120
04190
62510
86230
70620
95120
03275
95125
77820
82730
73190
00770
83990
10910
75660
71490
40110
81460
71990
73940
04190
99320
99320
99320
70190
71690
75410
75410
75490
75490
75150

Penkkipuuseppä
Perheneuvolapsykologi
Perhepäivähoidon ohjaaja
Perhepäivähoitaja
Perhetyöntekijä
Perinnöllisyystutkija
Personal trainer
Perunajauhonvalmistaja
Perunatyöntekijä
Perushoitaja
Peruskorjaaja
Peruskoulun luokanopettaja
Peruspesijä
Peruukintekijä
Perämies
Perämies, satamassa
Pesijä, kenkäteollisuus
Pesulamestari
Pesulamyymälän hoitaja
Pesulamyymälän työntekijä
Pesulan esimies
Pesulan hoitaja
Pesulatyöntekijä
Petsaaja
Pianisti
Pianonrakentaja
Pianonsoitonopettaja
Pianonvirittäjä
Piccolo
Pieneläinklinikan lääkäri
Pienkoneasentaja
Pienviljelijä
Piipputupakanvalmistaja
Piiriedustaja
Piirieläinlääkäri
Piirilevysuunnittelija
Piirimetsänhoitaja
Piirimyyntipäällikkö
Piirinuohooja
Piiripäällikkö, vakuutus
Piiritarkastaja, valtionhallinto
Piirityönjohtaja, metsätalous
Piirrottaja
Piirtäjä, vaateteollisuus
Piirustusapulainen
Piirustusten tarkastaja, elektroniikka ja tietotekniikka
Piirustusten tarkastaja, kone
Piirustusten tarkastaja, rakennustoiminta
Piirustusten tarkastaja, sähkövoima
Piispa, evankelisluterilainen

77750
17130
15130
16210
15470
02140
18210
82990
82970
10610
62910
03310
94210
95150
50130
55120
72290
96110
96110
96120
96110
96110
96120
77830
07630
86350
03230
86360
91460
14120
75340
40010
82450
33210
14110
00395
44190
33110
90210
26230
20120
44120
75120
71590
00960
00310
00410
00110
00210
04110

Piispa, ortodoksinen
Piispa, roomalaiskatolinen
Pikakirjoittaja
Pikaruokamyyjä
Pikasuutari
Pikkuleipäkoneen käyttäjä
Pilapiirtäjä
Pinkkaaja
Pinkkaaja, kuormaustyö
Pinkoja
Pinnankäsittelijä, kenkäteollisuus
Pinnoittaja, kirjapaino
Pinnoituskoneenhoitaja, paperi
Pinooja, metsätalous
Pintakäsittelijä, metallituote
Pintakäsittelijä, puutuote
Pistehitsaaja
Pistekirjoituskonttoristi
Pistekirjoituskopisti
Pitokokki
Pitsanpaistaja
Pleissaaja, teräsköyden
Pliseeraaja
Plyysääjä, tekstiiliteollisuus
Pohjaaja, kengän
Pohjanhioja, lasi
Pohjanmeistäjä
Pohjanvaihtaja, metalliteollisuus
Pohjustaja, puutyö
Poliisimestari
Poliisipäällikkö
Polkupyörän korjaaja
Polttaja, lakka, emali
Polttaja, lasi, keramiikka
Polttimomestari
Polttoleikkaaja
Populaarikirjailija
Poraaja, kaivos
Poraaja, lasiteollisuus
Poraaja, metalli
Poraaja, rakennustyö
Poraseppä
Pormestari
Porojenkasvattaja
Poromies
Portieeri, hotelli
Portinvartija
Posliinilaitteiden asentaja
Posliininhioja
Posliininleimaaja

04120
04190
24390
92230
72110
82230
07290
88190
88320
72235
72245
80990
84220
44210
75810
77830
75630
24390
80990
91210
91250
73430
96290
70590
72240
81140
72215
73190
77820
05230
05230
75345
78230
81330
82430
75640
07190
60110
81190
75150
60130
73530
05110
40410
40410
91440
90610
81990
81260
81450

Posliininmaalaaja
Posliininpuhdistaja
Postiaseman hoitaja
Postiautoaseman hoitaja
Postikonttorin päällikkö
Postimerkkien myyjä
Postimies
Postimiesten esimies
Postinjakaja
Postinlajittelija
Postintekijä, lasiteollisuus
Postittaja
Postittaja, kirjansitomo
Postivirkailija
Preparaattoriapulainen
Professori
Project Manager
Projektipäällikkö, kunnallishallinto
Projektipäällikkö, tietotekniikka
Projektipäällikkö, valtionhallinto
Prosessi-insinööri, kemiallis-tekninen
Prosessinhoitaja, kemiallinen tuotanto
Prosessinhoitaja, panimo
Prosessinhoitaja, paperimassa
Prosessinhoitaja, teräs-, takomo- ja valimoteollisuus
Prosessiteknikko, kemiallis-tekninen
Prospektausinsinööri, kaivos ja metallurgia
Proviisori
PR-päällikkö
PR-sihteeri
Prässääjä, pesula
Psykiatri
Psykologian, kasvatusopin ja filosofian opettaja
Pubin kassa
Puhallinsoittimentekijä
Puhaltaja, kaldolaitos
Puhaltaja, lasiteollisuus
Puhaltaja, metalliteollisuus
Puhdistuskoneenhoitaja, kuidun
Puhdistuskoneenhoitaja, viljatuotteet
Puhdistustyöntekijä
Puhelinapulainen
Puhelinasemanhoitaja
Puhelinkeskuksenhoitaja
Puhelinmyyjä
Puhelinvaihteenhoitaja
Puhelinvirkailija
Puhelunvälittäjä
Puhetaidonopettaja
Puheterapeutti

81450
81260
56110
29220
56110
56220
57110
56210
57110
57120
81110
24910
80320
56220
10890
03110
25115
20230
25115
20120
00520
83110
82410
84110
73190
00535
00690
13120
09410
09430
96210
10120
03218
92170
86320
73135
81110
73125
70110
82120
94910
56310
56310
56310
33270
56320
56310
56310
03910
11310

Puhtaaksipiirtäjä
Puhtaanapitokoneenkuljettaja
Puhtaanapitolaitoksen työnjohtaja
Puhtaanapito-osaston työntekijä
Puikkohitsaaja
Puistoesimies
Puistomestari
Puistonhoitaja
Puistotyöntekijä
Puistotäti
Pujoja, teräsköyden
Pukija
Pukuompelija
Pukusuunnittelija, teatteri
Pullonpesijä
Pullotuskoneenhoitaja
Pumppuaseman hoitaja
Pumppumies
Pumppumies, rikastamo
Punnitsija, lihatuote
Punnitsija, tupakka
Punoja, koneenkäyttäjä
Punoja, kutomoteollisuus
Punoja, sähkö
Puolaaja, kehräämö
Puolaaja, metalliteollisuus
Puolankäämijä, sähkö
Puolimatruusi
Puoluesihteeri
Puominhoitaja
Puristaja, keramiikkalaatat
Puristaja, kuitu- ja lastulevyteollisuus
Puristaja, kumi
Puristinoikaisija
Puristinseppä
Puristuskoneenhoitaja, muovi
Purjeompelija
Purkaja, kuormaustyö
Purseenpoistaja
Purseri, laiva
Purseri, lentokone
Pursimies
Pursottaja, metalli
Pursotuskoneenkäyttäjä, kumiteollisuus
Pussikoneenhoitaja
Putkenlaskija
Putkentaivuttaja
Putkenvalssaaja
Putkenvetäjä
Putkiasentaja

30230
64280
94205
94910
75610
41210
41110
41110
41230
16290
73430
07950
71130
07255
88190
88110
87190
51125
60220
82630
82450
70930
70390
76520
70220
73930
76520
51115
21210
59990
81240
77350
85120
73910
73520
85230
71910
88320
73590
97230
97210
51105
73390
85110
84330
63120
73490
73320
73420
75516

Putkihitsaaja
Putkilontäyttäjä
Putkiverkostoasentaja
Puunaaja, puutuote
Puunkultaaja
Puuntuottaja
Puunveistäjä
Puuseppä-artesaani
Puutaloelementtien valmistaja
Puutalojen pystyttäjä
Puutarha-apulainen
Puutarha-arkkitehti
Puutarhaharjoittelija
Puutarhaneuvoja
Puutarharakentaja
Puutarhasuunnittelija
Puutarhatutkija
Puutarhatyönjohtaja
Puutarhatyöntekijä
Puutarhatyöntekijä, etumies
Puutarhuri
Puutavaran vastaanottaja
Puutavarankuivaaja
Puutavarankyllästäjä
Puutavaranlajittelija
Puutavaranluovuttaja, lautatarha
Puutavaranmerkitsijä
Puutavaranmittaaja
Puutyönopettaja
Puutyöstökoneenasettaja
Puutyöstökoneenhoitaja
Puvustonhoitaja
Puvustotyöntekijä
Pylväsporaaja
Pysäköinninvalvoja
Pysäköintimittarin tarkastaja
Pysäköintipaikan valvoja
Pyöräkuormaajankuljettaja
Pyöröhioja
Pyörötraktorinkuljettaja
Päihdehuoltolaitoksen johtaja
Päiväapulainen
Päivähoitaja
Päiväkerhon ohjaaja
Päiväkodin henkilökohtainen avustaja
Päiväkodin johtaja
Päiväkotiapulainen
Päiväkotiharjoittelija
Pääjohtaja, valtionhallinto
Pääkirjanpitäjä

75620
88120
75520
77830
77810
40030
77620
77610
77920
62160
41220
00040
41290
02235
41020
41190
02220
41120
41220
41210
41110
77110
77235
77245
77230
77290
77290
44240
03262
77710
77730
07930
07930
75150
90730
90790
90740
64230
75160
64320
15110
93120
16110
16290
15445
03510
16290
16290
20110
23310

Pääkokki
Päällikkövirkailija
Päällistenmeistäjä
Pääoperaattori
Pääsihteeri, järjestö
Päästäjä
Päätekirjoittaja
Päätoimittaja
Pölyimurikauppias
Pörssiasiamies
Pörssivälittäjä
Raakavuotatyöntekijä
Radio- ja TV-asentaja
Radioinsinööri
Radiologian erikoissairaanhoitaja
Radionkorjaaja
Radiopuhelinasentaja
Radiopuhelunvälittäjä
Radiosähköttäjä
Rahapajan työntekijä
Rahastaja
Rahastaja, rautatiet
Rahoitusasiantuntija
Rahoituskonsultti
Rahtaaja, laivaliikenne
Rahtaaja, lentoasema
Rahtauspäällikkö
Rahtitoimiston esimies
Rahtivirkailija, lentoliikenne
Rahtivirkailija, tieliikenne
Raionkehrääjä
Raitiovaununkuljettaja
Raittiusneuvoja
Raittiusohjaaja
Raittiussihteeri
Rajavartija
Rakeistaja, kemian teollisuus
Rakeistaja, lääketehdas
Rakeistaja, makeiset
Rakennusarkkitehti
Rakennuselementintekijä, teollisuus
Rakennusinsinööri
Rakennuskivenhakkaaja
Rakennuskoneiden korjaaja
Rakennusmestari
Rakennusnosturinkuljettaja
Rakennuspeltiseppä
Rakennuspiirtäjä
Rakennusputkiasentaja
Rakennuspuuseppä

91210
55310
72215
25340
21210
73220
25910
06120
34510
31210
31210
86210
76320
00390
10420
76320
76310
56420
56420
89990
55730
55510
31220
31220
29290
55330
29220
55320
55320
55720
83970
54040
18120
18120
18120
90440
83940
83950
82390
00020
62370
00110
86410
62920
00135
64110
75420
00940
75516
62110

Rakennusremonttimies
Rakennussiivooja
Rakennustarkastaja
Rakennustarvikemyyjä
Rakennustyön tarkastaja
Rakennustyöntekijä
Ramp-työntekijä
Ranskan kielen opettaja
Rappaaja
Raskaan autokaluston asentaja
Rasvaaja, aluksen
Rasvaaja, koneenkorjaus
Rataesimies
Ratainsinööri
Ratamestari
Ratatyöntekijä
Ratavartija
Rationaalistamisinsinööri, kaivos ja metallurgia
Rationaalistamisinsinööri, kemiallis-tekninen
Rationaalistamisinsinööri, kone
Rationaalistamisinsinööri, muut tekniset alat
Rationaalistamisinsinööri, rakennustoiminta
Rationaalistamisinsinööri, sähkövoima
Rationaalistamisinsinööri, tele
Rationaalistamisteknikko, kaivos ja metallurgia
Rationaalistamisteknikko, kemiallis-tekninen
Rationaalistamisteknikko, kone
Rationaalistamisteknikko, muut tekniset alat
Rationaalistamisteknikko, rakennustoiminta
Rationaalistamisteknikko, sähkövoima
Rationaalistamisteknikko, tele
Ratsastuksenopettaja
Raudoittaja
Rauta- ja rakennustarvikemyyjä
Rautakauppa-apulainen
Rautarakennetyöntekijä
Ravintola-apulainen
Ravintolan henkilökuntakokki
Ravintolan kassanhoitaja
Ravintolan vahtimestari
Ravintolapäällikkö
Ravintolatyöntekijä
Ravintolaviinuri
Ravintotutkija
Raviradanhoitaja
Ravitsemussuunnittelija
Ravitsemusterapeutti
Ravivalmentaja
Rehtori
Reittitarkastaja

62920
94260
00150
34325
00150
62410
55330
03226
62230
75322
51190
75360
00130
00120
00130
63140
55590
00660
00560
00460
00760
00160
00260
00360
00665
00565
00465
00765
00165
00265
00365
18220
62310
34325
34325
75470
91320
91210
92170
99920
92110
91320
92130
02190
94150
11410
11410
18240
03010
55310

Rekisterinpitäjä
Rengasasentaja
Renkaanasentaja
Renkaantekijä, kumi
Reportteri
Reprokuvaaja
Reproretusoija
Reskontranhoitaja
Retusoija
Reviisori
Revisioapulainen
Revolverisorvaaja
Rihtaaja, putken, langan
Riistanhoidon neuvoja
Riistanvalvoja
Riistapoliisi
Rikastuksenhoitaja
Rikkimies
Rikoskonstaapeli
Rikosylikonstaapeli
Rinnetyöntekijä
Ritsaaja, metalliteollisuus
Robottihitsaaja
Romukauppias
Romunlastaaja
Rottinginpunoja
Roudari
Ruiskubetonoija
Ruiskueristäjä
Ruiskukoneenasettaja
Ruiskulakkaaja
Ruiskumaalaaja
Ruiskuttaja, lihajalosteet
Ruletinhoitaja
Rullaaja, kehräämö
Rullamies, kirjapaino
Runkoasentaja, laivanrakennus
Ruoankuljettaja
Ruokavaraston hoitaja
Ruokaöljynpuristaja
Ruoppauskoneenhoitaja
Ruosteenestokäsittelijä
Ruotsin kielen opettaja
Räjähdysaineinsinööri, kemiallis-tekninen
Räjäyttäjä
Rännilastaaja
Räätäli
Röntgenapulainen
Röntgenhoitaja
Röntgenkehittäjä

24230
75365
85160
85140
06110
80180
80185
23315
80160
23210
23290
75135
73490
02340
42110
90390
60220
60220
90330
90320
94150
73920
75630
34120
73190
86520
88340
62320
62630
85220
78220
78220
82640
99320
70220
80290
75460
15990
91920
82990
64220
75365
03222
00540
60190
60990
71110
10890
10420
10890

Röntgenkuvaaja
Röntgenlääkäri
Röntgenteknikko, sähkövoima
Saamen kielen opettaja
Saarnaaja
Sahaaja
Sahanhoitaja
Sahanteroittaja
Saippuakoneenkäyttäjä
Saippuankeittäjä, kemianprosessityö
Saippuanpileeraaja
Sairaala-apulainen
Sairaalafyysikko
Sairaalainsinööri
Sairaalakemisti
Sairaalakuvaaja
Sairaalalaborantti
Sairaalatarvikkeiden valmistaja
Sairaalateknikko
Sairaalatoimenjohtaja
Sairaanhoitaja
Sairaanhoitotarvikemyyjä
Sairaankuljettaja
Sairausvakuutusvirkailija
Saksan kielen opettaja
Salaojittaja
Saliapulainen
Sanakirjantekijä
Saneeraaja
Saneerauskirvesmies
Sarjakuvalehdenkirjoittaja
Sarjoja, vaateteollisuus
Satama-apulainen
Satama-avustaja
Satamainsinööri
Satamajärjestäjä
Satamakapteeni
Satamakassanhoitaja
Satamaluotsi
Satamanosturinkuljettaja
Satamanvartija
Satamapäällikkö
Satamarakennustyöntekijä
Satamatyön johtaja
Satamavirkailija
Satulaseppä
Saumaaja, kengän
Saumaaja, ompelutyö
Saumaaja, vaneriteollisuus
Saumahitsaaja

10890
10120
00295
03223
04140
77210
77210
75950
83920
83210
83920
10830
01130
00750
01030
07450
01220
70940
00755
20220
10315
34370
10620
26320
03225
63920
91320
07190
62910
62910
07190
71590
59150
59150
00120
59150
55110
23340
50220
64120
59150
55110
63110
55120
55120
72320
72230
71610
77330
75630

Saunottaja
Savenkaivaja
Savenvalaja
Savenvalaja-artesaani
Savupiippumuurari
Savustaja, elintarvike
Seikkailuohjaaja
Seismologi
Seitsenjäseninen tanssiorkesteri, septetti
Sekatavarakauppias
Sekatyöntekijä, rakennus
Sekatyöntekijä, teollisuus
Sekoittaja, kemian teollisuus
Sekoittaja, lihajalosteet
Sekoittajakoneenhoitaja, kehräämö
Sekoitteenpunnitsija, kemian teollisuus
Sekoittimenhoitaja, kemian teollisuus
Sellisti
Sementinpolttaja
Sementtityöntekijä
Seminologi
Separaattorinhoitaja, kemian teollisuus
Separoija
Sepelimurskaimen syöttäjä
Sepelimurskaimenhoitaja
Seripainaja
Serologi
Seulomakoneenhoitaja
Seurakuntalehtori
Seurakuntamestari
Seurakuntasisar
Seutukaavajohtaja
Siemenkaupan myyjä
Siementenpuhdistustyöntekijä
Sihteeri
Siilotyöntekijä
Siipikarjanhoitaja
Siirtolaitteenkuljettaja
Siirtonosturinkuljettaja
Siivooja
Siivoustyönjohtaja
Siivoustyönohjaaja
Sijaisnäyttelijä, stuntman
Sijoitusneuvoja
Sikalamestari
Sikalanhoitaja
Sikalanhoitaja, yrittäjä
Silaaja, metalliteollisuus
Silaaja, posliini
Silittäjä, nahkatehdas

11910
60990
81230
81230
62210
82550
18210
01390
07677
34120
62810
89110
83910
82640
70130
83910
83910
07640
83220
62330
02250
83140
82720
60920
60920
80240
02160
82120
04150
94130
04910
20210
34375
82190
24110
82140
40660
64340
64130
94210
94205
94206
07590
31220
40130
40640
40210
75820
81260
86290

Silittäjä, pesula
Silittäjä, tekstiiliteollisuus
Silkkipainaja
Sillanhoitaja
Silmälasien myyjä
Silottaja, keraaminen teollisuus
Silottaja, puutyö
Siltanosturinkuljettaja
Siltavartija
Sinapinvalmistaja
Sinkittäjä
Sintraaja
Sintraussekoittaja
Sintteripolttaja
Sirkkelisahaaja
Sirkustaiteilija
Sisustus- ja kalustesuunnittelija
Sisustusarkkitehti
Sisustusasentaja, laiva
Sisustuskirvesmies
Sisustusneuvoja
Sisustustarvikemyyjä
Sisältösuunnittelija
Sisälähetti
Sitomotyöntekijä
Siveltimentekijä
Skannerinkäyttäjä
Smirgelöijä
Software Designer
Sokerinvalmistaja
Solariumhoitolaitoksen työntekijä
Solmija, kutomoteollisuus
Somistaja
Sommelier
Sonniaseman esimies
Sonninhoitaja
Soodanpolttaja
Sorvaaja, metallityö
Sorvaaja, puutuote
Sosiaalijohtaja, kunnallishallinto
Sosiaalijohtaja, yritys
Sosiaalipäällikkö, yritys
Sosiaaliterapeutti
Sosiaalitoimen toimialajohtaja
Sosiaalitoimenjohtaja
Sosiaalityöntekijä, perheneuvola
Sosiaalityöntekijä, sosiaalitoimi
Sosiaalityöntekijä, terveydenhuolto
Sosiaalivakuutusvirkailija, asiakaspalvelu
Sota-arkistonhoitaja

96220
70590
80240
59130
34320
81260
77720
64130
59130
82990
75810
73110
73110
73110
77210
07540
07320
07320
75970
62130
34355
34355
25270
24420
80340
86510
80140
75160
25255
82960
95130
70390
39930
92130
40610
40620
84110
75135
77720
20220
21330
21330
15240
15130
20220
15230
15210
15220
26320
08210

Sotilaseläinlääkäri
Sovellusneuvoja
Sovellusohjelmoija
Sovelluspäällikkö, atk
Sovellussuunnittelija
Sovittaja, musiikki
Sovittaja, ompelutyö
Spriintislaaja
Standardointi-insinööri, elektroniikka ja tietotekniikka
Standardointi-insinööri, kone
Standardointi-insinööri, rakennustoiminta
Standardointi-insinööri, sähkövoima
Starttimestari
Stereoinsinööri
Stereomittaaja
Stereoteknikko
Steriloija, elintarvike
Strippernosturinhoitaja
Studioapulainen, radio, TV
Studioesimies
Studiohoitaja
Studiosähköasentaja
Studioteknikko
Stuertti, lentokone
Stylisti
Suhdetoiminnanhoitaja
Suhdetoimintapäällikkö
Suihkupuhdistaja, metalliteollisuus
Sukeltaja
Sukeltajan merkinantaja
Sukkamuotoilija
Sukkaompelija
Suklaatyöntekijä
Sukututkija
Sulatonhoitaja
Sulattaja, sähköterässulatto
Sulattoinsinööri
Sulattomestari
Sulattomies
Sulkija, pakkaustyö
Sulkukoneenhoitaja
Sulkumestari
Sulkumies
Suntio
Suodatinmies, rikastamo
Suodattaja, kemianprosessityö
Suojapeiteompelija
Suojeluinsinööri, kaivos ja metallurgia
Suolaaja, elintarvike
Suolaaja, lihajalosteet

14190
25245
25240
25113
25230
07610
71190
83120
00310
00410
00110
00210
55230
00890
00890
00890
82540
73155
06590
06510
06510
06610
06510
97220
95190
09420
09410
73950
63910
63910
70390
70390
82310
09230
73115
73130
00620
00625
73115
88120
59120
59120
59120
94130
60220
83130
71910
00690
82590
82640

Suolityöntekijä
Suomen kielen opettaja
Suoramyyjä
Supporttipainaja
Supporttisorvaaja
Suuhygienisti
Suunnittelija, kunnallishallinto
Suunnittelija, valtionhallinto
Suunnittelijaohjelmoija
Suunnitteluinsinööri, kaivos ja metallurgia
Suunnitteluinsinööri, kemiallis-tekninen
Suunnitteluinsinööri, kone
Suunnitteluinsinööri, muut tekniset alat
Suunnitteluinsinööri, rakennustoiminta
Suunnitteluinsinööri, sähkövoima
Suunnitteluinsinööri, tele
Suunnittelujohtaja, mainostoimisto
Suunnittelupäällikkö, kunnallishallinto
Suunnittelupäällikkö, valtionhallinto
Suunnittelusihteeri, kunnallishallinto
Suunnittelusihteeri, valtionhallinto
Suunnitteluteknikko, kaivos ja metallurgia
Suunnitteluteknikko, kemiallis-tekninen
Suunnitteluteknikko, kone
Suunnitteluteknikko, muut tekniset alat
Suunnitteluteknikko, rakennustoiminta
Suunnitteluteknikko, sähkövoima
Suunnitteluteknikko, tele
Suurtaloudenhoitaja
Suurtalousesimies
Suutari
Suutarimestari
Synteettikehrääjä
Syrjäntekijä, kirjapaino
Systeeminsuunnittelija
Systeemiohjelmoija
Syväkairaaja
Syväpainaja
Syväpainogalvanoija
Syöttäjä, puutavara
Syövyttäjä, koho- ja syväpaino
Sähköasentaja, ajoneuvot
Sähköasentaja, lentokoneet
Sähköasentaja, sisäjohtoasennukset
Sähköasentaja, teollisuus
Sähköesimies, rautatiet
Sähköinsinööri
Sähkökoneenasentaja, vahvavirta
Sähkömestari, rautatiet
Sähköoksidoija

82650
03220
34510
75925
75135
12210
20230
20120
25230
00630
00530
00430
00730
00140
00230
00330
30120
20230
20110
20230
20120
00635
00535
00435
00735
00145
00235
00335
91120
91120
72110
72110
83970
80310
25215
25240
60320
80220
80170
77110
80170
76160
76150
76110
76120
00225
00210
76210
00225
75810

Sähköpiirtäjä
Sähkösanomalähetti
Sähkösuodattimenhoitaja
Sähkösuunnittelija
Sähkötarvikemyyjä
Sähköteknisten laitteiden huoltaja
Sähköteknisten laitteiden tarkastaja
Sähkövoimateknisten aineiden opettaja
Säiliöautonkuljettaja
Säiliönkorjaaja
Säilyketehtaan koneenkäyttäjä
Säilyketyöntekijä
Säilykkeenkeittäjä
Säilykkeiden tarkastaja
Säkintäyttäjä
Säkkikoneenhoitaja
Sälekaihtimenasentaja
Särmänsahaaja
Särmääjä, lasi
Särmääjä, metalli
Särmääjä, puutavara
Säteisporaaja
Säveltäjä
Säänhavainnoija
Sääteknikko
Säätäjä, metalli
Säätäjä, sulatto
Tablettikoneenhoitaja, lääketeollisuus
Tahranpoistaja
Taideaineiden opettaja
Taidehistoriantutkija
Taidekehystäjä
Taidekäsityöläinen
Taidemaalari
Taideparsija
Taideseppä
Taidetakoja
Taideterapeutti
Taikinantekijä
Taikuri
Taimitarhaesimies
Taimitarhatyöntekijä
Taimiviljelijä
Taittaja, graafinen työ
Taittaja, pakkaustyö
Taivuttaja, lasiteollisuus
Taksinkuljettaja
Tallentaja
Tallimestari
Tallimies

00950
54210
83990
00210
34340
76290
76290
03260
54120
75540
82590
82510
82510
82590
88120
84330
75960
77215
81140
75415
77215
75150
07610
01430
01430
73390
73115
83950
96190
03232
09250
07390
07990
07210
71990
07390
07390
11290
82230
07540
41210
41225
41010
07230
88120
81160
54020
25910
40630
40630

Tallimies, rautatiet
Talonmies
Talonrakennusinsinööri
Talonrakennusteknikko
Taloudenhoitaja, järjestö
Taloudenhoitaja, kotitalous
Talousesimies, laiva
Taloushallinnon suunnittelija
Talousjohtaja
Talouspäällikkö
Taloussihteeri
Taloustavaramyyjä
Taloustutkija
Talttaaja
Tangonpuristaja, kevytmetalli
Tangonvalaja
Tanssija
Tanssinopettaja
Taontatuotteiden tarkastaja
Tapetinpainaja
Tapettivalssinkaivertaja
Tapuloija, sahalaitos
Tarjoilija, ravintola
Tarjousinsinööri
Tarjouslaskija
Tarkastaja, kenkäteollisuus
Tarkastaja, lasi, keramiikka
Tarkastaja, poliisi
Tarkastaja, sähkö-, elektroniikka- ja teletekniikka
Tarkastaja, valtionhallinto
Tarkastaja, vaneri- ja kuitulevytuotteet
Tarkastaja, varustamo
Tarkastuseläinlääkäri
Tarkastusinsinööri, kaivos ja metallurgia
Tarkastusinsinööri, kemiallis-tekninen
Tarkastusinsinööri, kone
Tarkastusinsinööri, muut tekniset alat
Tarkastusinsinööri, rakennustoiminta
Tarkastusinsinööri, sähkövoima
Tarkastusinsinööri, tele
Tarkastusteknikko, kaivos ja metallurgia
Tarkastusteknikko, kemiallis-tekninen
Tarkastusteknikko, kone
Tarkastusteknikko, muut tekniset alat
Tarkastusteknikko, rakennustoiminta
Tarkastusteknikko, sähkövoima
Tarkastusteknikko, tele
Tarkistusmittaaja, metsätalous
Tarkkailukarjakko
Tarkkuuspiirtäjä

55590
94120
00110
00130
21340
93110
91130
23120
21340
21340
23120
34352
09110
75640
73970
73160
07530
03232
73590
80250
80910
77240
92140
23130
23130
72290
81990
90310
76590
20120
77390
00487
14130
00640
00540
00440
00740
00150
00240
00340
00645
00545
00445
00745
00155
00245
00345
44240
02240
30230

Tarpeistonhankkija
Tarpeistonhoitaja
Tarpeistonvalmistaja, teatteri
Tarvikevaraston hoitaja
Tasaaja, kangas
Tasapainottaja, metallituote
Tasohioja
Tasohöylääjä, metalli
Tasoittaja
Tasolohkoasentaja, laivanrakennus
Tasonhioja, lasi
Tatuoija
Tavara-asemanhoitaja
Tavarahissin kuljettaja
Tavarankuljettaja, lentoasema
Tavarantarkastaja
Tavarataloavustaja
Tavaratalon vartija
Teatterimaalari
Teatteriohjaaja
Teatteripuuseppä
Teatterituottaja
Tehdasmylläri
Tehdasvalokuvaaja
Teknikko, kaivos ja metallurgia
Tekninen apteekkiapulainen
Tekninen johtaja, kunnallishallinto
Tekninen johtaja, yritys
Tekninen myyjä
Teknisen työn opettaja
Teknisten sovellutusaineiden opettaja
Teknokemiallisen alan ammatinopettaja
Tekokuidunvalmistaja
Tekokukkien tekijä, tekstiili
Tekstaaja
Tekstiilikonservaattori
Tekstiilimyyjä
Tekstiilinpainaja
Tekstiilinpesijä
Tekstiilinvalkaisija
Tekstiilinvärjääjä
Tekstiilipiirtäjä
Tekstiilitaiteilija
Tekstiilityönopettaja
Tekstinkirjoittaja
Tekstinkäsittelijä
Tekstipäällikkö
Tekstisuunnittelija
Telaketjutraktorinkuljettaja
Telecommunications Designer

07920
07750
07990
29420
71530
75990
75160
75155
62235
75460
81140
95990
55620
64190
55330
29490
34210
90630
07260
07710
77690
07720
82120
07450
00665
13310
20220
21320
33230
03236
03256
03267
83970
71990
39940
07340
34310
70530
70540
70510
70520
71590
07340
03250
80120
24310
30210
30210
64240
25275

Teleinsinööri
Telekorjaaja
Teleksinhoitaja
Telesihteeri
Teleteknikko
Teleteknisten aineiden opettaja
Televisiokuvaaja
Televälittäjä
Telineasentaja
Teollinen muotoilija
Teollisuuseristäjä
Teollisuusputkiasentaja
Teollisuussiivooja
Teologiantutkija
Terapeuttipsykologi
Terminaalin esimies, satama
Terveydenhoitaja
Terveydenhoitopsykologi
Terveydenhuollon opettaja
Terveyskeskusavustaja
Terveyskeskuslääkäri
Terveyskeskuspsykologi
Terveystarkastaja
Terveystoimenjohtaja
Terveysvalvonnan kemisti
Teränasettaja, kiviteollisuus
Teränhioja
Terästuotteiden tarkastaja
Teurastaja
Tiedonvalmistelija
Tiedostonhoitaja
Tiedostonsuunnittelija
Tiedottaja
Tiedotusavustaja
Tiedotuspäällikkö
Tiedotussihteeri
Tiehöylänkuljettaja
Tieinsinööri
Tiemestari
Tienpäällystyskoneenkuljettaja
Tietohallintopäällikkö, atk
Tietojärjestelmäpäällikkö, atk
Tietokoneasentaja
Tietokoneneuvoja
Tietokoneohjaaja
Tietoliikenneasentaja
Tietoliikenneinsinööri
Tietoliikennesuunnittelija
Tietoliikenneteknikko
Tietotekniikan opettaja

00390
76310
56340
56320
00395
03261
07460
56430
62420
07330
62620
75520
94210
09270
17110
55110
10360
17110
03244
10840
10110
17110
14210
20220
01010
86490
75950
73990
82610
25910
25340
25230
06310
06310
06310
06310
64250
00120
00130
64270
25112
25112
76335
25390
25390
76310
00316
25275
00328
03246

Tietotekniikan teknikko
Tietotekniikka-arkkitehti
Tietotekniikka-asentaja
Tietotekniikkainsinööri
Tietotekniikkamyyjä
Tietoturvapäällikkö, atk
Tietyöntekijä
Tig-hitsaaja
Tiikelipainaja
Tiilenkuivaajan hoitaja
Tiilenpolttaja
Tiilenpuristaja
Tiilentekijä
Tiilimestari, kemiallis-tekninen
Tiivistäjä, metallirakenteiden
Tikkaaja, kengän
Tilalla työskentelevä perheenjäsen
Tilanhoitaja
Tilastoapulainen
Tilastonlaatija
Tilastonpitäjä
Tilastotutkija
Tilausten käsittelijä
Tilausten valvoja
Tilausten vastaanottaja
Tilintarkastaja
Tilipalvelun hoitaja
Timanttiporaaja
Tiskijukka, discjockey, di
Tislaaja
Tohvelinnaulaaja
Toiminnanjohtaja, järjestö
Toiminnanohjaaja
Toimintaterapeutti
Toimipaikan hoitaja, posti
Toimipaikkaruokalan emäntä
Toimistoapulainen
Toimistolähetti
Toimistonhoitaja
Toimistonhoitaja, posti
Toimistopuutarhuri
Toimistopäällikkö, valtionhallinto
Toimistosihteeri
Toimistosihteeri, Kela
Toimistosiivooja
Toimistotyöntekijä
Toimistovahtimestari
Toimistovirkailija
Toimitsija, ammattijärjestö
Toimittaja, lehden

00328
25280
76335
00315
34344
25114
63110
75614
80230
81340
81340
81270
81270
00525
75490
72230
40020
40110
24240
24230
24240
09130
23140
23140
33330
23210
23910
62325
07680
83120
72290
21210
18110
11210
56110
91120
24210
24420
24205
56110
41120
20110
24120
26320
94215
24210
24410
24210
09510
06110

Toimittaja, radio, TV
Toimitusjohtaja
Toimitusjohtaja, kiinteistönhoitoyritys
Toimituspäällikkö
Toimitussihteeri
Toimiupseeri
Toksikologi
TOM, Technical Operation Manager
Topografi
Torikahvila-apulainen
Torikahvilan pitäjä
Torikauppias
Torimyyjä
Torninosturinkuljettaja
Traffic-sihteeri
Traktorinkuljettaja
Traktorinkuljettaja, maa- ja vesirakennus
Trikooneuloja
Troolikalastaja
Trukinkuljettaja
Tukinerottaja
Tukinlaskija
Tukinmittaaja
Tukinniputtaja
Tukkukauppias
Tulitikkukoneenhoitaja
Tulkki
Tullaaja
Tulliasiamies
Tullipäällysmies
Tullivartija
Tulostaja
Tuntikirjuri
Tuntiopettaja, yliopisto
Tuomioistuinlakimies
Tuomioistuinten auskultantit
Tuomiokunnannotaari
Tuontipäällikkö
Tuotantoavustaja
Tuotantoinsinööri, kaivos ja metallurgia
Tuotantoinsinööri, kemiallis-tekninen
Tuotantoinsinööri, kone
Tuotantoinsinööri, muut tekniset alat
Tuotantoinsinööri, rakennustoiminta
Tuotantoinsinööri, sähkövoima
Tuotantoinsinööri, teletekniikka
Tuotantopäällikkö
Tuotantopäällikkö, mainostoimisto
Tuotantosihteeri
Tuotantoteknikko, öljynporaus

06210
21310
29310
06120
06110
03720
02170
06510
00850
34520
34520
34520
34520
64110
30240
54190
64245
70350
43110
64310
77120
77110
77120
77120
34110
89950
09620
29240
29240
90410
90420
24430
23390
03150
05110
05510
05110
33130
07740
00620
00520
00420
00720
00120
00220
00320
21320
30120
07740
00675

Tuotantotyöntekijä, metalli
Tuotantotyöntekijä, sähkö-, elektroniikka- ja teletekniikka
Tuotantotyöntekijä, öljynjalostamo
Tuotantotyöntekijä, öljynporaus
Tuote-esittelijä
Tuotekehittelypäällikkö
Tuotemaalari, teollisuus
Tuotepäällikkö
Tuotesuunnittelija, vaatetus
Tuottaja, radio, TV
Tuotteenlaskija
Tupakkatuotteiden tarkastaja
Tupakkatyöntekijä
Turbiiniasentaja
Turbiinihoitaja
Turbiinikorjaaja
Turkiseläintenhoitaja
Turkisnahanmuokkaaja
Turkisnahanvärjääjä
Turkisompelija
Turkistarhaaja
Turkistenvalmistaja-artesaani
Turkistuottaja
Turkkuri
Turvakodin johtaja
Turvalaiteasentaja
Turvallisuuspäällikkö
Turvatarkastaja
Turvetyöntekijä
Tutkamekaanikko
Tutkija, fysiikka
Tutkija, kemia
Tutkimusapulainen, biologia
Tutkimusapulainen, fysiikka
Tutkimusapulainen, geologia
Tutkimusapulainen, kemia
Tutkimusapulainen, laboratorio
Tutkimusapulainen, maatalous
Tutkimusapulainen, meteorologia ja hydrologia
Tutkimusapulainen, metsätalous
Tutkimusapulainen, muu humanistinen ja luonnontieteellinen tutkimus
Tutkimusapulainen, yhteiskuntatieteet
Tutkimuspsykologi
Tutkimuspsykologi
Tutkimussihteeri, kunnallishallinto
Tuulilasin valmistaja
Tuulimyllynhoitaja
Tuumaaja, saha
TV-asentaja
Tvisteröijä

75720
76520
83110
61120
33260
21320
78220
33115
71510
06210
88290
82450
82450
75220
87210
75315
40710
86240
86250
71630
40310
71210
40310
71210
15110
76310
90615
90640
61210
76310
01110
01010
02195
01195
01395
01095
01230
02295
01495
02395
09295
09195
17120
17130
20230
81160
87210
77120
76320
70620

TV-myyjä
TV-näyttelijä
TV-ohjaaja
TV-tarkkailija
Tyylikonsultti
Työhönottaja
Työkaluhioja
Työkalujyrsijä
Työkalumyyjä
Työkalunhoitaja
Työkalunjakaja
Työkalunkarkaisija
Työkalunteroittaja
Työkalunvalmistaja
Työkaluseppä
Työkalusorvaaja
Työkalusuunnittelija, kone
Työkaluvaraston hoitaja
Työkaluviilaaja
Työläistarkastaja
Työmestari, maatila
Työmestari, vankeinhoito
Työn ja ammattien psykologi
Työnjakaja, vaateteollisuus
Työnjohtaja, kaivos ja metallurgia
Työnjohtaja, kemiallis-tekninen
Työnjohtaja, kone
Työnjohtaja, maataloustyöt
Työnjohtaja, muut tekniset alat
Työnjohtaja, rakennustoiminta
Työnjohtaja, sähkövoima
Työnjohtaja, teletekniikka
Työnopastaja, vaateteollisuus
Työnsuunnittelija, henkilöasioiden hoito
Työnsuunnittelija, rakennustoiminta
Työntutkija, kaivos ja metallurgia
Työntutkija, kemiallis-tekninen
Työntutkija, kone
Työntutkija, muut tekniset alat
Työntutkija, sähkövoima
Työntutkija, tele
Työntutkimusinsinööri, kaivos ja metallurgia
Työntutkimusinsinööri, kemiallis-tekninen
Työntutkimusinsinööri, kone
Työntutkimusinsinööri, muut tekniset alat
Työntutkimusinsinööri, rakennustoiminta
Työntutkimusinsinööri, sähkövoima
Työntutkimusinsinööri, tele
Työntutkimusteknikko, kaivos ja metallurgia
Työntutkimusteknikko, kemiallis-tekninen

34340
07510
07710
06540
95990
22210
75160
75140
34325
75950
88220
73290
75950
75110
73530
75135
00410
88220
75115
14220
40120
90520
17120
71690
00625
00525
00425
40120
00725
00130
00225
00325
71640
22220
00160
00665
00565
00465
00765
00265
00365
00660
00560
00460
00760
00160
00260
00360
00665
00565

Työntutkimusteknikko, kone
Työntutkimusteknikko, muut tekniset alat
Työntutkimusteknikko, rakennustoiminta
Työntutkimusteknikko, sähkövoima
Työntutkimusteknikko, tele
Työnvälittäjä
Työnvälitystoimiston johtaja
Työpsykologi
Työpäällikkö, rakennustoiminta
Työpäällikkö, yritys
Työstöosaston tarkastaja
Työsuojeluinsinööri
Työsuojelutarkastaja
Työterapeutti
Työterveyshoitaja
Työterveyslääkäri
Työttömyyskassavirkailija
Työvoimaneuvoja
Työvoimatoimiston hoitaja
Työvoimatoimiston johtaja
Työympäristön tarkastaja
Tähtitieteilijä
Tärkkääjä, tekstiiliteollisuus
Tärpätintislaaja
Töiden vastaanottaja, kone
Uimaopettaja
Uinninvalvoja
Uittopiirin esimies
Uittotarkastaja
Uittotyönjohtaja
Uittotyöntekijä
Ulkoiluttaja
Ulkojohtoasentaja
Ulkolähetti
Ulkomaanekspeditööri
Ulkomaankaupansihteeri
Ulkomaankirjeenvaihtaja
Uloslyöjä, konepaja
Ulosottomies
Ulosottovirkailija
Upokkaantekijä, keraaminen teollisuus
Upseeri
Urakanhinnoittelija
Urakkahinnoittelija, kaivos ja metallurgia
Urakkahinnoittelija, kemiallis-tekninen
Urakkahinnoittelija, kone
Urakkahinnoittelija, muut tekniset alat
Urakkahinnoittelija, rakennustoiminta
Urakkahinnoittelija, sähkövoima
Urakkahinnoittelija, tele

00465
00765
00165
00265
00365
22120
22110
17120
00120
21320
75190
14220
14220
11290
10330
10110
26320
22120
22110
22110
14210
01910
70590
83120
00495
18210
90910
44190
44190
44310
44310
19990
76410
54210
57110
33315
24130
75450
05990
23930
81940
03710
23130
00665
00565
00465
00765
00165
00265
00365

Urheilukentänhoitaja
Urheiluvalmentaja
Urkujensoitonopettaja
Urkujentekijä
Urkujenvirittäjä
Urkuri
User Interface Designer
Uskonnon- ja elämänkatsomustiedon opettaja
Uunimies, metalliteollisuus
Uunimuurari
Uuninhoitaja, alumiini- ja seosteensulatuslaitos
Uuninhoitaja, kemianprosessityö
Uuninhoitaja, rautasienilaitos
Uuninsäätäjä, metalliteollisuus
Uunintyhjentäjä, lasi, keramiikka
Uunintäyttäjä, lasi, keramiikka
Uurtaja, metalli
Uutonhoitaja, sokeriteollisuus
Vaa’anhoitaja, pakkaustyö
Vaahdottaja, rikastamo
Vaahtokumityöntekijä
Vaahtomuovityöntekijä
Vaatenaulakon hoitaja
Vaatesuunnittelija
Vaatetuspiirtäjä
Vaatteidenvärjääjä
Vahinkoarvioija
Vahinkotarkastaja
Vahtimestari, koulu
Vahvavirtainsinööri, sähkövoima
Vaihdemies
Vaiheompelija
Vaihetyöntekijä, kulta- ja hopeasepäntuotteet
Vaihetyöntekijä, metalli
Vajaamielishoitaja
Vakaaja, mitat, painot
Vakuutusaktuaari
Vakuutusasiamies
Vakuutuslakimies
Vakuutusmatemaatikko
Vakuutusoikeuden syyttäjä
Vakuutustarkastaja
Vakuutustoimitsija
Vakuutusvirkailija
Valaistusmestari
Valaistusteknikko, filmi, TV
Valaja, keramiikka
Valaja, valimo
Valanteenhioja
Valanteenirrottaja

94150
18220
03230
86340
86370
07620
25260
03216
73125
62240
73140
83220
73120
73125
81390
81390
75155
82960
88190
60220
85190
85290
99920
71510
71590
70520
26210
26210
94140
00290
55540
71610
74390
75720
15410
00490
09140
26290
05420
09140
05290
26230
26290
26220
07760
06610
81250
73630
73990
73155

Valanteentarkastaja
Valimoinsinööri
Valimomestari
Valimonhoitaja
Valimotuotteiden puhdistaja
Valimotuotteiden tarkastaja
Valkaisija, kemian teollisuus
Valkaisija, vuodan
Valmentaja
Valmisteen tarkastaja, metalliteollisuus
Valmisteluinsinööri, kone
Valmisteluinsinööri, muut tekniset alat
Valmisteluinsinööri, sähkövoima
Valmistusinsinööri, tele
Valokopisti
Valokuvaaja
Valokuvakopisti
Valokuvalaborantti
Valokuvalaboratoriotyöntekijä
Valokuvamalli
Valokuvankorjaaja
Valokuvanretusoija
Valokuvaustarvikkeiden myyjä
Valolatoja
Valomies, teatteri
Valoputkiasentaja
Valssihioja
Valssilaitoksen hoitaja
Valssilaitosinsinööri
Valssimyllyn valvoja
Valssinsorvaaja
Valtionarkistonhoitaja
Valtionkirjastonhoitaja
Valulaatikonhoitaja
Valusangonhoitaja
Valuutta- ja rahamarkkinadiileri
Valvomon hoitaja, öljynjalostamo
Vanerinleikkaaja
Vanerinpuristaja
Vanerinsorvaaja
Vanerityöntekijä
Vaneroija
Vanginvartija
Vanhempi rikoskonstaapeli
Vanhusten laitoksen johtaja
Vannesahaaja
Vanuttaja, tekstiiliteollisuus
Vapaa-ajanohjaaja
Vapaa-ajantarvikemyyjä
Vapaa-ajantoimenohjaaja

73990
00620
00625
73630
73650
73690
83960
86230
18220
75890
00460
00760
00260
00360
80920
07410
80430
80410
80410
39920
80420
80420
34320
80110
07760
76110
75160
73310
00620
82120
75135
08210
08120
73145
73145
31210
83110
77250
77330
77250
77330
77740
90520
90330
15110
77720
70590
18110
34335
18990

Varaosamyyjä
Varaosapäällikkö
Varapalopäällikkö
Varastokirjanpitäjä
Varastomestari
Varastonhoitaja
Varastonhoitaja, rakennustyömaa
Varastonhoitaja, ravintola
Varastontarkastaja
Varastontäyttäjä
Varastopäällikkö
Varastotyöntekijä
Varieteetaiteilija
Varrastaja, metalli
Vartija, vankeinhoito
Vartija, vartiointiliikkeet
Vartiointipäällikkö
Vartiomies
Vartiopäällikkö
Vasaraseppä
Vastaanottaja, varastotyö
Vastaanottoapulainen
Vastaanottopäällikkö, hotelli
Vastaanottovirkailija, hotelli
Vastaava karjanhoitaja
Vaunuasentaja
Vaunukoripuuseppä
Vaunukorjaaja
Vaunumestari
Vaununjakaja
Vaununtekijä
Vaunusiivooja
Vaunutarkastaja
Vaunuvoitelija
Web Designer
Web-suunnittelija
Veiston opettaja
Veistoskonservaattori
Veistämön puuseppä
Velka- ja talousneuvoja
Veneenkuljettaja
Veneenrakentaja
Veneenveistäjä
Venemies
Venemies, luotsiasema
Venemoottoriasentaja
Venemoottorin korjaaja
Venesatamanhoitaja
Venyttäjä, nahkatehdas
Venytyskoneenhoitaja, kehräämö

34385
29410
90110
23330
29410
29410
88220
91190
29490
88210
29410
88210
07540
73490
90520
90610
90615
90610
90510
73510
88210
10840
91420
91430
40610
75250
77530
75350
55590
55440
77530
94240
75350
75360
25265
25265
03236
07220
77520
26330
59190
77510
77510
59190
51190
75230
75335
59190
86290
70120

Venytysseppä
Venäjän kielen opettaja
Verhoilija, ajoneuvot
Verhoilija, huonekalut
Verhoiluompelija
Verho-ompelija
Verkkoasentaja
Verkkotoimittaja
Verkonpakkaaja
Verkonsitoja
Verkontekijä
Verkostonhoitaja
Verojohtaja
Verovalmistelija
Verovirkailija
Vesibussinrahastaja
Vesimittarinasentaja
Vesioikeuden syyttäjä
Vetoketjutehtaan työntekijä
Vetopuristaja
Vetorenkaiden asettaja
Veturinkuljettaja
Videokuvaaja
Vientiasentaja
Vienti-insinööri
Vientikirjeenvaihtaja
Vientimyyjä
Vientipäällikkö
Vientisihteeri
Viesti-insinööri
Viestiohjaaja
Viestittäjä, puolustusvoimat
Viestivalvoja
Viheralueiden hoitaja
Viherrakennuksentyöntekijä
Viherrakentaja
Viilaaja
Viilanhakkaaja
Viilunsorvaaja
Viiluttaja
Viimeistelijä, kenkäteollisuus
Viimeistelijä, muovi
Viimeistelijä, nahkateollisuus
Viimeistelijä, ompelutyö
Viimeistelijä, paperi
Viimeistelijä, paste-up-piirtäjä
Viimeistelijä, puutyö
Viimeistelijä, tekstiiliteollisuus
Viimeistelytarkastaja, tekstiiliteollisuus
Viinikassa

73590
03227
71420
71410
71410
71690
76190
06110
70920
70920
70920
56350
20190
29110
29110
55730
75590
05290
89990
75930
73960
53110
07460
75210
33240
24130
33240
33120
33315
00390
55290
56320
55290
41110
41240
41020
75115
75190
77250
77740
72290
85290
86290
71990
84220
30230
77990
70550
70610
92170

Viininvalmistaja
Viirankutoja
Viisijäseninen tanssiorkesteri, kvintetti
Viittomakielen tulkki
Viljankuivaamotyöntekijä
Villanpesijä
Virastomestari
Viraston päällikkö
Viriketyöntekijä
Virkkauskoneenhoitaja
Virvoitusjuomanvalmistaja
Viskoosityöntekijä
Visuaalinen suunnittelija
Visualisoija
Viulisti
Viulunrakentaja
Voimalan koneenkäyttäjä
Voimestari
Vulkanoija, kumi
Vuokraaja
Vuokra-asunnonvälittäjä
Vuoroesimies, radio, TV
Vuorokokki
Vuoromestari
Vuoropäällikkö
Vuotaosaston työntekijä
WWW-suunnittelija
Vyyhteäjä
Vyöompelija
Vähittäiskauppias
Väkijuomanpolttaja
Väkijuomanvalmistaja
Välinehuoltaja
Väriensekoittaja, kirjapaino
Värikonsultti
Värinhiertäjä
Värinkeittäjä, kemianprosessityö
Värinsekoittaja, tekstiiliteollisuus
Värinsävyttäjä, kemian teollisuus
Väripainopainaja, lasi, keramiikka
Värvätty, sotilastyö
Väylänhoitaja
Ydinvoimalan koneenhoitaja
Yhdyskuntarakentaja, kunnallistekniset työt
Yhdyskuntasuunnittelija
Yhdyskuntatekniikan insinööri
Yhdyskuntatekniikan teknikko
Yhteiskunnallisten aineiden opettaja
Yhteiskuntatutkija
Yhteysassistentti

82440
75940
07675
09690
40590
70110
24410
20110
15420
70360
82420
83970
30220
30220
07640
86310
87210
82710
85150
34920
29910
06510
91210
91110
92110
82690
25265
70220
72390
34120
82430
82440
10810
80990
95990
83350
83210
70590
83930
81490
03890
59990
87220
63190
09160
00110
00130
03245
09150
30240

Yhteyspäällikkö, mainostoimisto
Yhteyssihteeri
YK:n rauhanturvaaja, ei vakinaisesti
Yksityisautonkuljettaja
Yksityisetsivä
Yksityissihteeri
Yleisjyrsijä
Yleiskonttoristi
Yleislääkäri
Yleismyyjä
Yliaktuaari
Yliasentaja, sähkövoima
Yliassistentti
Ylietsivä
Ylihoitaja
Yli-insinööri
Ylijohtaja, valtionhallinto
Ylikirjastonhoitaja
Ylikomisario
Ylikonemestari
Ylikonstaapeli
Ylilääkäri
Yliperämies
Ylipuutarhuri
Ylireviisori
Ylitarkastaja, valtionhallinto
Ylitullitarkastaja
Ylivartija, vartiointiliikkeet
Ylöslyöjä, leipomo
Ylösottaja, puutavara
Ympäristön- ja luonnonsuojelutyöntekijä
Ympäristönsuojelupäällikkö
Ympäristönsuojelusihteeri
Ympäristönsuojelusuunnittelija
Ympäristönsuojelutarkastaja
Ympäristöpäällikkö
Ympäristösihteeri
Ympäristötarkastaja
Ympäritikkaaja, kengän
Yrittäjä
Yritysjohtaja
Yrityskonsultti
Yritysmyyntipäällikkö, vakuutus
Yritysneuvoja
Yritystutkija
Yöhoitaja
Yöportieeri
Yövartija
Äidinkielenopettaja, ruotsi
Äidinkielenopettaja, suomi

30120
30240
03890
54030
90390
24110
75140
24210
10110
34304
09130
00225
03120
90320
10210
21320
20110
08120
90310
50310
90320
10120
50120
41110
23210
20120
90410
90610
82230
77110
09740
09710
09710
09730
09720
09710
09710
09720
72230
21115
21310
09120
26230
09120
09120
10310
91450
90610
03221
03219

Ääniarkistonhoitaja
Äänimies
Äänitarkkailija
Äänittäjä
Öljynpoistaja, metalliteollisuus
Öljynporaaja
Öljynporausinsinööri
Öljynporaustyön johtaja
Öljynpuhdistaja
Öljynraffinoija
Öljyntislaaja
Öljypoltinasentaja

07790
07780
06530
06520
75945
61110
00670
00670
83150
83150
83120
75535

