TE-palvelujen ammattinimikkeet ja -kuvaukset
X Sotilaat: upseerit, aliupseerit ja sotilasammattihenkilöstö
X Johtajat: ylimmät virkamiehet, hallintojohtajat, kaupalliset johtajat,
tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat,
hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja muiden palvelualojen
johtajat
X Erityisasiantuntijat: luonnontieteet ja tekniikka, terveydenhuolto,
opettajat ja muu opetusala, liike-elämä ja hallinto, tieto- ja
viestintäteknologia, lainopillinen, sosiaaliala ja kulttuuriala
X Asiantuntijat: luonnontieteet ja tekniikka, terveydenhuolto,
liike-elämä ja hallinto, lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja
kulttuuriala, informaatio- tietoliikenneteknologia
X Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät: toimistotyöntekijät,
asiakaspalvelutyöntekijät, laskennan ja varastoinnin
toimistotyöntekijät, muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät

X Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät: rakennustyöntekijät,
konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat,
käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot sekä painoalan
työntekijät, sähkö- ja elektronikka-alan työtekijät, elintarvikepuutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät
X Prosessi- ja kuljetustyöntekijät: prosessityöntekijät,
teollisuustuotteiden kokoonpanijat, kuljetustyöntekijät
X Muut työntekijät: Siiivojat, kotiapulaiset ja muut
puhdistustyöntekijät, maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat
työntekijät, teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät,
avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät, katumyyjät, katujen
puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät

Numero Ammattinimike

Ammatinkuvaus

Sotilaat: upseerit, aliupseerit ja sotilasammattihenkilöstö
01100

Upseeri

Upseeri työskentelee Puolustusvoimien palveluksessa maa-, meri- tai ilmavoimissa tai rajavartiolaitoksessa. Kouluttaa asevelvollisia, toimii
kouluttajana sotilasopetuslaitoksessa tai työskentelee esikuntatehtävissä tai kansainvälisissä tehtävissä.

01101

Erikoisupseeri

Erikoisupseeri työskentelee Puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen palveluksessa siviilitutkinnolla. Toimii esimerkiksi sotilasinsinöörinä, sotilasteknikkona, sotilaslääkärinä, kapellimestarina tai sotilaspappina. Toimii usein vaativissa hankkeissa asiantuntijana.

01102

Opistoupseeri

Opistoupseeri työskentelee Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa sekä kriisinhallintatehtävissä. Opistoupseerit toimivat erityisasiantuntijoina, järjestelmävastuuhenkilöinä sekä esimiestehtävissä. Tehtävät riippuvat puolustushaarasta, aselajista sekä tehtävätasosta.

02100

Aliupseeri

Aliupseeri työskentelee Puolustusvoimissa erikoisosaamista, -koulutusta ja -kokemusta vaativissa sotilaallisissa tehtävissä. Voi toimia mm.
kouluttajana, järjestelmäasiantuntijana, kuljetus-, huolto- ja vartiointitehtävissä, sotilassoittajana tai sukeltajana.

03100

Sopimussotilas

Sopimussotilas palvelee yleensä kouluttajatehtävissä. Voi toimia myös mm. erikoisajoneuvon kuljettajana, asejärjestelmän asiantuntijana,
lennoston apumekaanikkona tai merenkulku- ja konealojen tehtävissä.

Johtajat: ylimmät virkamiehet, hallintojohtajat, kaupalliset johtajat, tuotantotoiminnan ja yhteiskunnan peruspalvelujen johtajat, hotelli- ja ravintola-alan, vähittäiskaupan ja
muiden palvelualojen johtajat
11110

Lainsäädäntövirkamies

Lainsäädäntövirkamies johtaa ja osallistuu kansallisten, alueellisten, paikallisten jne. hallitusten ja lakiasäätävien kokousten toimintaan. Laatii, ratifioi, muuttaa ja kumoaa lakeja, toimintasääntöjä ja säädöksiä. Tehtäviin kuuluu mm. neuvottelemista ja tutkimista.

11120

Virkamies, ylin julkishallinto

Julkishallinnon ylin virkamies johtaa esimerkiksi valtion keskus-, alue- tai paikallishallinnon viraston tai kunnan toimintaa. Johtaa, suunnittelee, organisoi ja arvioi toimintaa. Toimeenpanee lakeja ja asetuksia. Vastaa hallinnon ja palveluiden toteuttamisesta.

11140

Työmarkkina- tai elinkeinoelämän
järjestöjohtaja

Työmarkkina- tai elinkeinoelämän järjestöjohtaja johtaa, suunnittelee ja organisoi järjestön toimintaa. Pyrkii vaikuttamaan yhteiskuntaan ja
toimintaympäristöön järjestön ja sen jäsenten eduksi. Valvoo etuja, neuvottelee ja osallistuu sopimusten laadintaan.

11141

Järjestöjohtaja

Järjestöjohtaja johtaa alakohtaisen liiton, ammattiliiton, poliittisen puolueen tai muun järjestön toimintaa. Tehtäviin kuuluu toiminnan johtamista, suunnittelua ja koordinointia. Työhön kuuluu myös mm. edunvalvontaa sekä neuvotteluja ja järjestön edustamista.

11200

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja vastaa palkattuna johtajana yrityksen toiminnan johtamisesta kuten operatiivisesta johtamisesta ja kehittämisestä. Vastaa
osaltaan taloudesta ja tuloksesta. Hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

11201

Pääjohtaja, yritys tai yhteisö

Pääjohtaja, joka työskentelee yrityksessä tai yhteisössä, vastaa johtamisesta ja päivittäisestä hallinnoinnista. Tehtäviin kuuluu vastata hallinnon järjestämisestä ja valvoa varainhoitoa. Suunnittelee, koordinoi ja kehittää toimintaa. Voi hoitaa toimitusjohtajan sekä hallituksen puheenjohtajan tehtäviä.

12110

Talousjohtaja

Talousjohtaja vastaa yrityksen, julkishallinnon organisaation tms. taloushallinnosta. Johtaa, suunnittelee ja koordinoi taloudenhoitoa johdon
kanssa. Arvioi taloutta, valmistelee budjetteja ja valvoo taloudenpitoa. Vastaa taloushallintopalveluiden tuottamisesta.

12120

Henkilöstöjohtaja

Henkilöstöjohtaja johtaa, suunnittelee, ohjaa ja koordinoi yrityksen, julkishallinnon viraston tai yhteisön henkilöstöasioiden hoitoa. Vastaa mm.
rekrytoinneista, palkka- ja työsuhdeasioista, henkilöstökoulutuksista ja työterveysasioista. Neuvottelee ja pitää yhteyttä johtoon ja henkilöstöön.

12130

Politiikkajohtaja

Politiikkajohtaja johtaa, suunnittelee, organisoi ja koordinoi strategista suunnittelua ja toimintapolitiikkaa julkishallinnon tai muiden organisaatioiden toimipaikoissa tai yksityisellä sektorilla. Valvoo, kehittää ja ohjaa menettelytapoja ja toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi.

12190

Hallintojohtaja

Hallintojohtaja johtaa, suunnittelee ja koordinoi yrityksen, viraston tms. hallintoon liittyviä toimintoja. Vastaa yleishallinnosta, johon kuuluu
mm. hankintoja, toimitila- ja käyttäjäpalveluita ja asiakirjahallintoa. Vastaa usein myös henkilöstöasioista. Voi vastata talousasioista.

12199

Muu hallintojohtaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut hallintojohtajat ja kaupalliset johtajat.

12210

Myyntijohtaja

Myyntijohtaja johtaa, suunnittelee ja koordinoi yrityksen myyntitoimintaa. Voi vastata myös markkinointitoiminnasta. Suunnittelee mm. myyntija markkinointiohjelmia, hinnastoja, toimitusehtoja ja myyntimenetelmiä. Johtaa myyntihenkilöstöä, tekee hallinnollisia töitä ja edustaa yritystä
erilaisissa tapahtumissa.
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12220

Viestintäjohtaja

Viestintäjohtaja johtaa, suunnittelee ja koordinoi mainonta-, tiedotus- ja suhdetoimintaa yrityksissä, organisaatioissa tai yhteisöissä tai johtaa
palvelujen tuottamista asiakasyrityksille tms. Johtaa päivittäistä toimintaa ja henkilöstöä sekä hoitaa hallinnollisia tehtäviä.

12230

Tutkimusjohtaja

Tutkimusjohtaja johtaa, suunnittelee ja koordinoi tutkimus- ja kehitystoimintaa yrityksissä, organisaatioissa tai yhteisöissä esimerkiksi parempien tuotteiden tai prosessien kehittämiseksi. Johtaa toimintaa ja henkilöstöä sekä tekee hallinnollisia töitä ja edustaa työnantajaansa erilaisissa tapahtumissa.

13110

Johtaja, maa- ja metsätalous

Johtaja, joka työskentelee maa- ja metsätaloudessa, johtaa, suunnittelee, ohjaa ja koordinoi tuotantoa suuren mittaluokan maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotannossa. Suunnittelee tuotantoa ja valvoo toimintaa sekä tekee hankintoja, budjetoi, neuvottelee ostajien kanssa ja
tekee sopimuksia.

13120

Johtaja, vesiviljely- ja kalatalous

Johtaja, joka työskentelee vesiviljely- ja kalataloudessa, johtaa, suunnittelee ja koordinoi suuren mittaluokan vesi- ja kalanviljelytoimintaa,
jossa pyydetään tai viljellään kalaa, simpukoita tai muita vesieliöitä myytäväksi tai istutettavaksi. Ohjaa ja valvoo toimintaa ja työntekijöitä
sekä tekee hallinnollista työtä.

13210

Tuotantojohtaja, teollisuus

Tuotantojohtaja, joka työskentelee teollisuudessa, johtaa, suunnittelee ja koordinoi tavaroiden teollista valmistusta tai sähkön, kaasun ja veden tuotantoa tai jätteiden keruuta, käsittelyä ja loppusijoitusta. Valvoo tuotannon määriä, laatua ja kustannuksia sekä tekee hankintoja, laatii
budjetteja ja johtaa tuotannon henkilöstöä.

13220

Tuotantojohtaja, kaivostoiminta

Tuotantojohtaja, joka työskentelee kaivostoiminnassa, johtaa, suunnittelee ja koordinoi kaivos-, louhos- tai öljynporaus- ja kaasunporaustoiminnan tuotantoa. Suunnittelee tuotantotyötä, valvoo tuotannon määriä, laatua ja kustannuksia sekä laatii budjetteja. Vastaa laitteistojen ja
henkilöstön riittävyydestä.

13230

Tuotantojohtaja, rakennustoiminta

Tuotantojohtaja, joka työskentelee rakennustoiminnassa, johtaa, suunnittelee ja koordinoi talonrakentamisen tai maa- ja vesirakentamisen
hankkeita. Vastaa työntekijöiden, laitteiden ja materiaalien hankinnoista. Neuvottelee alihankkijoiden kanssa sekä tekee ja pyytää tarjouksia
urakoista. Laatii ja valvoo budjetteja ja työsuorituksia.

13240

Logistiikkajohtaja

Logistiikkajohtaja vastaa tie- tai lentoliikenteen henkilö- ja tavarakuljetuksista sekä varastoinnista, jakelusta ja hankinnoista tietyllä maantieteellisellä alueella. Johtaa, suunnittelee, ohjaa ja koordinoi toimintaa tehokkaaksi ja taloudellisesti kannattavaksi.

13300

Johtaja, tieto- ja viestintäteknologia

Johtaja, joka työskentelee tieto- ja viestintäteknologian parissa, johtaa, suunnittelee ja koordinoi tietotekniikan ja erilaisten viestintäjärjestelmien käyttöä, ylläpitoa, kehitystä ja hankintaa mm. yrityksissä. Pitää yhteyttä käyttäjiin ja teknisiin asiantuntijoihin. Johtaa ja valvoo tietotekniikan toimintoja ja henkilöstöä sekä järjestää alan koulutusta henkilöstölle.

13410

Johtaja, lastenhoito

Johtaja, joka toimii lastenhoidossa, johtaa, suunnittelee, koordinoi ja arvioi päiväkodeissa, lastentarhoissa ja muissa vastaavissa paikoissa
toteutettavia lastenhoitopalveluja. Johtaa, ohjaa ja valvoo toimintaa sekä henkilöstöä. Tehtäviin kuuluu myös budjetointia ja mm. hankinnoista
päättämistä.

13420

Johtaja, terveydenhuolto

Johtaja, joka työskentelee terveydenhuollossa, johtaa, suunnittelee ja koordinoi sairaanhoidon ja terveydenhuollon palveluja mm. sairaaloissa. Toimii palveluiden, organisaation tai toimintayksikön yleisjohdossa. Johtaa henkilöstön työtä, valvoo ja kehittää toimintaa sekä tekee
hallinnollista työtä kuten raportointia.

13430

Johtaja, vanhustenhuolto

Johtaja, joka työskentelee vanhustenhuollossa, johtaa, suunnittelee ja koordinoi asumis- ja muita palveluja ikääntyneille. Toimii palveluiden,
organisaation tai toimintayksikön yleisjohdossa. Johtaa henkilöstön työtä, valvoo ja kehittää toimintaa sekä tekee hallinnollista työtä.

13440

Johtaja, sosiaalialan laitokset

Sosiaalialan laitoksen johtaja vastaa laitoksen toiminnan suunnittelusta ja kehittämisestä sekä hallinnosta. Toimii henkilöstön esimiehenä ja
hoitaa henkilöstöasioita. Työpaikkana voi olla esimerkiksi vanhainkoti, lastenkoti, nuorisokoti, kehitysvammalaitos tai päihdehuollon laitos.

13441

Toimialajohtaja, sosiaalitoimi

Sosiaalitoimen toimialajohtaja johtaa sosiaalitoimen jotakin toimialaa. Vastaa toimialan suunnittelusta ja kehittämisestä, hallinnosta ja työnjohdosta. Tehtäväalueena voi olla mm. kotipalvelut, vanhustyö tai päihdehuolto.

13450

Rehtori

Rehtori johtaa, ohjaa ja valvoo koulun opetus- ja kasvatustyötä. Tehtäviin kuuluu taloudenhoitoa, henkilöstöhallintoa ja opetustehtäviä. Laatii
mm. lukuvuoden työsuunnitelmat ja järjestää kokoukset sekä pitää yhteyttä mm. oppilaiden vanhempiin.

13459

Muu opetusalan johtaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut opetusalan johtajat.
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13460

Johtaja, rahoitus- ja vakuutuspalvelut Rahoitus- ja vakuutuspalvelujen johtaja johtaa, suunnittelee, ohjaa ja koordinoi mm. pankkien, vakuutusyhtiöiden, Kansaneläkelaitoksen ja
työeläkekassojen toimipaikkojen toimintaa. Tekee päätöksiä mm. laina-, korvaus- ja etuusasioissa. Antaa neuvontaa ja toimii esimiehenä.

13490

Ympäristönsuojelupäällikkö

Ympäristönsuojelupäällikkö johtaa ja organisoi ympäristönsuojelutyötä kunnan alueella. Tehtävät liittyvät ympäristölupiin, ympäristönsuojelun
edistämiseen sekä valistukseen ja valvontaan. Hallinnollisiin tehtäviin kuuluu mm. henkilöstö-, talous- ja johtamisasioita.

13499

Muu yhteiskunnan palvelujen johtaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut yhteiskunnan palvelujen johtajat, esimerkiksi poliisitoimen, vankeinhoidon, kirjastotoimen, lakipalvelujen,
palontorjunnan ja työ- ja elinkeinohallinnon johtajat.

14110

Johtaja, majoituspalvelut

Johtaja, joka toimii majoituspalveluissa, johtaa, suunnittelee ja organisoi majoitus- ja muita palveluja tarjoavien hotellien, motellien jne. toimintaa. Tehtäviin kuuluu mm. palvelujen suunnittelua, asiakastyytyväisyyden seurantaa, henkilöstön johtamista ja budjetointia.

14120

Johtaja, ravitsemuspalvelut

Johtaja, joka toimii ravitsemuspalveluissa, johtaa, suunnittelee ja organisoi ravintola- ja catering-palveluja tarjoavien ravintoloiden, kahviloiden jne. toimintaa. Tehtäviin kuuluu mm. henkilöstön johtamista, ruokalistojen suunnitteluun osallistumista, hankintojen tekemistä sekä
asiakastyytyväisyyden seurantaa.

14200

Apteekkari

Apteekkari on yrittäjä, joka johtaa apteekin toimintaa. Vastaa asiakaspalvelun kehittämisestä sekä apteekin henkilökunnasta ja taloudesta.
Osallistuu itsekin asiakaspalveluun. Hoitaa yhteyksiä lääkehuoltoon ja terveydenhuoltoon sekä järjestää tarvittaessa apteekin henkilökunnalle
koulutusta.

14201

Johtaja, tukkukauppa

Tukkukaupan johtaja on yrittäjä, joka ostaa valmistajilta tuotteita suurissa erissä ja myy ne edelleen. Voi toimia tiettyjen tuoteryhmien tai
merkkien maahantuojana tai monialayrittäjänä. Ylläpitää suhteita tavarantoimittajiin ja jälleenmyyjiin. Hoitaa sopimus- ja laskutusasioita sekä
markkinointia.

14209

Muu tukku- tai vähittäiskaupan
johtaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut vähittäis- ja tukkukaupan johtajat.

14310

Johtaja, urheilu-, vapaa-ajan tai kultt.
palvelut

Johtaja, joka toimii urheilu-, vapaa-ajan- tai kulttuuripalvelujen parissa, johtaa, suunnittelee ja organisoi kyseisiä palveluja tarjoavien laitosten,
toimipaikkojen jne. toimintaa. Johtaa henkilöstöä sekä suunnittelee ohjelmia ja palveluita sekä hoitaa hallinnollisia tehtäviä.

14390

Johtaja, muut palvelualat

Johtaja, joka työskentelee muilla palvelualoilla, johtaa, suunnittelee ja koordinoi esimerkiksi matkatoimistojen, konferenssikeskusten tai kauppakeskusten palvelujen tuottamista. Vastaa päivittäisestä toiminnasta, johtaa henkilöstöä ja hoitaa hallinnollisia tehtäviä.

Erityisasiantuntijat: luonnontieteet ja tekniikka, terveydenhuolto, opettajat ja muu opetusala, liike-elämä ja hallinto, tieto- ja viestintäteknologia, lainopillinen, sosiaaliala ja
kulttuuriala
21110

Fyysikko

Fyysikko tutkii fysikaalisia ilmiöitä kokeellisin ja teoreettisin menetelmin. Suunnittelee ja tekee mittaukset, käsittelee tulokset ja kirjoittaa tutkimusartikkeleita. Voi olla erikoistunut esimerkiksi ydinfysiikkaan tai materiaalifysiikkaan. Voi toimia tutkimuksen johtotehtävissä.

21111

Laboratorioinsinööri, fysiikka

Laboratorioinsinööri johtaa ja tekee laboratoriossa fysiikan alan tutkimusta ja kokeellista tutkimusta, joka voi liittyä esimerkiksi materiaalifysiikkaan ja sen teollisiin sovelluksiin. Tutkimuksen ja tuotekehityksen lisäksi työnä voi olla myös tutkimuslaitteiden suunnittelu ja kunnossapito.

21112

Sairaalafyysikko

Sairaalafyysikko tekee sairaalassa fysiikan alan työtä, joka liittyy säteilyyn ja sen biologisiin vaikutuksiin sekä käyttöön lääketieteellisessä
tutkimuksessa ja hoidossa. Työskentelee esimerkiksi sädehoidon sekä isotooppi- ja magneettikuvauksen parissa.

21119

Muu fyysikko

Tähän ryhmään kuuluvat muut fyysikot ja astronomit.

21120

Meteorologi

Meteorologi on ilmatieteen asiantuntija, joka tutkii ilmakehää ja sen käyttäytymistä. Tutkii ilmakehän koostumusta, rakennetta ja dynamiikkaa.
Tekee säätieteellistä tutkimusta ja tilastollista työtä. Säähavainnoinnissa tekee sääseurantaa ja sääkarttoja sekä laatii sääennusteita.

21121

Hydrologi

Hydrologi tutkii makean veden varastoja kuten järviä, jokia ja pohjavesiä sekä veden kiertokulkua. Tekee pintavesien valvontaa, hoitoa ja
suojelua. Laskee vesistöjen ja järvien vesimääriä ja seuraa vedenkorkeutta. Tutkii pohjaveden jakautumista, virtausta ja laatua.

21129

Muu meteorologi tai hydrologi

Tähän ryhmään kuuluvat muut meteorologit ja hydrologit.

21130

Kemisti

Kemisti tutkii aineita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita. Etsii keinoja aineiden tunnistamiseksi ja valmistamiseksi. Tekee ja johtaa kemiallista
tutkimusta sekä kehittää teorioita ja toiminnallisia menetelmiä. Voi olla erikoistunut mm. analyyttiseen kemiaan.
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21131

Laboratorioinsinööri, kemia

Laboratorioinsinööri tekee ja johtaa laboratoriossa kemian alan tutkimusta ja tuotekehitystä esimerkiksi uusien materiaalien kehittämiseksi.
Tehtäviin voi kuulua myös laadunvalvontaa ja analysointimenetelmien kehittämistä. Voi olla erikoistunut esimerkiksi materiaalikemiaan.

21132

Sairaalakemisti

Sairaalakemisti vastaa sairaalan laboratoriossa kliinisen kemian laboratoriotutkimusten menetelmistä ja niillä saatavien tulosten oikeellisuudesta. Tekee tutkimusta, joka liittyy organismien kemialliseen koostumukseen ja niissä tapahtuviin kemiallisiin reaktioihin.

21139

Muu kemisti

Tähän ryhmään kuuluvat muut kemistit.

21140

Geofyysikko

Geofyysikko tutkii maapallon kivi-, ilma- ja vesikehää. Tutkimuskohteita ovat esimerkiksi maanjäristykset, tulivuoret, merivirrat, jäätiköt, magneettikentän muutokset ja ilmastonmuutos. Etsii myös esimerkiksi uusia öljy- ja malmiesiintymiä.

21141

Geologi

Geologi tutkii maankamaran rakennetta ja koostumusta sekä maapallon synty- ja kehityshistoriaa. Kartoittaa maa- ja kallioperää ja tutkii sen
rakennettavuutta. Etsii esimerkiksi malmeja, teollisuusmineraaleja ja pohjavettä. Voi toimia myös ympäristöasiantuntijana.

21142

Paleontologi

Paleontologi tekee elämän historiaan liittyvää geologista tutkimustyötä erityisesti fossiilien avulla. Tutkii muinaisten eläinten, kasvien, itiöiden,
siitepölyn ja mikrobien jäännöksiä, niiden rakennetta ja elinehtoja. Voi tutkia myös esihistoriallisena aikana tapahtuneita muutoksia ilmastossa.

21149

Muu geologi

Tähän ryhmään kuuluvat muut geologit ja geofyysikot.

21200

Tilastotutkija

Tilastotutkija suunnittelee ja järjestää tilastotietoja kerääviä tutkimuksia. Datan hankinnan lisäksi tehtäviin kuuluu tiedon tutkiminen, tulosten
esittäminen ja johtopäätösten tekeminen. Tehtävänä voi olla myös toiminnan kehittäminen, johtaminen ja valvonta.

21201

Matemaatikko

Matemaatikko tekee matemaattisia laskelmia esimerkiksi teknistä, luonnontieteellistä tai jotakin muuta tutkimusta varten. Voi toimia esimerkiksi vakuutusmatemaatikkona. Tehtävänä voi olla myös opetus- tai tutkimustyö tai hallinnollinen asiantuntijatyö.

21209

Muu matemat. ja tilastotieteen erityisasiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut matematiikan ja tilastotieteen erityisasiantuntijat.

21310

Biologi

Biologi tekee tutkimustyötä omalla erikoistumisalueellaan, joka voi olla esimerkiksi eläimet, kasvit, mikro-organismit tai vesistöt. Voi toimia
myös mm. ympäristöalan suunnittelu- ja valvontatehtävissä, luonnonsuojelutyössä, hallinnollisissa tehtävissä ja opetustyössä.

21311

Insinööri, biotekniikka

Biotekniikan insinööri työskentelee tuotanto-, kehitys- ja asiantuntijatehtävissä. Tehtäviin kuuluvat esimerkiksi laboratorio- ym. kokeiden suunnittelu ja järjestäminen. Teollisessa tuotannossa työskentelee prosessin käyttö- ja ohjaustehtävissä tai laadunvalvonnassa. Voi toimia myös
hallinnollisissa tehtävissä.

21312

Biokemisti

Biokemisti tutkii eliöiden kemiallista rakennetta ja niissä tapahtuvia muutoksia. Tekee tutkimusta mm. uusien lääkkeiden ja terveysvaikutteisten elintarvikkeiden kehittämiseksi. Voi toimia myös asiantuntijana sairaala- tai elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa sekä mm. opettajana.

21313

Geneetikko

Geneetikko tutkii ominaisuuksien periytymistä. Tutkimuskohteena voi olla esimerkiksi molekyyli, solu tai koko laji. Voi työskennellä myös
terveydenhuollossa sairaalageneetikkona.

21314

Mikrobiologi

Mikrobiologi tutkii mikro-organismien kuten bakteerien rakennetta ja elintoimintoja. Voi työskennellä esimerkiksi elintarvike- ja lääketeollisuudessa, ympäristöntutkimuksessa tai sairaalalaboratoriossa.

21315

Solututkija

Solututkija tutkii solujen rakennetta, osia ja toimintaa sekä erilaisten molekyylien vaikutusta niihin. Työ liittyy mm. biologiaan, kemiaan, biokemiaan ja lääketieteeseen.

21316

Sairaalageneetikko

Sairaalageneetikko on nimikesuojattu ammattinimike Suomessa.

21317

Sairaalamikrobiologi

Sairaalamikrobiologi on nimikesuojattu ammattinimike Suomessa.

21318

Sairaalasolubiologi

Sairaalasolubiologi on nimikesuojattu ammattinimike Suomessa.

21319

Muu kasvi- tai eläintieteen erityisasiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut biologit sekä kasvi- ja eläintieteen erityisasiantuntijat.

21320

Agronomi

Agronomi toimii maatalouden asiantuntijatehtävissä, joihin kuuluu neuvontaa, suunnittelua ja kehitystehtäviä. Työhön kuuluu mm. maatalousasioiden ohjausta ja valvontaa sekä tuki- ja lupa-asioita. Järjestää myös neuvontatilaisuuksia ja käy tiloilla arvioimassa tilannetta.
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21321

Metsänhoitaja

Metsänhoitaja toimii metsätalouden asiantuntijatehtävissä. Järjestää mm. yksityismetsätaloudessa neuvontatilaisuuksia ja kehittää toimintaa.
Toimii hallinnossa ohjauksen ja suunnittelun tai metsäteollisuudessa puunhankinnan ja metsänhoidon johtotehtävissä.

21322

Maataloustutkija

Maataloustutkija toimii maatalousalan tutkimustyössä, joka kohdistuu esimerkiksi kasvinviljelyyn, kasvinjalostukseen, karjatalouteen, talouteen, alan teknologiaan tai markkinointiin. Tuotekehityksessä työ voi liittyä esimerkiksi rehuihin tai elintarvikkeisiin.

21323

Metsäalantutkija

Metsäalantutkija tekee metsäalan tutkimustyötä, joka kohdistuu esimerkiksi metsävarojen arviointiin, puun tuottamiseen, maankäyttöön, ympäristöasioihin, luonnonsuojeluun, metsien virkistyskäytön suunnitteluun tai alan teknologioihin ja talouteen.

21324

Maatalousneuvoja

Maatalousneuvoja toimii maatalouden elinkeinojen asiantuntijana. Tehtäviin kuuluu mm. neuvontaa, kouluttamista ja tiedottamista sekä kehitys- ja hallintotehtäviä kuten tukiasioita. Voi olla erikoistunut esimerkiksi kasvi- tai kotieläintuotantoon, metsätalouteen tai yritystalouteen.

21325

Metsätalousneuvoja

Metsätalousneuvoja antaa metsänomistajille metsänhoitoon, puunhakkuuseen, puukauppaan ym. liittyvää neuvontaa. Voi toimia metsänhoitoyhdistyksessä toiminnanjohtajana johtaen yhdistyksen käytännön toimintaa.

21326

Puutarhaneuvoja

Puutarhaneuvoja antaa pihojen ja puutarhojen hoitoon liittyvää neuvontaa ja opastusta. Järjestää puutarhakursseja, neuvontatilaisuuksia ja
luentoja sekä laatii tiedotusmateriaalia. Antaa pihaneuvontaa, tekee neuvontakäyntejä ja voi laatia istutussuunnitelmia.

21327

Riistanhoidon neuvoja

Riistanhoidon neuvoja antaa riistanhoitoa ja metsästystä koskevaa neuvontaa ja koulutusta mm. maanomistajille, riistanhoitoyhdistyksille ja
metsästäjille. Tehtäviin voi kuulua riistaeläinkantojen tilan ja kantojen seurantaa, vahinkojen torjuntaa sekä riistanhoitoa.

21328

Kalatalousneuvoja

Kalatalousneuvoja on kalatalousalan asiantuntija, joka antaa neuvontaa sekä tekee koulutus- ja tiedotustyötä. Työhön kuuluu mm. vesienhoidon ja istutusten suunnittelua ja käytännön ohjausta esimerkiksi kalavesien hoidossa. Tehtäviin kuuluu edistää kalatalousalan tuntemusta.

21329

Muu maa-, metsä- tai kalatal. erityisasiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut maa-, metsä- ja kalatalouden erityisasiantuntijat.

21330

Ympäristönsuojelusuunnittelija

Ympäristönsuojelusuunnittelijan työ painottuu ympäristöhaittojen ennaltaehkäisyyn. Tekee mm. ympäristösuunnitelmia ja -ohjelmia sekä ympäristöarviointeja ja -selvityksiä. Tehtäviä ovat myös mm. maankäytön suunnittelu ja kaavoitukseen vaikuttaminen sekä tiedotus- ja koulutustehtävät.

21339

Muu ympäristön- ja luonnons. erityisasiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut ympäristön- ja luonnonsuojelun erityisasiantuntijat.

21410

Tuotannonsuunnitteluinsinööri

Tuotannonsuunnitteluinsinööri johtaa tai tekee teolliseen valmistukseen ja tuotantoon liittyvää työn- ja menetelmäntutkimusta. Laatii rationaalistamisehdotukset ja aikatutkimusperusteet työn suunnittelua, laskelmien tekoa ja urakoiden hinnoittelua varten.

21420

Rakennusinsinööri

Rakennusinsinööri toimii talojen, teiden, siltojen jne. rakentamisen, korjausrakentamisen ja kunnossapidon johto- ja suunnittelutehtävissä.
Suunnittelee erilaisia rakenteita ja tuotantoa, tekee laskelmia sekä toimii työnjohdossa ja valvonnassa. Voi toimia kiinteistöinsinöörin tehtävissä.

21430

Ympäristötekniikan insinööri

Ympäristötekniikan insinööri työskentelee tutkimus- ja neuvontatehtävissä tai suunnittelu- ja johtotehtävissä, jotka liittyvät ympäristölle ihmisten toiminnasta aiheutuneiden haittojen ennaltaehkäisyyn, korjaamiseen tai valvontaan. Työ voi liittyä myös teknisten laitteiden ja järjestelmien suunnitteluun.

21440

Koneinsinööri

Koneinsinööri toimii erilaisten koneiden, laitteiden ja tuotantolinjojen suunnittelu- ja tuotekehitystehtävissä sekä niiden valmistuksen ja kunnossapidon johtotehtävissä. Voi toimia myös käyttö- ja valvontatehtävissä sekä esimerkiksi markkinointitehtävissä.

21441

LVI-insinööri

LVI-insinööri työskentelee erilaisissa LVI-alan asiantuntijatehtävissä, joita ovat mm. rakennusten lämpö-, vesi-, viemäri- ja ilmastointijärjestelmien suunnittelu, hankkeiden johtaminen, työnjohto ja valvonta. Voi toimia myös esimerkiksi tuotekehitystehtävissä.

21449

Muu konetekniikan erityisasiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut konetekniikan eritysiasiantuntijat.

21450

Kemian insinööri

Kemian insinööri työskentelee kemianteollisuuden eri toimialojen asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Voi toimia esimerkiksi tuotannon suunnittelu- ja käyttötehtävissä, laadunvalvonnassa, tuotekehityksessä, ympäristönsuojelussa, markkinoinnissa tai johtotehtävissä.

21459

Muu kemian prosessitekniikan erityisasiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut puunjalostuksen ja kemian prosessitekniikan erityisasiantuntijat.
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21460

Kaivosinsinööri

Kaivosinsinööri toimii kaivoksilla ja avolouhoksilla tai metallien rikastuksessa, jalostuksessa tai valamisessa sekä öljynporauksessa tuotannon johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi toiminnan johtamista, tuotannon suunnittelua, laskentaa ja
työnjohtoa.

21469

Muu kaivosteollisuuden erityisasiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut kaivosteollisuuden erityisasiantuntijat.

21490

Palopäällikkö

Palopäällikkö vastaa kunnan palo- ja pelastustoimesta johtaen, suunnitellen ja organisoiden palokunnan toimintaa. Tekee työtä onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi, suunnittelee väestönsuojelutoimenpiteitä ja ylläpitää valmiutta. Johtaa suuria pelastusoperaatioita.

21499

Muu tekniikan erityisasiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut tekniikan erityisasiantuntijat.

21510

Sähköinsinööri

Sähköinsinööri toimii sähkön tuotannon, jakelun, käytön, automaatiotekniikan ja sähkölaitteiden valmistuksen asiantuntijatehtävissä. Tehtäviä
ovat mm. tuotesuunnittelu, tuotekehitys, käyttö ja kunnossapito, sähköasennukset, tuotannon suunnittelu ja toiminnan johtaminen.

21511

Automaatioinsinööri

Automaatioinsinööri toimii erilaisten automaatiojärjestelmien ja -laitteiden suunnittelun, tuotekehityksen, testauksen ja ohjelmoinnin tehtävissä
tai käyttö- ja kunnossapitotehtävissä. Voi toimia myös johto- ja työnjohtotehtävissä tai myynnissä ja markkinoinnissa.

21520

Elektroniikkainsinööri

Elektroniikkainsinööri toimii asiantuntijatehtävissä elektroniikkalaitteiden ja niiden osien valmistuksessa. Työtehtäviä ovat mm. tuotesuunnittelu, tuotekehitys ja laadunvarmistus. Toimivat myös tuotannon suunnittelu- ja johtotehtävissä sekä mm. huolto- ja myyntitehtävissä.

21521

Tietoliikennesuunnittelija

Tietoliikennesuunnittelija vastaa yrityksen tietoliikenneverkon suunnittelusta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Uusissa kohteissa työ on verkon
suunnittelua, rakentamista ja valvontaa. Tehtäviin kuuluu myös mm. järjestelmien asennuksia ja laitetestauksia sekä vikojen selvittelyä ja
korjaamista.

21529

Muu elektroniikan erityisasiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut elektroniikan erityisasiantuntijat.

21530

Tietotekniikan insinööri

Tietotekniikan insinööri toimii elektronisten laitteiden ja järjestelmien kuten matkapuhelinten, automaatiojärjestelmien ja ohjelmistojen tuotannossa johdon, suunnittelun, valmistuksen ja ylläpidon tehtävissä. Voi toimia myös mm. testauksessa, konsulttina ja myynnissä.

21531

Tietoliikenneinsinööri

Tietoliikenneinsinööri toimii tietoliikennelaitteiden ja -järjestelmien valmistuksessa tai tietoliikennepalveluissa suunnittelun, tuotekehityksen ja
johdon tehtävissä. Tehtävänä voi olla myös esimerkiksi ylläpito, testaus, tutkimus, myynti tai asiakaspalvelu.

21610

Arkkitehti

Arkkitehti suunnittelee rakennuksia, rakennusten osia sekä rakennusryhmiä. Luo tilojen, toiminnallisuuden ja ulkoasun perusratkaisut. Laatii
luonnoksia ja piirustuksia. Valvoo työn toteutusta. Voi toimia myös yhdyskuntasuunnittelu- ja kaavoitustehtävissä.

21611

Rakennusarkkitehti

Rakennusarkkitehti suunnittelee rakennuksia. Tehtäviin kuuluu teknistä suunnittelua, rakennuspiirustuksien laatimista ja mm. talonrakennusta
koskevaa laskentatyötä. Voi toimia myös yhdyskuntasuunnittelun, rakennuttamisen ja rakennusvalvonnan tehtävissä.

21612

Sisustusarkkitehti

Sisustusarkkitehti tekee mm. toimistojen, yritysten, julkisten tilojen ja kotien sisustussuunnittelua sekä huonekalusuunnittelua. Työhön kuuluu
myös toteutuksen valvontaa.

21619

Muu arkkitehti

Tähän ryhmään kuuluvat muut arkkitehdit.

21620

Maisema-arkkitehti

Maisema-arkkitehti suunnittelee maankäyttöä sekä luonnon ja kulttuuriympäristön muutoksia. Laatii piirustuksia, työohjeita ja kustannusarvioita mm. puistojen, hautausmaiden, pihojen, virkistys- ja ulkoilualueiden, torien sekä tie- ja katumaisemien rakentamista varten.

21630

Teollinen muotoilija

Teollinen muotoilija suunnittelee mm. kulutustavaroita, kodinkoneita, työkaluja ja teollisuuden koneita. Tehtäviin kuuluu tuotteen ulkomuodon
ja käytettävyyden suunnittelua sekä ominaisuuksien ja käyttäjätarpeiden tutkimista.

21631

Tekstiilitaiteilija

Tekstiilitaiteilija suunnittelee yksilöllisiä taidetekstiilejä tai kudottuja ja neulottuja tuotteita tai painokankaita vaatetus- ja sisustustekstiileiksi.
Valmistaa taidetekstiilejä yksittäiskappaleina tai piensarjoina. Osallistuu näyttelyihin ja pitää omia näyttelyitä.

21632

Kankaansuunnittelija

Kankaansuunnittelija suunnittelee teollisesti valmistettavia painokankaita vaatetus- ja sisustustekstiileiksi. Valitsee materiaalin ja väriyhdistelmät, kuvioinnit, sidoslajit ja valmistustavat eri kangaslaatuja varten.

21633

Tuotesuunnittelija, vaatetusala

Vaatetusalan tuotesuunnittelija suunnittelee vaatetusyrityksen mallivaatteita tai mallistokokonaisuuksia tai asiakkaan tarpeisiin yksittäisiä tuotteita. Tekee malli-, kuosi-, tekniikka- ja materiaaliehdotuksia sekä neuvottelee tilaajan tai tuotantolaitoksen edustajien kanssa valmistuksesta.
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21634

Muotipiirtäjä

Muotipiirtäjä piirtää malleja esimerkiksi muotilehtiin, aikakauslehtiin, mainoksiin ja julisteisiin. Työt esittelevät mm. vaatteita, pukuja, asusteita
ja kenkiä. Kuvittaa muotiin liittyviä artikkeleita ja muita lehtijuttuja. Tekee uusista malleista luonnoksia tai piirroksia valmistusta varten.

21639

Muu tuote- tai vaatesuunnittelija

Tähän ryhmään kuuluvat muut tuote- tai vaatesuunnittelijat.

21640

Kaavoitusarkkitehti

Kaavoitusarkkitehti laatii suunnitelmia ja ohjeita alueiden käyttöä, asutusta, liikenneväyliä, viheralueita yms. varten. Tehtäviin kuuluu mm.
laatia asemakaavoja ja yleiskaavoja. Tekee myös selvityksiä ja valmistelutyötä. Osallistuu kaupunkisuunnitteluprojekteihin.

21641

Yhdyskuntasuunnittelija

Yhdyskuntasuunnittelija laatii yhdyskuntiin liittyviä suunnitelmia ja ohjeita. Suunnittelee mm. maa- ja vesialueiden käyttöä sekä yhdyskuntien
infrastruktuuria kuten liikenneväyliä, vesihuoltoa, jätehuoltoa ja ympäristönrakenteita.

21650

Geodeetti

Geodeetti tekee tieteellistä tai teknistä mittaustyötä geodeettisten perusarvojen määrittämiseksi. Tutkimus- ja mittaustyö kohdistuu esimerkiksi maanmittaukseen, kartoitukseen, paikkatietojärjestelmiin sekä satelliittipaikannukseen.

21651

Maanmittausinsinööri

Maanmittausinsinööri tekee maankäytön suunnittelua ja kaavoittamista sekä maanmittauksia ja kartoitustyötä esimerkiksi kaupungin, kunnan
tai muun taajaman alueella. Voi tehdä tai johtaa myös paikkatietojärjestelmien suunnittelua ja kehittämistä.

21659

Muu kartoituksen ja maanmitt. erityisasiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat.

21660

Graafinen suunnittelija

Graafisen suunnittelijan työ kohdistuu painotuotteen kuten kirjan, julisteen tai mainoksen ulkoasuun tai esimerkiksi verkkosivuun tai uutisten
taustakuvitukseen. Laatii suunnitelman, valitsee kuvalliset ja graafiset elementit, toteuttaa ulkoasun ja tekee painotuotteelle taiton.

21661

Mainospiirtäjä

Mainospiirtäjä on mainosten piirtämiseen erikoistunut graafikko. Tekee asiakkaan tilauksen pohjalta luonnoksia painotuotteen kuvittamiseksi.
Tekee piirrokset valmiiksi painamista varten. Työ voi kohdistua myös esimerkiksi julisteisiin tai ilmoituksiin.

21662

Kuvittaja

Kuvittaja toimii kuvallisen viestinnän ja taiteellisissa tehtävissä, joihin kuuluu esimerkiksi kirjojen ja aikakauslehtien kuvittaminen sekä kirjanpäällysten sommittelu ja laadinta. Voi piirtää myös sarjakuvia tai tehdä esimerkiksi tekstaustöitä.

21663

Animaattori

Animaattori toimii taiteellisissa tehtävissä pääasiassa piirroselokuvien (piirrosanimaation) parissa. Tehtäviin kuuluu piirtää yksitellen kuvat,
jotka peräkkäin esitettynä luovat vaikutelman liikkuvasta kuvasta. Voi toimia myös markkinointiin liittyvässä kuvallisessa viestinnässä.

22110

Yleislääkäri

Yleislääkäri vastaa ennalta ehkäisevästä terveydenhoidosta, tekee diagnooseja sekä antaa potilaille lääkehoitoa, kirurgista tai muuta hoitoa
terveyskeskuksissa, työterveyshuollon yksiköissä ja yksityisillä lääkäriasemilla. Lähettää potilaan tarvittaessa erikoissairaanhoitoon.

22120

Ylilääkäri

Ylilääkäri on johtotehtävissä toimiva lääkäri, joka johtaa mm. terveydenhuollon laitoksia ja osastoja vastaten niiden toiminnasta ja kehittämisestä. Toimii esimiehenä, tekee hallinnollisia asiantuntijatöitä ja ohjaa terveydenhuollon työntekijöitä. Voi toimia myös potilastyössä.

22121

Erikoislääkäri

Erikoislääkäri on lääkäri, joka on erikoistunut jollekin lääketieteen osa-alalle, esimerkiksi sisätauteihin, kirurgiaan tai psykiatriaan. Tekee erikoisalansa diagnooseja ja antaa potilaille näiden tarvitsemaa hoitoa. Tehtäviin kuuluu myös sairauksien ennaltaehkäisy.

22129

Muu yli- tai erikoislääkäri

Tähän ryhmään kuuluvat muut ylilääkärit ja erikoislääkärit.

22210

Ylihoitaja

Ylihoitaja johtaa käytännön hoitotyötä, kliinistä laboratoriotyötä ja radiografiatyötä sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon yksiköissä. Vastaa
potilaiden hoitoon ja terveyspalveluihin liittyvien palvelukokonaisuuksien laadusta ja kehittämisestä sekä hoitaa henkilöstöasioita.

22211

Osastonhoitaja

Osastonhoitaja johtaa osastonsa tai työyksikkönsä toimintaa ja henkilöstöä. Vastaa potilaiden hoidosta sekä siitä, että lääkärien määräyksiä
noudatetaan. Tehtäviin kuuluu myös esimerkiksi toiminnan ja osaamisen kehittämistä sekä kustannusten seurantaa.

22219

Muu ylihoitaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut ylihoitajat ja osastonhoitajat.

22500

Kunnaneläinlääkäri

Kunnaneläinlääkäri vastaa tietyn alueen eläinten hyvinvoinnista, terveyden- ja sairaudenhoidosta, eläinsuojelusta sekä elintarvikkeiden tuotantoympäristön valvonnasta ja elintarvikehygieniasta. Työ kohdistuu pääasiassa maatilojen tuotantoeläimiin.

22501

Eläinlääkäri, eläinklinikka

Eläinklinikan eläinlääkäri vastaa eläinklinikalla koti- ja lemmikkieläinten hoidosta. Huolehtii eläinten hyvinvoinnista, terveyden- ja sairaudenhoidosta sekä eläinsuojelusta. Antaa neuvontaa, lääkitsee ja rokottaa, ottaa näytteitä ja tekee myös erilaisia leikkauksia. Toimii usein myös
esimiehenä.

22502

Tarkastuseläinlääkäri

Tarkastuseläinlääkäri työskentelee mm. teurastamoissa, joissa vastaa lihantarkastuksesta ja tuotantohygieniasta. Valvoo myös, että eläintenpito tiloilla ja kuljetusautoissa sekä teurastus ja lihan jalostus elintarvikkeiksi tapahtuu oikein ja että elintarvikkeet ovat turvallisia.
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22509

Muu eläinlääkäri

Tähän ryhmään kuuluvat muut eläinlääkärit.

22610

Hammaslääkäri

Hammaslääkäri tutkii ja hoitaa suun ja leukojen alueen sairauksia ja vammoja. Tekee sekä korjaavaa että ehkäisevää hammashoitoa esimerkkeinä suun ja hampaiden tarkastukset, terveysneuvonta ja puhdistukset, hammaskiven poisto ja hampaan paikkaus.

22611

Erikoishammaslääkäri

Erikoishammaslääkäri tutkii ja hoitaa suun ja leukojen alueen sairauksia ja vammoja. Tekee erikoistumista vaativia hoitoja kuten mm. oikomishoitoja, hammasprotetiikkaa, purennan toimintahäiriöiden hoitoa sekä suu- ja leukakirurgiaa ja nukutushammashoitoa.

22619

Muu hammaslääkäri

Tähän ryhmään kuuluvat muut hammaslääkärit.

22620

Proviisori

Proviisori toimii apteekissa vastuullisissa esimies- ja suunnittelutehtävissä sekä vaativissa ammattitehtävissä. Toimii apteekkarin alaisena ja
apteekin henkilökunnan esimiehenä. Suunnittelee apteekin toimintaa ja sen kehittämistä. Osallistuu myös asiakaspalveluun.

22629

Muu proviisori

Tähän ryhmään kuuluvat muut proviisorit.

22630

Erityisasiantuntija, ympäristöterveys

Erityisasiantuntija, joka työskentelee ympäristöterveyden parissa, suunnittelee, toimeenpanee ja kehittää ohjelmia, joiden avulla tunnistetaan,
arvioidaan ja valvotaan ihmisten terveyteen vaikuttavia ympäristötekijöitä. Työ liittyy esimerkiksi tarttuviin tauteihin, ruoan turvallisuuteen ja
jätevesien käsittelyyn. Neuvoo ja kouluttaa.

22631

Erityisasiantuntija, työsuojelu

Erityisasiantuntija, joka työskentelee työsuojelun tehtävissä, suunnittelee, toimeenpanee ja kehittää ohjelmia, joiden avulla tunnistetaan, arvioidaan ja valvotaan työterveyteen liittyviä tekijöitä sekä varmistetaan turvalliset ja terveelliset työolosuhteet. Arvioi, neuvoo ja kouluttaa sekä
tutkii työtapaturmia ja raportoi työturvallisuuden noudattamisesta.

22650

Ravitsemusterapeutti

Ravitsemusterapeutti antaa ravitsemusneuvontaa sekä suunnittelee potilaille tai asiakkaille yksilöllisiä ruokavalioita ja seuraa niiden toteutusta. Voi tehdä myös ravitsemuskasvatusta.

22659

Muu ravitsemusalan erityisasiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut ravitsemusalan erityisasiantuntijat.

22660

Kuulontutkija

Kuulontutkija ottaa vastaan asiakkaita kuulon tutkimukseen. Ohjaa tutkimuksessa sekä tekee tutkimuksia ja mittauksia. Sovittaa asiakkaalle
kuulokojeita ja muita kuulon apuvälineitä sekä suunnittelee kuntoutusta. Antaa ennaltaehkäisevää neuvontaa. Voi tehdä kouluissa ja työpaikoilla kuulontarkastuksia.

22661

Puheterapeutti

Puheterapeutti tutkii, hoitaa ja kuntouttaa puhe- ja kommunikaatiohäiriöisiä asiakkaita. Tarkoituksena on poistaa, lieventää tai ehkäistä kommunikaation, puheen, kielen sekä nielemisen häiriöitä. Laatii ja toteuttaa kuntoutussuunnitelman sekä antaa neuvontaa.

22690

Muu erityisasiantuntija, terveydenhuolto

Muu erityisasiantuntija, joka työskentelee terveydenhuollossa, suunnittelee, toimeenpanee, arvioi ja kehittää erilaisia terveydenhuoltoon liittyviä palveluja. Voi myös neuvoa ja kouluttaa.

23100

Professori

Professori on ylimmän tason opetus- ja tutkimusviran haltija, jonka keskeiset tehtävät ovat tieteellinen tutkimus ja vaativimman opetuksen
antaminen. Johtaa ja ohjaa tieteellistä työtä, tekee vaativaa tutkimustyötä, huolehtii tutkimuksen edellytyksistä ja hoitaa hallinnollisia tehtäviä.

23101

Lehtori, yliopisto

Yliopiston lehtori opettaa oman tieteenalansa aineita. Pitää luentoja sekä ohjaa seminaareja ja opinnäytetöitä. Suunnittelee opetusta ja osallistuu sen kehittämiseen. Tekee myös tutkimustyötä sekä hoitaa hallinnollisia tehtäviä.

23102

Yliassistentti, yliopisto

Yliopiston yliassistentti tekee tutkimustyötä ja antaa opetusta omalla tieteenalallaan. Pitää luentoja sekä ohjaa seminaareja ja opinnäytetöitä.
Tehtäviin kuuluu myös hallinnollisia töitä sekä esimerkiksi opintoneuvontaa ja -ohjausta.

23103

Tuntiopettaja, yliopisto

Yliopiston tuntiopettaja toimii tuntiopettajana yliopistossa tai korkeakoulussa antaen luento-opetusta tai muuta ryhmäopetusta. Voi arvioida
myös opinnäytetöitä.

23104

Yliopettaja, AMK

Yliopettaja, joka työskentelee ammattikorkeakoulussa, suunnittelee ja kehittää opetusta, koulutusohjelmia ja tutkimusta. Ohjaa opinnäytetöitä
ja voi pitää oppitunteja, jolloin työhön kuuluu myös oppituntien suunnittelua. Tehtäviin kuuluu myös hallinnollisia ja esimiestöitä.

23105

Lehtori, AMK

Lehtori, joka työskentelee ammattikorkeakoulussa, toimii opetustyössä, johon liittyy oppituntien pitämisen lisäksi niiden ja kurssien suunnittelua. Ohjaa työharjoittelua sekä erilaisia työelämän kehittämishankkeita. Osallistuu myös opinnäytetöiden ohjaukseen.

23106

Tuntiopettaja, AMK

Tuntiopettaja, joka työskentelee ammattikorkeakoulussa, toimii opetustyössä. Tehtäviin kuuluu oppituntien suunnittelua ja valmistelua sekä
niiden pitämistä. Työhön kuuluu myös kurssien suunnittelua ja valmistelua.
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23109

Muu korkeakouluopettaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat.

23200

Opettaja, ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen opettaja opettaa ammatillisia aineita tai yleissivistäviä aineita. Tehtäviin kuuluvat mm. lähi- ja etäopetuksen suunnittelu ja antaminen, itsenäisen opiskelun ohjaaminen, työssäoppimisen ohjaaminen sekä opinnäytetöiden tarkastaminen ja arviointi sekä
kokeiden korjaus.

23300

Opettaja, matemaattiset aineet

Matemaattisten aineiden opettaja opettaa vähintään kahta matemaattis-luonnontieteellistä ainetta, joita ovat matematiikka, fysiikka, kemia,
biologia ja maantieto. Pitää oppitunnit, ohjaa opiskelijoita, suunnittelee opetuksen, valmistelee tunnit ja arvioi oppimisen. Tekee myös hallinnollisia töitä.

23301

Äidinkielenopettaja

Äidinkielen opettaja opettaa joko suomea tai ruotsia riippuen opiskelijoiden äidinkielestä. Opettaa myös kirjallisuutta ja puheviestintää/puheoppia. Pitää oppitunnit, suunnittelee opetuksen, valmistelee tunnit ja arvioi oppimisen. Tekee myös hallinnollisia töitä.

23302

Opettaja, vieras kieli

Vieraan kielen opettaja opettaa yhtä tai useampaa vierasta kieltä, esimerkiksi englantia, saksaa, ranskaa, venäjää tai espanjaa tai suomen
kieltä vieraana kielenä. Pitää oppitunnit, suunnittelee opetuksen, valmistelee tunnit ja arvioi oppimisen. Tekee myös hallinnollisia töitä.

23303

Opettaja, l. ja pk:n yläl.. taito- ja
taideaineet

Lukion ja yläasteen taito- ja taideaineen opettaja opettaa esimerkiksi musiikkia, kuvaamataitoa, teknisiä töitä, kotitaloutta tai liikuntaa. Suunnittelee oppitunnit ja pitää ne. Ohjaa oppilaita sekä arvioi heidän oppimisensa. Voi myös järjestää koulun tapahtumia.

23309

Muu lukion ja peruskoulun yläluokkien opettaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut lukion ja peruskoulun yläluokkien opettajat.

23410

Luokanopettaja, peruskoulun alaluokat

Ala-asteen luokanopettaja tekee opetus- ja kasvatustyötä peruskoulussa. Suunnittelee ja toteuttaa opetuksen, joka käsittää luokanopetuksen
sekä aineenopetuksen. Opettaa kaikkia tai lähes kaikkia oppiaineita. Toimii luokanvalvojana. Voi antaa oppimisvalmiuksia edistävää esiopetusta.

23411

Aineenopettaja, peruskoulun alaluokat

Ala-asteen aineenopettaja tekee opetus- ja kasvatustyötä peruskoulussa. Suunnittelee ja toteuttaa eri oppiaineiden opetuksen. Voi opettaa
esimerkiksi musiikkia, kuvaamataitoa, teknisiä töitä tai tekstiilitöitä. Valmistelee ja pitää oppitunnit sekä arvioi oppimisen.

23419

Muu peruskoulun alaluokkien opettaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut peruskoulun alaluokkien opettajat.

23420

Lastentarhanopettaja

Lastentarhanopettaja vastaa päiväkodissa lastenhoidosta ja -kasvatuksesta sekä opetuksesta. Hoitaa esimerkiksi ruokailua, ulkoilua, lepohetkiä jne. sekä ohjaa leikki- ja muuta toimintaa. Osallistuu päiväkodin toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

23421

Erityislastentarhanopettaja

Erityislastentarhanopettaja työskentelee erityisen tuen tarpeessa olevien lasten erityisopetus- ja kasvatustehtävissä. Toimii erityispäiväkodissa, päiväkodin erityisryhmässä tai kiertävänä opettajana. Antaa asiantuntija-apua päiväkodin muulle henkilökunnalle.

23422

Esiopetuksen opettaja

Esiopetuksen opettaja antaa päivähoitopaikassa lapsille esiopetusta vuotta ennen oppivelvollisuusiän alkua. Edistää lapsen kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja myönteisten oppimiskokemusten avulla.

23429

Muu lastentarhanopettaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut lastentarhanopettajat.

23510

Koulutussuunnittelija

Koulutussuunnittelija suunnittelee, tuottaa ja kehittää koulutuspalveluja, joita ovat yleissivistävä ja ammatillinen koulutus sekä henkilöstökoulutus. Tehtäviä ovat koulutuksen suunnittelu ja koordinointi, yhteydenpito koulutusverkostoon, koulutustoiminnan käytännön järjestelyt ja
markkinointi.

23520

Erityisopettaja

Erityisopettaja antaa erityisopetusta sitä tarvitseville oppilaille peruskouluissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Työskentelee yksilöllisesti
oppilaan kanssa, opettaa pienryhmää tai toimii toisen opettajan kanssa. Suunnittelee opetuksen, tarkastaa kokeet ja arvioi edistymisen.

23530

Muu kieltenopettaja

Muu kieltenopettaja opettaa vieraita kieliä esimerkiksi kansalais- tai työväenopistossa, yrityksen koulutuskeskuksessa tai toimii yksityisopettajana. Tehtäviin kuuluu suunnitella, valmistella ja pitää oppitunnit. Työhön kuuluu myös mm. kokeiden laatimista ja korjaamista sekä oppimisen
arvioimista.

23540

Muu musiikinopettaja

Muu musiikinopettaja opettaa musiikin esittämistä ja teoriaa muualla kuin peruskouluissa tai toisen asteen tai korkea-asteen oppilaitoksissa.
Voi toimia esimerkiksi yksityisopettajana tai opettaa pieniä ryhmiä. Suunnittelee ja pitää oppitunnit sekä mm. neuvoo, antaa harjoituksia ja
arvioi oppimista.
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23550

Muu taideaineiden opettaja

Muu taideaineiden opettaja opettaa esimerkiksi tanssi-, teatteri-, kuva- ja muiden taiteiden esittämistä ja teoriaa muissa kuin peruskouluissa
tai toisen asteen tai korkea-asteen oppilaitoksissa. Ei kuitenkaan opeta musiikkia. Voi toimia esimerkiksi yksityisopettajana. Suunnittelee ja
pitää tunnit, opastaa, antaa harjoituksia ja arvioi oppimisen.

23560

Muu tietotekniikan opettaja

Muu tietotekniikan opettaja suunnittelee, toteuttaa ja kehittää koulutusta ja kursseja tietotekniikan käyttäjille muissa kuin peruskouluissa tai
toisen asteen tai korkea-asteen oppilaitoksissa. Voi toimia esimerkiksi yksittäisten käyttäjien tai organisaatioiden kouluttajana. Tehtäviin kuuluu mm. koulutusmateriaalien laatimista ja kouluttamista.

23590

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja ohjaa oppilaita tai opiskelijoita opintojen suunnittelussa, jatko-opintoihin hakeutumisessa ja työelämään suuntautumisessa.
Tehtäviin kuuluu luokkamuotoista ohjausta ja opetusta, pienryhmäohjausta, henkilökohtaista ohjausta, ohjausta verkossa sekä tutustumiskäyntejä.

23591

Opintosihteeri

Opintosihteeri neuvoo ja ohjaa erilaisissa opiskeluun liittyvissä asioissa oppilaitoksissa. Osallistuu myös koulutuksen suunnitteluun ja siitä
tiedottamiseen sekä hoitaa monenlaisia opintoasioita. Osallistuu myös opiskelijavalintojen järjestämiseen.

23592

Puhetaidon opettaja

Puhetaidon opettaja opettaa puhetaitoa oppilaitoksissa ja erilaisilla kursseilla. Pyrkii kehittämään opiskelijoiden kykyä ilmaista itseään ja viestiä puheen avulla sekä parantamaan keskustelutaitoja. Suunnittelee opetuksen ja pitää oppitunnit sekä ohjaa ja arvioi oppilaita.

23599

Muu kouluttaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut opinto-ohjaajat ja muut opetuksen erityisasiantuntijat.

24110

Laskentasuunnittelija

Laskentasuunnittelija työskentelee yrityksessä tai julkishallinnon organisaatiossa laskentatoimen tehtävissä. Tekee mm. henkilöstökustannuksiin tai kannattavuuteen liittyvää laskentaa. Raportoi ja tuottaa informaatiota taloudellisen toiminnan johtamista varten. Osallistuu budjetin
laadintaan.

24111

Tilintarkastaja

Tilintarkastaja tarkastaa yrityksen, yhteisön tms. tilinpäätöksen, kirjanpidon ja hallinnon. Tekee tilintarkastuksen sekä neuvoo johtoa siihen
liittyvissä asioissa. Antaa lausuntoja ja tekee selvityksiä. Voi neuvoa myös muissa taloushallinnon asioissa kuten verotuksessa.

24112

Talouspäällikkö

Talouspäällikkö on vastuussa yrityksen tai muun organisaation taloushallinnosta. Tehtäviin kuuluu mm. talousinformaation mittaamista, seuraamista ja analysointia sekä raportointia, budjetointia, tilinpäätöksiin liittyviä asioita ja talouden kehittämistä.

24113

Pääkirjanpitäjä

Pääkirjanpitäjä vastaa yrityksen tai muun organisaation kirjanpidosta, johon kuuluvat mm. laskutukset, veroasiat, palkanlaskenta, raportointi
ja tilinpäätökset. Toimii usein kirjanpitäjien esimiehenä.

24119

Muu laskentatoimen erityisasiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat.

24120

Sijoitusneuvoja

Sijoitusneuvoja neuvoo yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä pääomavarojen sijoittamiseksi tuottaviin kohteisiin. Antaa suosituksia, jotka koskevat
esimerkiksi rahoitusvälineen ostamista ja myymistä. Neuvoo asiakasta ottaen huomioon mm. tämän sijoitustavoitteet ja riskinottokyvyn.

24130

Rahoitusasiantuntija

Rahoitusasiantuntija opastaa yrityksiä, muita organisaatioita ja yksityishenkilöitä rahoitukseen liittyvissä järjestelyissä. Tekee rahoitukseen
liittyviä analyysejä ja laskelmia. Neuvoo rahoitusasioissa ja laatii taloudellisia suunnitelmia ja raportteja.

24210

Erityisasiantuntija, johtaminen

Erityisasiantuntija, joka toimii johtamisen parissa, auttaa organisaatioita tehostamaan toimintaansa ja ratkaisemaan rakenteellisia ja toiminnallisia ongelmia. Tehtäviin kuuluu mm. analysointia ja arviointia sekä keskustelujen käymistä ja suositusten antamista.

24220

Valmisteleva virkamies, julkishallinto

Julkishallinnon valmisteleva virkamies tekee valtion keskus- tai aluehallinnossa hallinnollista tai yhteiskuntapoliittista selvitys- ja valmistelutyötä. Osallistuu esimerkiksi lainsäädännön valmisteluun, joka voi liittyä esimerkiksi opetus-, liikenne- tai ympäristöasioihin. Voi toimia myös
projektipäällikkönä.

24221

Suunnittelija, kunnallishallinto

Kunnallishallinnon suunnittelija tekee kunnallishallinnossa omaan toimialaansa liittyvää hallinnollista selvitys- ja valmistelutyötä. Työ voi liittyä
esimerkiksi kunnan sosiaalipalveluihin, asumiseen tai kulttuuripalveluihin. Voi toimia myös projektipäällikkönä.

24230

Työhonottaja

Työhönottaja hoitaa isoissa yrityksissä työhönottoon liittyviä asioita. Vastaanottaa hakemukset, sopii haastatteluajat, tekee haastatteluja ja
arvioi hakijat sekä valitsee työntekijät tai vaikuttaa työntekijöiden valintaan. Hoitaa myös mm. yhteyksiä työnvälitykseen.

24231

Henkilöstöasioiden hoitaja

Henkilöstöasioiden hoitaja hoitaa erilaisia henkilöstöasioita, jotka liittyvät esimerkiksi työsuhteen ehtoihin, työsopimuksiin, lomiin, virkavapauksiin, huonejärjestelyihin jne. Toimii työnantajan edustajana yrityksissä ja julkishallinnossa. Voi hoitaa myös työhönottoa.
11

Numero Ammattinimike

Ammatinkuvaus

24232

Henkilöstökonsultti

Henkilöstökonsultti toimii itsenäisenä yrittäjänä tai palkattuna asiantuntijana henkilöstöasioissa. Tekee esimerkiksi henkilöstön määriä ja
osaamistarpeita koskevia selvityksiä sekä neuvoo mm. henkilöstön sijoittelussa ja hankinnassa. Voi toimia myös rekrytoinneissa ja arvioinneissa.

24233

Hallintosuunnittelija

Hallintosuunnittelija suunnittelee ja kehittää hallinto-organisaation kuten viraston toimintaa sekä talouteen ja henkilöstöön liittyviä asioita. Työ
voi liittyä esimerkiksi työmenetelmiin, työnjakoon ja hankintoihin. Voi hoitaa myös muita hallintotehtäviä.

24240

Henkilöstökouluttaja

Henkilöstökouluttaja toimii yrityksille, virastoille ja muille työnantajille suunnattujen henkilöstökoulutusten parissa. Tehtäviin kuuluu mm. opettaa kursseilla, johtaa koulutustilaisuuksia, osallistua koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen sekä antaa opintoihin liittyvää neuvontaa.

24241

Erityisasiantuntija, henkilöstön kehittäminen

Erityisasiantuntija, joka työskentelee henkilöstön kehittämisen tehtävissä, hoitaa yrityksen tai muun organisaation henkilöstön kehittämistä.
Tehtäviin kuuluu mm. arvioida koulutus- ja osaamistarpeita, laatia koulutusmateriaaleja, järjestää koulutuksia ja arvioida koulutuksen laatua.
Voi osallistua myös rekrytointeihin.

24310

Markkinatutkija

Markkinatutkija tekee markkinatutkimuksia, joilla hankitaan tietoja markkinatilanteesta. Määrittelee ongelman tai tavoitteen, luo tutkimuskonseptin, tekee tiedonkeruun esimerkiksi kyselyillä tai haastatteluilla sekä analysoi aineiston ja laatii raportin. Voi esittää toimenpide-ehdotuksia
asiakkaalle.

24311

Markkinointipäällikkö

Markkinointipäällikkö johtaa yrityksen markkinointia ja osallistuu sen suunnitteluun ja toteutukseen. Markkinointiin sisältyy markkinatutkimusten tekoa, mainoskampanjoiden laatimista ja toteuttamista sekä myynninedistämistä, tiedotusta ja PR-työtä. Osallistuu markkinointisuunnitelmien ja -budjettien laadintaan.

24312

Myyntipäällikkö

Myyntipäällikkö johtaa yrityksen myyntiosaston toimintaa. Suunnittelee myyntikampanjoita ja laatii myyntitavoitteita. Organisoi myyntiä ja
seuraa raporttien avulla myynnin kehitystä. Työhön kuuluu yritysasiakkaiden hankintaa ja asiakassuhteiden ylläpitoa. Käy myyntineuvotteluja
ja tekee myyntitarjouksia.

24313

Mainospäällikkö

Mainospäällikkö vastaa yleensä suuren yrityksen mainonnasta ja johtaa mainososaston toimintaa tai työskentelee mainostoimistossa. Edistää työllään myyntiä. Osallistuu mainonnan suunnitteluun ja mainoskampanjoiden laadintaan sekä valvoo toteutusta. Hoitaa yhteyksiä mm.
mainostoimistoihin ja mediaan.

24314

Tuotepäällikkö

Tuotepäällikkö vastaa yrityksen tietyn tuotteen myynnistä. Suunnittelee myynti- ja markkinointikampanjoita, laatii myyntitavoitteita sekä organisoi myyntiä ja seuraa raporttien avulla myynnin kehitystä. Pitää yhteyttä asiakkaisiin, tuotantoon ja mm. mainostoimistoihin. Tukee myyntiä
parantamalla myyjien tuoteosaamista.

24315

Mediasuunnittelija

Mediasuunnittelija vastaa omien asiakkaidensa kokonaispalvelusta. Tehtäviin kuuluu mm. mediastrategioiden ja kampanjoiden suunnittelu
sekä kohderyhmien analysointi ja mainosvälineiden vertailu. Tekee laskelmia sekä varaa mainostilaa ja -aikaa mediasta.

24316

Markkinointisuunnittelija

Markkinointisuunnittelija toimii markkinoinnin ja myynnin edistämisen tehtävissä yrityksissä. Suunnittelee kampanjoita sekä niiden toteutusta
eri medioissa. Tehtäviin kuuluu myös mm. seurantaa ja raportointia sekä yhteydenpitoa esimerkiksi ketjun kauppiaisiin ja painotaloihin.

24317

Copywriter

Copywriter eli tekstinsuunnittelija toimii markkinointiviestinnän tehtävissä. Ideoi ja kirjoittaa erilaisia mainos- tai ilmoitustekstejä lehtiin, televisioon, radioon sekä netti- ja mobiilipalveluihin. Työ voi kohdistua myös esimerkiksi mainosten käsikirjoituksiin tai kampanjoiden suunnitteluun.

24319

Muu markkinoinnin erityisasiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat.

24320

Tiedottaja

Tiedottaja suunnittelee ja toteuttaa yrityksen, järjestön tms. viestintää sekä hoitaa suhdetoimintaa. Tehtäviä ovat esimerkiksi tiedotteiden ja
viestintämateriaalien tuottaminen, verkkoviestinnän hoitaminen sekä tilaisuuksien järjestäminen ja yhteydenpito mediaan ja yhteistyökumppaneihin.

24321

Viestintäpäällikkö

Viestintäpäällikkö johtaa, suunnittelee ja kehittää yrityksen tai organisaation viestintää sekä vastaa yhteisöilmeen suunnittelusta ja viestintästrategiasta. Osallistuu tarvittaessa itsekin päivittäisen viestinnän toteuttamiseen. Toimii viestintäyksikön esimiehenä, jolloin tehtäviin kuuluu
mm. työnjohtoa ja koordinointia.

24329

Muu tiedottaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut tiedottajat.

24330

Vientipäällikkö

Vientipäällikkö vastaa yrityksen tuotteiden myynnistä ulkomaille. Suunnittelee ja toteuttaa vientimyyntiä sekä kartoittaa markkinoita. Ylläpitää
vanhoja asiakassuhteita ja hankkii uusia asiakkaita sekä yhteistyökumppaneita. Toimii yhteistyössä mm. yrityksen myyntitiimin tms. kanssa.
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24331

Lääke-esittelijä

Lääke-esittelijä edustaa lääketeollisuuden yritystä. Tehtäviin kuuluu esitellä ja myydä tuotteita terveydenhuollon yrityksille ja mm. julkisen
sektorin terveydenhuollolle. Pitää yhteyttä asiakkaisiin, huolehtii asiakastyytyväisyydestä ja raportoi myynnistä.

24340

Erityisasiantuntija, tieto-, viestintätekn. myynti

Erityisasiantuntija, joka toimii tieto- ja viestintätekniikan myyntitehtävissä, myy tukkukaupassa tai ammattikäyttöön tietokonelaitteita, ohjelmistoja jne. sekä niihin liittyviä palveluita ja tarjoaa asiantuntija-apua. Keskustelee asiakkaan tarpeista, tekee tarjouksia ja järjestää tuotteiden ja
palveluiden toimitukset.

25110

Atk-päällikkö

Atk-päällikkö vastaa atk-yksikön tai vastaavan operatiivisesta toiminnasta. Tehtäviin kuuluu johtaa, suunnitella, koordinoida ja kehittää yksikön toimintaa ja työtä. Vastaa mm. laitteiden ja ohjelmistojen hankinnoista ja ylläpidosta sekä esimiestehtävistä.

25111

Tietohallintopäällikkö

Tietohallintopäällikkö johtaa ja koordinoi organisaation tai yrityksen tietohallintoa. Vastaa talossa käytettävästä tietotekniikasta, laitteistoista,
ohjelmistoista ja tietoverkoista. Laatii budjetit, hoitaa hankinnat, käynnistää ja valvoo projekteja sekä järjestää käyttäjäkoulutuksia.

25112

Projektipäällikkö, tietotekniikka

Tietotekniikan projektipäällikkö vetää jotakin projektia varten muodostettua suunnittelu- tai tuotantotiimiä. Tuote voi olla esimerkiksi uusi tietojärjestelmä. Selvittää projektin laajuuden ja kustannukset sekä laatii aikataulut. Valitsee projektin toteuttajat, hankkii materiaalit ja huolehtii
yhteydenpidosta.

25113

Systeeminsuunnittelija

Systeeminsuunnittelija vastaa tietojärjestelmien kehittämisestä, ylläpidosta ja testauksesta. Kartoittaa asiakkaan tietojärjestelmien toimivuuden sekä esittää muutoksia tai uutta järjestelmää. Kartoittaa käyttäjien tarpeet, laatii suunnitelman järjestelmästä ja tekee toteutusta varten
määrittelyt.

25114

Tietotekniikka-arkkitehti

Tietotekniikka-arkkitehti vastaa sopivan ratkaisun löytymisestä asiakkaan liiketoimintatarpeisiin. Toimii linkkinä asiakkaan ja järjestelmän kehittäjien välillä sekä koordinoi tekniikkapuolen toimintaa. Neuvoo projektissa sekä valitsee teknisiä ratkaisuja kuten laitteistoja ja ohjelmistoja.

25119

Muu sovellusarkkitehti

Tähän ryhmään kuuluvat muut sovellusarkkitehdit.

25120

Atk-suunnittelija

Atk-suunnittelija toimii suunnittelutehtävissä ohjelmistotuotannossa, verkko- ja tietoliikennepalveluissa tai käyttö- ja laitepalveluissa. Suunnittelun lisäksi tehtäviin kuuluu kehitys- ja ylläpitotyötä sekä testausta. Tehtäviin voi kuulua myös käyttäjien kouluttamista ja asiakaspalvelua.

25121

Ohjelmistosuunnittelija

Ohjelmistosuunnittelija suunnittelee ohjelmistotuotteen ohjelmointivalmiiksi. Määrittelee rakennettavan ohjelman ja kuvaa sen tekniset ratkaisut. Voi kehittää myös jo käytössä olevia ohjelmistoja. Tehtäviin kuuluu ohjelmointia, testausta ja ylläpitoa. Voi kehittää ohjelmointimenetelmiä.

25122

Käyttöliittymäsuunnittelija

Käyttöliittymäsuunnittelija suunnittelee ja testaa tuotteen kuten verkkopalvelun käyttöliittymän, jolla ihmisen ja tietojärjestelmän vuorovaikutus
toteutuu. Tekee käyttäjätutkimusta ja konseptisuunnittelua. Suunnittelee käyttöliittymän ulkoasun ja määrittelee sen ohjelmointia varten.

25123

Sisältösuunnittelija

Sisältösuunnittelija kehittää web- ja mobiilipalveluja. Kartoittaa sisällöntuottajien tarjoamia palveluja sekä ideoi ja tuottaa sisältöjä ja testaa
niitä. Vastuualueena voi olla esimerkiksi uutiset, pelit tai viihde. Tehtävinä myös mm. projektien vetäminen, sopimusasiat ja yhteydenpito
sisällöntuottajiin.

25130

Web-suunnittelija

Web-suunnittelija suunnittelee ja toteuttaa verkkosivuja asiakkaille. Kartoittaa sivujen käyttötarkoituksen. Laatii suunnitelman sivuston rakenteesta, graafisesta ilmeestä ja toiminnallisuuksista. Ohjelmoi ja testaa verkkosivut. Voi toimia myös sivujen ylläpito- ja kehitystyössä.

25140

Ohjelmoija, tietotekniikka

Ohjelmoija ohjelmoi uusia ohjelmistoja sekä ylläpitää ja kehittää jo käytössä olevia. Etsii vikoja ja tekee muutoksia valmiisiin ohjelmiin. Testaa
ohjelman toimivuuden. Voi tehdä myös ohjelmistosuunnittelun. Tehtäviin voi kuulua asiakaspalvelua ja käyttäjien kouluttamista.

25190

Muu ohjelmisto- , sovellustyön erityisasiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut ohjelmisto- ja sovellustyön erityisasiantuntijat.

25210

Erityisasiantuntija, tietokannat

Erityisasiantuntija, joka työskentelee tietokantojen parissa, suunnittelee, kehittää ja ylläpitää erilaisia tietokantoja. Tukee tietokantojen käyttäjiä neuvonnalla sekä pitää huolta tietokantojen toimivuudesta ja tietoturvasta.

25220

Järjestelmäpäällikkö

Järjestelmäpäällikkö vastaa tietyn alueen järjestelmien kehittämisestä. Johtaa ja koordinoi työtä sekä hoitaa yhteydenpidon asiakkaaseen.
Voi etsiä uusia kehittämiskohteita. Käyttäjäorganisaatiossa vastuualueena ovat esimerkiksi ylläpito, mikrotuki, verkot, tietokannat tai tietojärjestelmät.

25230

Tietoverkkoasiantuntija

Tietoverkkoasiantuntija tutkii, analysoi ja arvioi tietoverkkoja niiden kehittämiseksi ja suorituskyvyn optimoimiseksi. Laatii suosituksia tietoverkkojen arkkitehtuureille ja määrittää tietojärjestelmien kokoonpanoja. Valvoo verkon toimintaa ja ratkaisee ongelmia.
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25290

Tietoturvapäällikkö

Tietoturvapäällikkö vastaa organisaation tai yrityksen tietoturvasta. Valvoo tietoturvan toteutumista ja toteuttamista. Laatii ratkaisuja tietojärjestelmien turvallisuustason parantamiseksi, järjestää tietoturvakoulutusta ja laatii ohjeita käyttäjille. Toimii myös esimiehenä tietoturva-asioissa.

25291

Verkostonhoitaja

Verkostonhoitaja hoitaa esim. atk-keskuksen ja päätteen välisiä tietojensiirtolaitteita sekä puhelinvälitteistä tietojensiirtolaitteistoa.

26110

Syyttäjä

Syyttäjän tehtävänä on vastata siitä, että rikoksesta seuraa tuomioistuinkäsittely. Ohjaa rikosasian käsittelyä esitutkinnassa, suorittaa syyteharkinnan ja ajaa rikosoikeudellisen vastuun toteutumista oikeudenkäynnissä. Huolehtii myös asianosaisten oikeusturvasta.

26111

Asianajaja

Asianajaja toimii oikeudellisena asiantuntijana monissa taloudellisissa ja laintuntemusta edellyttävissä tilanteissa. Asianajaja valvoo asiakkaansa etuja mm. erilaisia kauppoja ja sopimuksia tehtäessä sekä neuvoo asiakasta. Avustaa asianosaista tuomioistuimessa tai muussa
viranomaisessa.

26112

Järjestölakimies

Järjestölakimies toimii erilaisten järjestöjen, useimmiten edunvalvontajärjestöjen palveluksessa. Tehtäviin kuuluvat jäsenistön oikeudellinen
neuvonta, sopimusneuvottelut, toimeksiantojen hoitaminen tuomioistuimissa ja oikeudellinen koulutus. Voi toimia järjestön johtotehtävissä.

26113

Yrityslakimies

Yrityslakimiehet toimivat rahoitus- ja vakuutuslaitosten, kaupan, teollisuuden ja muiden alojen yritysten palveluksessa. Tehtävänä on valvoa
yrityksen etua sen toiminnassa, sopimuksissa ja henkilöstöpolitiikassa. Toimii usein yrityksen ylimmän johdon alaisuudessa, johdon oikeudellisena neuvonantajana.

26114

Hallintolakimies

Hallintolakimies toimii julkisen hallinnon tehtävissä, joissa tarvitaan oikeudellisten asioiden tuntemusta. Toimii usein valmistelevana virkamiehenä eli esittelijänä tai päätöksentekijänä. Vastaa lainvalmistelutyöstä, lainsäädännön soveltamisesta ja valvonnasta sekä julkisen edun
valvonnasta oman hallinnonalansa alueella.

26119

Muu asianajaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut asianajajat.

26120

Tuomioistuinlakimies

Tuomioistuinlakimies johtaa oikeuden istuntoja niissä asioissa, joissa istuntokäsittely on tarpeen. Ratkaisee erilaisia oikeudellisia ongelmia
kuten riita-, hakemus- ja rikosasioita. Toimii jäsenenä tuomioistuimessa ja ratkaisee lainkäyttöasiat esittelijän valmistelun pohjalta.

26190

Notaari

Notaari toimii lainopillisissa tehtävissä julkishallinnon palveluksessa. Tehtävänä ovat mm. julkishallinnollinen valmistelu- ja esittelytyö, yleinen
edunvalvonta, henkilöstöasioiden hoito, notariaattiasioiden hoito sekä lakiasioiden valmistelu ja oikeudellisten asioiden esittely ja ratkaiseminen.

26199

Muu lainopillinen erityisasiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut lainopilliset erityisasiantuntijat.

26210

Konservaattori

Konservaattori on käsityöläinen ja erikoisasiantuntija, joka estää vanhojen esineiden tuhoutumisen hoitamalla, entistämällä, restauroimalla ja
korjaamalla. Erikoistunut mm. maalaustaiteen, huonekalujen, tekstiilien, rakennusten tai luonnontieteellisen alan konservointiin.

26211

Arkistonhoitaja

Arkistonhoitaja huolehtii organisaation toiminnassa syntyvästä asiakirja-aineistosta. Tehtäviin kuuluu mm. järjestää, kuvailla, luetteloida ja
tutkia aineistoa sekä hoitaa tietopalvelua. Tehtäviin kuuluu myös esimerkiksi asiakirjahallinnon suunnittelua ja henkilökunnan kouluttamista.

26212

Museonhoitaja

Museonhoitaja huolehtii kulttuurihistoriallisessa tai taide- tai erityismuseossa esineiden tallentamisesta, tutkimisesta, luokittelemisesta, luetteloinnista ja hoidosta. Huolehtii myös näytteillepanosta sekä järjestää näyttelyitä ja esittelyjä sekä tekee alansa neuvontatyötä.

26219

Muu arkisto- ja museoalan erityisasiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut arkistonhoitajat ja museoalan erityisasiantuntijat.

26220

Kirjastonhoitaja, yleiskirjasto

Yleisen kirjaston kirjastonhoitaja vastaa kunnallisissa kirjastoissa kirjallisuuden ja muiden aineistojen hankinnasta, luokittelusta ja luetteloinnista. Työhön kuuluu myös hallinnollisia ja esimiestehtäviä. Toimii myös tietopalvelu-, lainaus- ja asiakaspalvelutehtävissä. Järjestää näyttelyitä yms.

26221

Kirjastonhoitaja, tieteellinen kirjasto

Tieteellisen kirjaston kirjastonhoitaja toimii tieteellisissä kirjastoissa esimies- ja hallintotehtävien lisäksi lähellä tutkijan työtä olevissa tehtävissä. Seuraa tieteellistä kirjallisuutta sekä hankkii, luokittelee ja luetteloi kirjallisuutta. Tehtäviin kuuluu myös mm. tutkijoiden ja opiskelijoiden
neuvontaa.

26222

Kirjastonhoitaja, yritys

Yrityksen kirjastonhoitaja hankkii, luokittelee ja luetteloi kirjoja ja muita aineistoja yritysten kirjastoissa, joiden asiakkaina ovat pääasiassa
organisaation oma henkilöstö ja sidosryhmät. Toimii myös tietopalvelutehtävissä sekä lainaa ja välittää aineistoja. Vastaa toiminnan suunnittelusta.
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26223

Informaatikko

Informaatikko vastaa asiantuntijana organisaationsa henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien tarvitsemien tietojen hausta, tiedonhankinnasta ja -välityksestä sekä tietolähteiden käytön opastuksesta. Tehtäviin kuuluu myös luokittelua ja tallentamista sekä tietojärjestelmien kehittämistä.

26229

Muu kirjastonhoitaja tai informaatikko Tähän ryhmään kuuluvat muut kirjastonhoitajat ja informaatikot.

26310

Taloustutkija

Taloustutkija seuraa talouselämää sekä tutkii talouspolitiikkaa ja taloudellisia teorioita. Tekee selvityksiä ja arvioi mm. sosiaalipolitiikan, työvoimapolitiikan, talouspolitiikan, rahapolitiikan, suhdannepolitiikan ja ulkomaankaupan kehityssuuntia.

26311

Yritystutkija

Yritystutkija tekee yritystutkimuksia, jotka liittyvät mm. yrityksen kannattavuuden, vakavaraisuuden ja menestymisedellytysten selvittämiseen
esimerkiksi rahoituspäätöstä tehtäessä. Voi toimia myös yritysneuvojana antaen neuvontaa aloittaville yrittäjille sekä jo toimiville yrityksille.

26320

Yhteiskuntatutkija

Yhteiskuntatutkija tutkii yhteiskuntien rakennetta kuten esimerkiksi väestöä, asumista, elinkeinoelämän rakennetta tai tekee muuta sosiologista tai sosiaalipoliittista tutkimustyötä. Laatii myös raportteja, jotka tarjoavat tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon perustaksi.

26321

Maantieteilijä

Maantieteilijä tutkii maantieteellisten olojen vaikutusta alueiden ja seutujen taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja kulttuuritoimintaan sekä kehitykseen. Laatii mm. karttoja, jotka osoittavat erilaisia taloudellisia toimintoja, tutkii väestöoloja ja elinkeinoelämän rakennetta.

26322

Kansatieteilijä

Kansatieteilijä tutkii ihmisiä ja kulttuureja sekä ihmistä kulttuurisena olentona pyrkien selvittämään kulttuurin ilmiöitä, luonnetta, muuttumista
ja kehittymistä. Tutkimuskentän muodostavat kansanomainen aineellinen ja sosiaalinen kulttuuri ja kansantavat.

26323

Taidehistoriantutkija

Taidehistoriantutkija tutkii visuaalista kulttuuria historiallisine ja yhteiskunnallisine yhteyksineen ja merkityksineen. Tutkimus kohdistuu mm.
kuvataiteeseen ja arkkitehtuuriin. Kirjoittaa erikoisalansa teoksia. Toimii mm. museoalalla ja rakennussuojelussa asiantuntijana.

26329

Muu yhteiskunta- tai kulttuurintutkija

Tähän ryhmään kuuluvat muut yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat.

26330

Arkeologi

Arkeologi tutkii ihmisen menneisyyttä niiden jälkien kautta, joita ihmisen toiminta on aikojen kuluessa jättänyt, esimerkkeinä esineet, rakennukset ja haudat. Tekee mm. kaivauksia, löytöjen ajoittamista, luokittelua ja tallentamista sekä laatii tutkimusraportteja ja tiedottaa.

26331

Sukututkija

Sukututkija tekee sukuselvityksiä ja -tauluja toimien yleensä joko yksityishenkilöiden tai sukuseurojen tilauksesta. Etsii tietoja mm. kirkonkirjoista, väestörekisteristä ja arkistoista sekä haastattelemalla suvun jäseniä. Voi vetää myös sukututkimuskursseja.

26332

Teologiantutkija

Teologiantutkija tekee teologisen alan tutkimustyötä, jonka kohteena ovat kristilliset kirkot ja uskonnolliset liikkeet, yhteiskunnan ja yksilöiden
uskonnolliset asenteet ja toiminta sekä kristillisten tai muiden oppien sisältö. Voi toimia myös järjestöissä asiantuntijana tai opetustyössä.

26340

Psykologi, terveydenhoito ja kuntoutus

Terveydenhoito- ja kuntoutuspsykologi toimii mm. sairaaloissa ja terveyskeskuksissa auttaen esimerkiksi henkilökohtaisissa kriiseissä ja
elämän muutostilanteissa. Tekee psykologisia tutkimuksia, antaa psykoterapiaa sekä kirjoittaa lausuntoja ja lähetteitä.

26341

Psykologi, työ ja ammatit

Työn ja ammattien psykologi auttaa ammatinvalintapsykologina soveltuvan ammatin ja koulutuksen valinnassa. Tekee psykologisia tutkimuksia sekä osallistuu osatyökykyisten kuntoutuksen suunnitteluun. Työpsykologina toimii mm. henkilöstöhallinnossa antaen esimerkiksi henkilövalintaan liittyviä neuvoja.

26342

Psykologi, opetus ja kasvatus

Opetus- ja kasvatuspsykologi työskentelee kasvatuksen asiantuntijana perheneuvolassa auttaen vanhempia löytämään ratkaisuja lasten ja
nuorten ongelmatilanteissa. Koulupsykologina selvittää oppimisvaikeuksia ja koululaisten mielenterveysongelmia. Tekee tutkimuksia ja arviointeja sekä tukee ja antaa terapiaa.

26343

Psykoterapeutti

Psykoterapeutti selvittää ja tutkii ihmisten käyttäytymistä yksilöinä tai ryhmissä. Tehtäviin kuuluu mm. psykologista neuvontaa ja terapiakeskusteluja sekä testauksia ja arviointeja.

26349

Muu psykologian erityisasiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut psykologit.

26350

Johtava sosiaalityöntekijä

Johtava sosiaalityöntekijä johtaa, suunnittelee ja kehittää kunnan tms. sosiaalitointa tai sen osa-alueita ja palveluja. Vastaa hallinnosta sekä
toimii sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien esimiehenä. Organisoi asiakastyötä sekä ohjaa ja perehdyttää työntekijöitä.

26351

Sosiaalityöntekijä

Sosiaalityöntekijä auttaa ihmisiä ja perheitä arjen ongelmissa ja kriisitilanteissa. Vastaa kunnan sosiaalitoimistossa tms. asiakasprosessin
suunnittelusta, toteutumisesta ja arvioinnista. Tehtäviä ovat mm. asiakkaan ohjaus ja neuvonta sekä tukitoimien järjestäminen.

26352

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään sosiaalityön keinoin. Auttaa oppilaita, joilla on
vaikeuksia koulunkäynnissä, ihmissuhteissaan tai omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä ongelmia. Tukee koko kouluyhteisön hyvinvointia.
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26353

Sosiaaliterapeutti

Sosiaaliterapeutti on päihdehuoltoon erikoistunut sosiaalityöntekijä, joka työskentelee avo- tai laitoshoidossa terapeuttisessa työssä hoitaen
eri-ikäisiä päihdeongelmaisia. Ohjaa yksilöitä ja ryhmiä, opastaa etuuksien hakemisessa ja tekee mm. ennaltaehkäisevää työtä.

26359

Muu sosiaalialan erityisasiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut sosiaalialan erityisasiantuntijat.

26360

Evankelis-luterilainen pappi

Evankelis-luterilaisen papin tehtäviin kuuluu seurakunnissa jumalanpalveluksen toimittaminen, kirkollisten toimitusten hoitaminen, rippikouluja muu opetus sekä yksityinen sielunhoito ja rippi. Työhön kuuluu myös erilaisia asiantuntija-, suunnittelu- ja kehittämistehtäviä.

26361

Muu pappi

Ortodoksisen, roomalaiskatolisen tms. kirkon pappi työskentelee seurakunnassa toimittaen jumalanpalveluksia ja muita kirkollisia toimituksia. Tekee myös hengellistä sielunhoitotyötä sekä diakonia-, lähetys- ja opetustyötä. Osallistuu myös erilaisten tapahtumien suunnitteluun ja
toteuttamiseen.

26362

Seurakuntalehtori

Seurakuntalehtori tekee opetus- ja sielunhoitotyötä kirkossa. Toimii esimerkiksi nuorisotyössä, ohjaa harrastustoimintaa ja pitää pyhäkouluja.
Voi saarnata kirkkoherran luvalla jumalanpalveluksessa, avustaa ehtoollisella ja toimittaa konfirmaation.

26369

Muu uskonnollisen elämän erityisasiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut uskonnollisen elämän eritysiasiantuntijat.

26410

Kirjailija

Kirjailija kirjoittaa kaunokirjallisia teoksia kuten romaaneita, novelleja ja runokokoelmia sekä näytelmiä. Kirjoittamisen lisäksi työhön kuuluu
ideointia, aiheen kehittelyä ja aineiston hankkimista. Voi toimia myös mm. kirjoituskurssien vetäjänä tai kirjallisuusarvostelijana.

26411

Kustannustoimittaja

Kustannustoimittaja työskentelee kirjankustantamossa, jossa toimii yhdyshenkilönä kirjailijoihin päin. Tehtäviin kuuluu mm. arvioida käsikirjoituksia, antaa kirjailijalle palautetta tekstistä, valvoa kirjallista tasoa ja tarkistaa oikeakielisyys sekä osallistua painoasun suunnitteluun ja
kirjojen markkinointiin.

26412

Dramaturgi

Dramaturgi toimii teatterin, elokuvan, television ja radion taiteellisissa tehtävissä. Osallistuu ohjelmiston suunnitteluun ja etsii näytelmistä
ohjelmistoon sopivia tekstejä. Muokkaa näytelmiä esimerkiksi dramatisoimalla novellin näytelmän muotoon. Vastaa usein mm. käsiohjelmien
laatimisesta. Voi itsekin kirjoittaa näytelmiä.

26419

Muu kirjailija

Tähän ryhmään kuuluvat muut kirjailijat.

26420

Toimituspäällikkö

Toimituspäällikkö johtaa päätoimittajan rinnalla lehden, radion tai television toimitustyötä. Suunnittelee ja kehittää juttujen tai ohjelmien sisältöä sekä ohjaa toimitustyötä. Antaa juttuaiheita ja päättää usein julkaistavasta sisällöstä. Tekee usein itsekin toimitustyötä ja vastaa alihankinnasta.

26421

Kriitikko

Kriitikko kirjoittaa taidearvosteluja tiedotusvälineisiin kuten sanomalehtiin. Käsittelee omaa erikoisalaansa, esimerkiksi kirjallisuutta, kuvataidetta, teatteria, elokuvaa tai musiikkia. Arvostelee tyypillisesti äskettäin ilmestyneen taideteoksen tai pidetyn taidenäyttelyn tai esityksen.

26422

Lehden toimittaja

Lehden toimittaja kirjoittaa erilaisia juttuja sanoma-, aikakaus- ja muihin lehtiin. Voi olla erikoistunut esimerkiksi talouteen, kulttuuriin tai urheiluun. Työhön kuuluu juttujen ideointia, tietojen etsimistä, haastattelujen tekemistä ja kirjoittamista. Tehtäviin voi kuulua valokuvausta.

26423

Radio- ja tv-toimittaja

Radio- ja tv-toimittaja tekee monenlaisia ohjelmia radiossa tai televisiossa. Työ on tietojen hankkimista, haastattelemista, muokkaamista ja
välittämistä katselijoille ja kuuntelijoille. Juontamisen lisäksi tehtäviin kuuluu ohjelman suunnittelua, ideointia ja taustatyötä.

26429

Muu toimittaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut toimittajat.

26430

Kaunokirjallisuuden kääntäjä

Kaunokirjallisuuden kääntäjä kääntää alkukielisen kaunokirjallisen teoksen toiselle kielelle. Työ voi kohdistua romaaneihin, novelleihin, runouteen tai näytelmiin. Voi olla erikoistunut tietyn kielialueen kirjallisuuteen, tekijään tai kirjallisuuden lajiin. Työhön kuuluu myös tiedonhakua.

26431

Kielentutkija

Kielentutkija tutkii puhutun ja kirjoitetun kielen rakenteita, merkityksiä, käyttötarkoituksia, historiaa, sosiaalisia ulottuvuuksia jne. Tutkii ja hyödyntää kielitieteen teorioita ja menetelmiä. Hankkii tutkimusaineiston, analysoi, laatii tutkimuksen ja raportoi tutkimustuloksista.

26432

Kielenkääntäjä

Kielenkääntäjä kääntää vieraskielistä tekstiä äidinkielelleen tai päinvastoin. Voi olla erikoistunut yhteen tai useampaan kieleen. Tekstit vaihtelevat käyttöohjeista elokuvien tekstityksiin. Työ on kääntämistä ja kirjoittamista sekä tiedonhakua eri lähteistä. Voi myös tutkia tai opettaa.

26433

Tulkki

Tulkki kääntää yhdellä kielellä puhutun tai muilla keinoilla välitetyn viestin toiselle kielelle. Tehtävät vaihtelevat arkisista asioinneista konferensseihin ja oikeuden istuntoihin. Voi toimia puhuttujen kielten tulkkauksessa tai tulkkauksessa aistivammaisille.
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26439

Muu kääntäjä tai tulkki

Tähän ryhmään kuuluvat muut kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät.

26510

Taidemaalari

Taidemaalari on kuvataiteilija, jonka ilmaisussa maalaukselliset keinot ovat ensisijaisia. Tekotavat ja materiaalit vaihtelevat, samoin kullekin
taiteilijalle keskeiset aiheet ja teemat sekä persoonallinen ilmaisutapa. Työskentelee vapaana taiteilijana. Voi tehdä myös opetus- tai kuvitustöitä.

26511

Keramiikka- ja lasitaiteilija

Keramiikka- ja lasitaiteilija suunnittelee ja valmistaa taideteoksia ja käyttöesineitä. Saviesineet tehdään muotoilemalla käsin, dreijaamalla
tai mm. valamalla kipsimuotteihin. Lasituotteita valmistetaan puhaltamalla, apuna voidaan käyttää myös muottia. Voi toimia teollisuudessa
suunnittelijana.

26512

Graafikko

Graafikko on kuvataiteilija, joka luo taideteoksia grafiikan tekniikoiden avulla omien taiteellisten näkemystensä pohjalta. Piirtää, kaivertaa,
syövyttää tai esimerkiksi maalaa kuvan laatalle, jolta vedostaa sen painamalla yleensä paperille. Tuo taidettaan esille näyttelyissä.

26513

Kuvanveistäjä

Kuvanveistäjä on kuvataiteilija, joka perinteisesti valmistaa kolmiulotteisia taideteoksia. Voi tehdä paljon muutakin kuten esimerkiksi tilaan
tehtäviä installaatioita. Ideoi teoksen ja valmistaa sen eri materiaaleista tarkoitukseen sopivia tekniikoita käyttäen.

26519

Muu kuvataiteilija

Tähän ryhmään kuuluvat muut kuvataiteilijat.

26520

Klassisen musiikin laulaja

Klassisen musiikin laulaja toimii solistina tai kuorolaulajana laulaen osia oopperoista ja opereteista tai esittäen konsertti-, kirkko- ja kuorolauluja. Voi olla erikoistunut johonkin taidemusiikin lajiin. Työhön kuuluu harjoittelua, esiintymistä ja myös äänenhuoltoa.

26521

Kevyen musiikin laulaja

Kevyen musiikin laulaja esittää esimerkiksi iskelmä-, jazz-, pop- tai rock-musiikkia joko oman taustabändin kanssa tai vierailevana artistina.
Voi toimia myös studiotaustalaulajana. Työhön kuuluu keikkailua, harjoituksia ja äänityksiä studioissa sekä äänenhuoltoa.

26522

Säveltäjä

Säveltäjä luo ja nuotitsee musiikkiteoksia. Voi olla taidemusiikin tai kevyen musiikin kuten jazzin, iskelmän, popin tai rock-musiikin säveltäjä.
Säveltää teoksia oma-aloitteisesti tai tilauksesta orkestereille, muusikoille jne. Voi toimia itsekin muusikkona.

26523

Orkesterin- ja kuoronjohtaja

Orkesterin- ja kuoronjohtaja johtaa orkesteria tai kuoroa. Kutsutaan myös kapellimestariksi. Harjoittaa ohjelmiston esityskuntoon sekä johtaa
orkesteria tai kuoroa esityksissä. Suunnittelee ohjelmistoa ja tutkii teoksia. Voi tehdä myös sävellys-, sovitus- ja opetustyötä.

26524

Kirkkomuusikko

Kirkkomuusikko johtaa seurakunnan musiikkitoimintaa. Vastaa musiikista jumalanpalveluksissa sekä muissa kirkollisissa toimituksissa kuten
häissä. Tekee myös musiikkikasvatustyötä ja johtaa erilaisia musiikkiryhmiä kuten kuoroja. Suunnittelee seurakunnan musiikkielämää.

26525

Muusikko

Muusikko soittaa orkesterissa jotakin instrumenttia, esimerkiksi viulua, huilua tai pianoa. Orkesteri voi olla esimerkiksi jousi-, puhallin-, kamari- tai sinfoniaorkesteri. Työ muodostuu kotiharjoittelusta, orkesteriharjoituksista ja konserteista.

26526

Tanssiorkesterimuusikko

Tanssiorkesterimuusikko soittaa esimerkiksi iskelmä- tai rockyhtyeessä yhtä tai useampaa soitinta, esimerkiksi kitaraa, bassoa tai rumpuja.
Työhön kuuluu soittamista ja solistin säestämistä keikoilla sekä harjoittelua ja levyttämistä ja joskus myös säveltämistä.

26529

Muu muusikko, laulaja tai säveltäjä

Tähän ryhmään kuuluvat muut muusikot, laulajat ja säveltäjät.

26530

Tanssija

Tanssija esittää tanssiosia mm. näyttämöesityksissä, poikkitaiteellisissa kokeiluissa ja televisiossa. Tanssilajit vaihtelevat nykytanssista balettiin ja ryhmäesityksistä sooloihin. Työhön kuuluu harjoituksia, esityksiä ja kiertueita. Voi toimia myös koreografina tai tanssinopettajana.

26540

Lavastaja

Lavastaja suunnittelee näytelmän tai televisio- tai elokuvatuotannon lavastuksen. Ideoi ja kehittelee näkemystään näyttämötekstin tms. pohjalta. Työstää kuvallisia luonnoksia tai pienoismallin ja piirtää työpiirustukset toteutusta varten. Valvoo lavastuksen toteutusta.

26541

Ohjaaja, taidealan tuotannot

Ohjaaja johtaa teatterissa tai elokuva- tai tv-tuotannossa työryhmää, johon kuuluvat taiteelliset ja tekniset työntekijät. Vastaa näytelmän, elokuvan tms. taiteellisesta lopputuloksesta. Suunnittelee ohjelmistoa, valitsee työryhmän sekä ohjaa harjoituksia ja kuvauksia.

26542

Teatterituottaja

Teatterituottajan tehtäviä ovat rahoituksen hankinta, budjetointi ja budjetin valvonta sekä aikataulujen laadinta ja tuotannon edistymisen valvonta. Työhön kuuluvat myös mm. myynti, markkinointi ja tiedotus sekä sopimusasiat. Toimii ohjaajan, teatteriproduktion taiteellisen johtajan
työparina.

26543

Elokuvatuottaja

Elokuvatuottaja työskentelee usein tuotantoyhtiön toimitusjohtajana. Hän johtaa ja valvoo elokuvatuotantoa vastaten elokuvan budjetoinnista
ja monista käytännön asioista. Tehtäviin kuuluu mm. työryhmän kokoaminen, sopimusasiat ja markkinointi.

26550

Näyttelijä

Näyttelijä on taiteilija, joka esiintyy teatterissa, elokuvissa tai tv-sarjoissa. Työhön kuuluu mm. perehtymistä käsikirjoitukseen ja rooliin, harjoituksiin osallistumista sekä esiintymistä näyttämöllä tai kuvauksissa. Voi toimia myös radion tuotannoissa ja juontajana.
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26559

Muu näyttelijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut näyttelijät.

26560

Musiikkijuontaja

Musiikkijuontaja soittaa DJ:nä yleisölle musiikkia mm. äänilevyiltä ravintoloissa, klubeilla tai tanssitapahtumissa. Voi juontaa radiossa. Seuraa
musiikin trendejä, hankkii levyjä ja viihdyttää yleisöä. Karaokejuontajana vetää karaokeiltoja mm. ravintoloissa ja tapahtumissa.

26590

Varieteetaiteilija

Varieteetaiteilija esiintyy varieteessa, jossa esittää näyttämöllä mm. erilaisia hilpeitä laulu-, tanssi-, ilveily- ja kabaree-esityksiä. Sirkustaiteilijana toimii esimerkiksi akrobaattina, nuorallakävelijänä, jonglöörina, taikurina tai klovnina. Työ on harjoittelua ja esiintymisiä.

26599

Muu taiteilija

Tähän ryhmään kuuluvat muut taiteilijat.

Asiantuntijat: luonnontieteet ja tekniikka, terveydenhuolto, liike-elämä ja hallinto, lainopilliset avustajat sekä sosiaali- ja kulttuuriala, informaatio- tietoliikenneteknologia
31110

Tutkimusavustaja, luonnontieteet

Tutkimusavustaja avustaa eri luonnontieteen aloilla tutkimustyötä tekeviä henkilöitä. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi näytteiden ottoa ja laboratoriotestien tekemistä sekä materiaalien valmistelua ja välineiden laittamista käyttökuntoon kokeita ja testejä varten.

31120

Rakennusteknikko

Rakennusteknikko toimii talonrakennuksen tai muun rakennustoiminnan alalla suunnitteluun, rakentamiseen, kunnossapitoon, työn suunnitteluun tai rakennustyön tarkastukseen liittyvissä tehtävissä. Voi toimia myös esimerkiksi rakennusmateriaalien valmistuksessa tai esimiestehtävissä.

31121

Mittausteknikko

Mittausteknikko tekee maanmittaukseen liittyvää mittaus- ja merkitsemistyötä. Tehtävät voivat liittyä mm. kartoitukseen, kaavoituksiin ja
kiinteistöihin. Voi toimia myös kaivostoiminnassa tehden mittauksia ja laskelmia sekä laatien karttoja kaivosalueesta. Voi toimia myös alusmittauksen tehtävissä sekä esimiestehtävissä.

31122

Kanavanhoitaja

Kanavanhoitaja palvelee kanavissa liikennöiviä aluksia. Voi sulkukoneenhoitajana hoitaa laitteistoa ja merkinantovälineitä. Tehtäviin kuuluvat
esimerkiksi sulutustehtävät sekä kanavan kunnossapitotehtävät. Valvoo ja ohjaa kanavan liikennettä.

31123

Kartoittaja

Kartoittaja laatii painettavia karttoja sekä tietokonekarttoja ja kolmiulotteisia maastomalleja. Tekee mm. erilaisia maastomittauksia elektronisilla mittauslaitteilla, satelliittipaikannuksia sekä ilmakuvakartoituksia. Toimii myös kaavoitukseen liittyvissä tehtävissä.

31124

Energianeuvoja

Energianeuvoja jakaa tietoa energiansäästön edistämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Hän työskentelee esimerkiksi energiayhtiön, kunnan tai järjestön palveluksessa.

31129

Muu rakennusteknikko

Tähän ryhmään kuuluvat muut rakentamisen asiantuntijat.

31130

Sähköteknikko

Sähköteknikko toimii sähkövoimateknisten laitteiden ja tuotteiden suunnittelun, valmistuksen, tarkastuksen, asennuksen, korjauksen tai huollon ja neuvonnan tehtävissä. Työ voi liittyä myös mm. sähkönjakeluun tai rakennusten sähköasennuksiin. Voi toimia esimiehenä.

31140

Tietotekniikan teknikko

Tietotekniikan teknikko toimii tietotekniikan laitteiden suunnittelun, valmistuksen, huollon ja korjauksen sekä asennuksen tehtäväalueilla. Voi
myös rakentaa ja ylläpitää tietoliikenneverkkoja.

31141

Elektroniikkateknikko

Elektroniikkateknikko toimii elektronisten ja teleteknisten tuotteiden ja laitteiden sekä niiden osien valmistuksessa suunnittelun, tuotannon,
tarkastuksen sekä huollon tehtäväalueilla. Voi myös neuvoa laitteiden käytössä.

31149

Muu elektroniiikan ja tietotekniikan
teknikko

Tähän ryhmään kuuluvat muut elektroniikan ja tietotekniikan asiantuntijat.

31150

Koneteknikko

Koneteknikko toimii koneiden ja muiden metallituotteiden suunnittelun, valmistuksen, tarkastuksen, asennuksen, korjauksen tai huollon ja
neuvonnan tehtävissä. Voi toimia myös työnjohtajana. Tehtäviin voi kuulua esimerkiksi työn- tai tuotannonsuunnittelua.

31151

Katsastaja

Katsastaja tekee ajoneuvojen vuosi-, rekisteröinti-, muutos- ja rakennekatsastuksia. Tarkastaa mm., että ajoneuvo on säädösten edellyttämässä kunnossa ja pakolliset maksut ja vakuutukset on hoidettu. Tarkastuksen ja asiakaspalvelun lisäksi voi toimia myös esimiestehtävissä.

31152

LVI-teknikko

LVI-teknikko toimii LVI-alan tuotteiden suunnittelun, valmistuksen, tarkastuksen, asennuksen, korjauksen tai huollon ja neuvonnan tehtävissä.
Voi toimia myös työnjohtajana. Tehtäviin voi kuulua myös esimerkiksi työn- tai tuotannonsuunnittelua.

31153

Laivankatsastaja

Laivankatsastaja katsastaa laivojen merikelpoisuuden sekä laivoissa olevat laitteet. Tekee peruskatsastuksen ennen aluksen asettamista
liikenteeseen tai kun aluksen koneistoon tai runkoon on tehty olennaisia muutoksia. Tekee myös mm. määräaikaiskatsastuksia.

31159

Muu konetekniikan asiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut konetekniikan asiantuntijat.
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31160

Kemian teknikko

Kemian teknikko toimii kemianteollisuuden eri toimialojen tuotteiden valmistuksessa suunnittelun, tuotannon, laadunvalvonnan tai huollon
tehtävissä. Voi toimia myös työnjohtajana. Tehtäviin voi kuulua myös esimerkiksi työn- tai tuotannonsuunnittelua.

31169

Muu kemian prosessitekniikan asian- Tähän ryhmään kuuluvat muut kemian prosessitekniikan asiantuntijat.
tuntija

31170

Kaivosteknikko

Kaivosteknikko toimii kaivoksilla ja avolouhoksilla tai metallien rikastuksessa, jalostuksessa tai valamisessa työnjohdon, tuotannon suunnittelun, tarkastuksen tai huollon tehtävissä. Voi toimia myös öljynporauksen tuotantotehtävissä.

31179

Muu kaivosteollisuuden asiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut kaivosteollisuuden ja metallurgian asiantuntijat.

31180

Tekninen piirtäjä

Tekninen piirtäjä laatii mm. koneiden ja muiden metallituotteiden, LVI-järjestelmien, sähkövoimateknisten laitteiden tai rakennusten työ- ja
osapiirustuksia. Laatii myös tarvikeluetteloita sekä tekee laskentatyötä. Voi laatia myös esimerkiksi karttoja.

31189

Muu tekninen piirtäjä

Tähän ryhmään kuuluvat muut tekniset piirtäjät.

31190

Työntutkimusteknikko

Työntutkimusteknikko tekee rakennustyöhön tai elektroniikka- ja sähkötekniikan, koneiden ja metallituotteiden, kemianteollisuuden, kaivosalan tms. tuotteiden valmistukseen liittyvää työn- ja menetelmäntutkimusta. Voi laatia myös urakkahinnoittelun perusteet.

31191

Kuljetusteknikko

Kuljetusteknikko työskentelee yleensä kuljetustoimintaa harjoittavassa yrityksessä, jossa vastaa teollisuuden, kaupan alan tms. yrityksen
tavarankuljetuksen suunnittelusta ja toteutumisesta omalla maantieteellisellä alueellaan. Suunnittelee kuljetusreittejä ja kuljetusjärjestelmiä.

31192

Elintarviketeknikko

Elintarviketeknikko toimii elintarvikkeiden tuotannossa, jossa tehtäviin kuuluu vastata tuotannon suunnittelusta, valvonnasta ja teknisestä
kehittämisestä. Toimii esimiestehtävissä. Voi osallistua itsekin tuotantotyöhön.

31193

Paloesimies

Paloesimies on palomiesten työnjohtaja. Toimii sammutusyksikön esimiehenä ja yksikön johtajana sammutus- ja pelastustilanteissa. Johtaa
työvuoronsa hälytysvalmiuden ylläpitoa ja asemapalvelua, johon kuuluu mm. palokunnan kaluston huollon johtamista.

31194

Tutkimusavustaja, maatalous

Tutkimusavustaja toimii maatalousalan tutkimustyössä avustaen tutkimustyötä tekeviä henkilöitä. Työ liittyy esimerkiksi kasvinviljelyyn, kasvinjalostukseen, karjatalouteen, rehuihin, elintarvikkeisiin, alan teknologiaan tai talouteen.

31199

Muu teknikko

Tähän ryhmään kuuluvat muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat.

31210

Kaivostyönjohtaja

Kaivostyönjohtaja ohjaa ja valvoo kaivos- tai louhintatöitä sekä toimii työntekijöiden esimiehenä. Vastaa aikataulujen noudattamisesta sekä
siitä että työn hoitamiseen on riittävästi henkilöstöä, laitteita, koneita ja tarvittavia materiaaleja.

31220

Työnjohtaja, elektroniikka-ala

Elektroniikka-alan työnjohtaja toimii elektronisten ja teleteknisten laitteiden valmistuksen tai asennus- ja korjaustöiden työnjohtotehtävissä.
Tehtäviin kuuluu mm. suunnitella töitä, valvoa työtä ja aikatauluja sekä huolehtia siitä, että tarvittavat tekijät, materiaalit ja laitteet ovat käytettävissä.

31229

Työnjohtaja, muut teollisuuden alat

Tähän ryhmään kuuluvat muut teollisuuden työnjohtajat.

31230

Työnjohtaja, rakennusala

Rakennusalan työnjohtaja suunnittelee ja johtaa uudis- ja korjausrakennushankkeita. Voi työskennellä esimerkiksi työmaamestarina tai vastaavana työnjohtajana johtaen ja valvoen rakennustöitä. Voi toimia myös kiinteistöjen ylläpitoon liittyvissä tehtävissä.

31310

Prosessinhoitaja, voimalaitos

Prosessinhoitaja, joka työskentelee voimalaitoksessa, käyttää ja valvoo sähkön- tai lämmöntuotannon prosesseja ja laitteita. Tehtäviin kuuluu
myös huoltotöitä ja tarkastuksia sekä raportointia laitoksen toiminnasta.

31320

Prosessinhoitaja, jätteenpolttolaitos

Prosessinhoitaja, joka työskentelee jätteenpolttolaitoksessa, valvoo ja käyttää jätteenpolttolaitoksen automatisoituja prosesseja ja laitteita
kuten jätteenpolttouuneja. Valvoo myös päästöjen määriä sekä jätteiden turvallista varastointia.

31321

Prosessinhoitaja, vedenpuhdistuslaitos

Prosessinhoitaja, joka työskentelee vedenpuhdistuslaitoksessa, valvoo ja käyttää automatisoituja prosesseja ja laitteita, joilla puhdistetaan
mm. kotitalouksille tulevia juoma- ja käyttövesiä tai jätevesiä, jotka palautetaan vesistöihin. Ottaa myös näytteitä vesistä.

31330

Prosessinhoitaja, kemianteollisuus

Kemianteollisuuden prosessinhoitaja toimii peruskemikaaleja ja niihin pohjautuvia tuotteita valmistavassa tuotantolaitoksessa tuotannon
käyttötehtävissä, joihin kuuluu prosessien ja laitteiden valvontaa ja ohjaamista. Tekee myös laadunvalvontaa, laitteistojen kunnon valvontaa
ja päivittäisiä huoltotöitä.

31340

Prosessinhoitaja, öljy- tai maakaasujalostamo

Prosessinhoitaja, joka työskentelee öljy- tai maakaasujalostamolla, käyttää ja valvoo laitoksen prosesseja ja laitteita. Tehtäviin kuuluu myös
huoltotöitä ja tarkastuksia sekä näytteidenottoa.
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31350

Prosessinhoitaja, metallien jalostus

Prosessinhoitaja, joka työskentelee metallien jalostuksessa, käyttää ja valvoo prosesseja ja laitteita, joilla valmistetaan ja jalostetaan erilaisia
metalleja ja metallituotteita esimerkiksi masuuneissa, konverttereissa, valssaamoissa, pursotuksessa tai lämpökäsittelyssä.

31390

Prosessinhoitaja, paperiteollisuus

Paperiteollisuuden prosessinhoitaja työskentelee paperimassaa tai paperia valmistavassa tuotantolaitoksessa valvoen monitoimisia prosessinvalvontalaitteita. Tehtäviin kuuluu myös mm. laadunvalvontaa.

31410

Laborantti

Laborantti tekee laboratoriossa kemiallisia, fysikaalisia, mikrobiologisia ja aistinvaraisia määrityksiä. Tekee analyyseja ja mittauksia, määrittelee aineiden pitoisuuksia ja ottaa näytteitä. Toimii laadunvalvonnassa, tuotantoprosessien seurannassa, tuotekehittelyssä tai tutkimuksessa.

31411

Laboratorioapulainen

Laboratorioapulainen avustaa laboratoriossa kemiallisten, fysikaalisten, mikrobiologisten ja aistinvaraisten määrityksien tekemisessä, analyyseissa ja mittauksissa. Avustaa aineiden pitoisuuksien määrittelyssä ja näytteiden otossa.

31419

Muu laborantti

Tähän ryhmään kuuluvat muut laborantit.

31420

Kotitalousneuvoja

Kotitalousneuvoja antaa kotitalouden käytännön asioissa neuvontaa, joka liittyy mm. ruoka-aineisiin, ruoan valmistukseen, kotitalouden laitteisiin, pyykinpesuun ja jälkikäsittelyyn sekä siivoukseen. Työhön kuuluu myös tiedottamista sekä toiminnan suunnittelua ja kehittämistä.

31430

Metsätyönjohtaja

Metsätyönjohtaja johtaa metsätöitä ja metsänhoitotöitä, joihin kuuluvat mm. hakkuu, raivaus, leimaus ja istutus. Käytännön työnjohdon lisäksi
tehtäviin kuuluu töiden suunnittelua. Tehtävänä voi olla esimerkiksi teollisuuden puunhankinta tai alueellinen metsänhoito.

31439

Muu metsätyönjohtaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut metsätalousteknikot.

31510

Konepäällikkö

Konepäällikkö toimii laivan koneosaston päällikkönä vastaten aluksen koneiston toiminnasta sekä koneiden ja sähköteknisen laitteistojen
käytöstä ja huollosta. Vastaa myös koneosaston työturvallisuudesta sekä toimii yleensä aluksen palopäällikkönä.

31511

Konemestari

Konemestari johtaa työtä matkustaja-, rahti- tms. aluksen konehuoneessa. Valvoo laivan koneistojen toimintaa ja käyttöä, huolto- ja korjaustöitä sekä poltto- ja voiteluaineiden täydennyksiä. Huolehtii konetarvikkeiden ja varaosien hankinnasta. Toimii konemiehistön työnjohtajana.

31512

Alikonemestari

Alikonemestari hoitaa yhdessä muun konepuolen henkilöstön kanssa aluksen koneita ja laitteita. Osallistuu korjaustyöhön. Voi pienehköissä
aluksissa vastata konepuolen työnjohdosta. Valvoo laivan koneistojen toimintaa ja käyttöä sekä huolto- ja korjaustöitä.

31519

Muu konepäällikkö tai -mestari

Tähän ryhmään kuuluvat muut laivojen konepäälliköt ja -mestarit.

31520

Merikapteeni

Merikapteeni on aluksen päällikkö, jonka tehtävänä on aluksen johtaminen. Ylin vastuu aluksen miehistöstä, matkustajista, rahdista ja
aluksen merikelpoisuudesta. Ohjaa alusta lähdettäessä satamista ja tultaessa satamiin sekä hoitaa satamassa aluksen operointiin liittyvän
yhteydenpidon mm. viranomaisiin.

31521

Satamakapteeni

Satamakapteeni vastaa kaikesta satamassa tapahtuvasta toiminnasta. Johtaa ja valvoo satamassa tehtävää työtä ja liikennettä sekä vastaa
työturvallisuudesta. Valvoo myös, että satamaa koskevia määräyksiä noudatetaan.

31522

Perämies

Perämies vastaa aluksen turvallisesta kuljettamisesta sekä valvoo ja hoitaa meriradioliikennettä. Merellä vahtiperämiehenä määrittää aluksen
sijaintia ja ohjaa laivaa ennalta suunniteltua reittiä pitkin. Satamissa valvoo, että lastinkäsittely tapahtuu turvallisesti ja lastaussuunnitelman
mukaisesti.

31523

Laivuri

Laivuri toimii sisävesialuksen tai muun pienen aluksen päällikkönä. Ohjaa alusta ja hoitaa navigoinnin sekä radioliikenteen. Suunnittelee ja
valvoo toimintaa aluksella. Voi toimia myös aluksen koneenhoitajana. Osallistuu usein myös muihin käytännön töihin.

31524

Luotsi

Luotsi opastaa aluksia ulko- ja sisäsaariston väylillä, Saimaan vesistössä ja satama-alueilla. Tuo alukset turvallisesti satamaan ja sieltä ulos.
Vahvistaa komentosiltamiehityksen osaamista. Toimii aluksen päällikön neuvonantajana. Ottaa usein aluksen ohjauksen johtoonsa.

31525

Väylämestari

Väylämestari vastaa laiva- ja veneväylien turvalaitteiden kuten majakoiden, loistojen, viittojen, kummeleiden ja linjataulujen tarkastuksista
sekä huolloista. Toimii työnjohtajana, mutta osallistuu usein itsekin käytännön töihin.

31529

Muu vesiliikenteen perämies tai
päällikkö

Tähän ryhmään kuuluvat muut vesiliikenteen perämiehet ja päälliköt.

31530

Liikennelentäjä

Liikennelentäjä on lentokoneen ohjaaja, joka on joko lentokapteeni tai perämies. Lentokapteeni on koneen päällikkö, ja vastaa koneesta, sen
miehistöstä, matkustajista ja rahdista. Perämies toimii vuorollaan ohjaajana ja avustaa lennon suunnittelussa ja lentokoneen operoinnissa.
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31531

Helikopterilentäjä

Helkopterilentäjä ohjaa helikopteria ja hoitaa erityyppisiä lentotehtäviä kuten henkilö- ja materiaalikuljetuslentoja, etsintä- ja pelastuspalvelutehtäviä ja liikennevalvontaa. Voi toimia ilma-aluksen päällikkönä tai perämiehenä.

31539

Muu lentäjä

Tähän ryhmään kuuluvat muut lentokapteenit ja-perämiehet.

31540

Lennonjohtaja

Lennonjohtaja johtaa lentoliikennettä ilmatilassa ja lentokentällä. Voi toimia lentoaseman lähilennonjohdossa, lähestymislennonjohdossa tai
aluelennonjohdossa. Toimii myös esimerkiksi koulutustehtävissä sekä lennonvarmistuslaitteiden teknisenä vastuuhenkilönä.

31551

Lennonjohdon avustaja

Lennonjohdon avustaja toimii lennonjohdossa avustavissa tehtävissä lennonjohtajien ja vuoroesimiehen apuna. Välittää lennonjohtoselvityksiä ja ilmatilavarauksia sekä arviosanomia eri lennonjohtoyksiköiden välillä. Voi tarvittaessa avustaa liikenteen koordinoinnissa.

31552

Lennontiedottaja

Lennontiedottaja antaa ilma-aluksille turvalliseen liikehtimiseen tarpeellisia tietoja ja johtaa ajoneuvoja radiopuhelimen välityksellä. Tehtäviin
kuuluu myös mm. säähavaintojen tekemistä, viestittämistä ja lentosuunnitelmatietojen käsittelyä.

31553

Lennonselvittäjä

Lennonselvittäjä valvoo lentoyhtiön liikennettä lentokentällä. Rekisteröi lähdöt ja laskeutumiset, laskee saapumisajat ja tekee lentoaikatauluihin tarvittavat muutokset. Voi päälennonselvittäjänä johtaa suuren selvitysryhmän työtä.

31559

Muu lennonvalvonnan tekninen
asiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut lennonvalvonnan tekniset asiantuntijat.

32110

Röntgenhoitaja

Röntgenhoitaja tutkii ja hoitaa potilaita diagnostisen ja terapeuttisen radiografian menetelmin. Suorittaa säteilylle altistavan tutkimuksen tai
hoidon lääkärin lähetteellä. Vastaa tutkimuksen ja hoidon teknisestä toteuttamisesta sekä tutkimusten esivalmisteluista.

32120

Bioanalyytikko, terveydenhuolto

Bioanalyytikko työskentelee terveydenhuollossa, jossa hän ohjaa asiakkaita laboratoriotutkimuksiin ja tekee niitä. Tehtäviin kuuluu mm. ottaa
ja tutkia laboratorionäytteitä sekä arvioida tulosten luotettavuutta ja raportoida tutkimustuloksista.

32121

Laboratoriohoitaja

Laboratoriohoitaja työskentelee terveydenhuollon laboratorioissa, tutkimusryhmissä, hoito- ja tutkimusyksiköissä tai laboratorioalan yrityksissä. Laboratoriohoitajan ammatti on Suomessa laillistettava ammatti.

32129

Muu bioanalyytikko

Tähän ryhmään kuuluvat muut terveydenhuollon bioanalyytikot.

32130

Farmaseutti

Farmaseutti toimii apteekissa asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävissä. Neuvoo asiakkaita lääkkeiden ja itsehoitovalmisteiden käytössä. Voi
myös valmistaa lääkkeitä sekä kouluttaa terveydenhuollon henkilökuntaa.

32139

Muu farmaseutti

Tähän ryhmään kuuluvat muut farmaseutit.

32140

Hammasteknikko

Hammasteknikko suunnittelee ja valmistaa hammashoidossa tarvittavia hammasproteeseja sekä hampaiden oikomiseen ja purennan hoitoon
liittyviä kojeita hammaslääkärin toimeksiannosta. Voi toimia myös työnjohtotehtävissä.

32141

Apuvälineteknikko

Apuvälineteknikko suunnittelee ja valmistaa yksilöllisiä apuvälineitä niitä tarvitseville henkilöille. Työhön kuuluu apuvälineiden mitanoton,
suunnittelun ja valmistuksen ohella niiden toimivuuden varmistaminen sekä asiakaspalvelu. Myös huoltaa ja korjaa proteeseja.

32149

Muu apuvälinevalmistaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut apuvälinevalmistajat.

32210

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitaja tekee hoitotyötä, antaa lääkehoitoa ja tekee tutkimuksia sekä ottaa potilaita vastaan. Työhön kuuluu myös hoitotyön suunnittelua ja vaikuttavuuden seurantaa. Neuvoo, ohjaa ja tukee potilaita ja heidän omaisiaan. Edistää yksilöiden ja perheiden terveyttä neuvonnalla.

32211

Erikoissairaanhoitaja

Erikoissairaanhoitaja on sairaanhoitaja, joka on erikoistunut työssään johonkin erikoisalaan, esimerkiksi ensihoitoon, psykiatriaan tai sisätauti-kirurgiseen hoitotyöhön. Tekee hoitotyötä, antaa lääkehoitoa, tekee tutkimuksia, ottaa potilaita vastaan sekä neuvoo ja tukee heitä.

32212

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä ennalta ehkäisee sairauksia neuvonnalla. Järjestää erilaisia terveystapahtumia,
terveyden edistämisen ryhmätilaisuuksia ja oppitunteja. Tekee terveystarkastuksia. Työhön kuuluu myös sairaanhoitotoimenpiteitä ja rokottamista.

32213

Työterveyshoitaja

Työterveyshoitaja edistää ja ylläpitää työntekijöiden terveyttä ja toimintakykyä sekä työyhteisöjen hyvinvointia. Antaa terveyden- ja sairaanhoitoa. Tekee työpaikkakäyntejä sekä seuraa ja arvioi työmenetelmiä, työolosuhteita ja työympäristöä ja opastaa työntekijöitä.

32214

Kouluterveydenhoitaja

Kouluterveydenhoitaja edistää ja ylläpitää oppilaiden terveyttä ja toimintakykyä sekä kouluyhteisöjen hyvinvointia. Antaa terveyden- ja sairaanhoitoa. Tekee terveystarkastuksia sekä antaa rokotuksia, neuvontaa ja terveyskasvatusta.
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32220

Kätilö

Kätilö opastaa odottavia äitejä, avustaa synnytyksen aikana sekä hoitaa äitiä ja lasta synnytyksen jälkeen. Tehtäviin kuuluvat myös mm.
naisten sairauksien hoito, ehkäisyneuvonta, perhesuunnittelu ja lapsettomuuden hoito.

32300

Luontaishoitaja

Luontaishoitaja hoitaa ja ennaltaehkäisee fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia, vaivoja ja vammoja käyttäen luonnonlääkintä- ja muita terapioita
kuten esimerkiksi lääkekasveja, yrttejä ja ruokavaliota. Tutkii potilaita ja antaa neuvontaa. Ohjaa tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaisten
luokse.

32400

Seminologi

Seminologi on tuotantoeläinten kuten nautojen keinosiementäjä. Tehtäviin kuuluvat mm. siemennys, tiineystarkastukset, alkionsiirrot ja hedelmällisyysneuvonta. Karjantarkkailijana tarkkailee lehmien maidontuottoa sekä antaa ruokintaa ja karjanhoitoa koskevia neuvoja.

32510

Suuhygienisti

Suuhygienisti neuvoo ja opastaa asiakasta suun ja hampaiden kotihoidossa sekä hoito- ja puhdistusvälineiden käytössä. Kartoittaa ja seuraa
asiakkaan suun terveydentilaa. Tekee mm. hampaiden fluorikäsittelyjä sekä poistaa hammaskiveä ja värjäytymiä.

32540

Optikko

Optikko tekee näöntutkimuksia sekä sovittaa ja myy asiakkaalle sopivia silmä- ja piilolaseja ja optisia apuvälineitä. Opastaa asiakasta silmälasien, piilolasien ja näönhuoltovälineiden käytössä. Tekee myös silmälasien huolto- ja korjaustöitä sekä valmistaa silmälaseja.

32550

Fysioterapeutti

Fysioterapeutti arvioi asiakkaan liikkumista ja toimintakykyä mm. havainnoimalla ja testaamalla. Antaa ohjausta ja neuvontaa, ohjaa terapeuttista harjoittelua, antaa manuaalista ja fysikaalista terapiaa sekä tarjoaa mm. apuvälinepalveluita ja toimintaympäristön suunnittelua.

32551

Jalkaterapeutti

Jalkaterapeutti tekee alaraajojen toiminnan arviointia ja hoitosuunnitelmia sekä toteuttaa liikkumis- ja toimintakykyä ylläpitäviä terapioita ja
hoitaa sairauksien aiheuttamia alaraajaongelmia. Työhön kuuluu myös terveyttä edistävä jalkaterapia ja jalkaterän apuvälineterapia.

32559

Muu fysioterapeutti

Tähän ryhmään kuuluvat muut fysioterapeutit.

32570

Terveystarkastaja

Terveystarkastaja tutkii kunnissa terveysvaaroja ja toimii niiden poistamiseksi. Laatii suunnitelmia ja valvoo hygienia-, elintarvikehygienia- ym.
määräysten noudattamista. Tarkastaa mm. ravintoloita, kouluja, sairaaloita ja uimahalleja. Voi tutkia myös jätevesien, roskien tms. käsittelyä.

32571

Työsuojelutarkastaja

Työsuojelutarkastaja valvoo työsuojelulainsäädännön noudattamista työpaikoilla, joissa tekee tarkastuksia. Tekee valvontakyselyjä. Laatii
tarkastuksesta tarkastuskertomuksen. Antaa toimintaohjeita ja kehotuksia sekä tarvittaessa väliaikaisia käyttökieltoja. Seuraa näiden noudattamista.

32572

Ergonomi

Ergonomi tekee ergonomisia tutkimuksia ja selvityksiä, joilla parannetaan ihmisen turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia. Sopeuttaa mm.
työtä, työvälineitä ja työympäristöä vastaamaan ihmisen ominaisuuksia ja tarpeita. Tehtäviin kuuluu mm. kouluttamista ja suunnittelua.

32573

Ympäristönsuojelutarkastaja

Ympäristönsuojelutarkastaja työskentelee kunnan ympäristönsuojelun tehtävissä, joista keskeisiä ovat valvonta ja täytäntöönpano. Seuraa
ympäristön tilaa, antaa ohjausta, neuvontaa ja lausuntoja sekä mm. valvoo ympäristönhuoltoa ja lupia sekä käy tarkastuskohteissa.

32579

Muu terveyden- tai työsuojelun
asiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut terveys- ja työsuojelutarkastajat.

32580

Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja

Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja toimii ensiapua ja kiireellistä hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitoryhmässä. Voi työskennellä ensihoitoja sairaankuljetusyksikössä sekä sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla. Huolehtii potilaiden siirtämisestä eri osastoille. Ajaa ambulanssia.

32590

Toimintaterapeutti

Toimintaterapeutti arvioi asiakkaan kykyä ja mahdollisuuksia toimia arjessa. Suunnittelee arvioinnin pohjalta terapian tai apuvälinepalvelun.
Antaa ohjausta ja neuvontaa. Toimintaterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Menetelmiä ovat esimerkiksi leikki, ruoanvalmistus tai savityöt.

32591

Kiropraktikko

Kiropraktikko tutkii ja hoitaa pääasiassa tuki- ja liikuntaelinsairauksia, erityisesti selkärangan toimintahäiriöitä. Antaa kotihoito-ohjeita sekä
pyrkii ehkäisemään oireet ennalta.

32592

Naprapaatti

Naprapaatti on erikoistunut tuki- ja liikuntaelimistön toimintahäiriöiden tutkimiseen, hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

32593

Osteopaatti

Osteopaatti tutkii ja hoitaa nivelten ja pehmytkudosten toiminnallisia häiriöitä ja kiputiloja. Hoito koostuu pehmytkudosten, nivelten ja hermoston käsittelytekniikoista.

32599

Muu terveydenhuollon asiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut muualla luokittelemattomat terveydenhuollon asiantuntijat, esimerkiksi musiikki- ja taideterapeutit, kiropraktikot, osteopaatit ja naprapaatit.

33110

Arvonpaperinvälittäjä

Arvopaperinvälittäjä ostaa, myy, vaihtaa ja merkitsee arvopapereita kuten pörssiosakkeita asiakkaan toimeksiannosta esimerkiksi pankissa
tai sijoituspalveluyrityksessä. Ottaa toimeksiannon vastaan ja antaa asiakkaalle päätöksentekoon tarvittavia tietoja.
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33119

Muu arvopaperi- tai valuuttakauppias Tähän ryhmään kuuluvat muut arvopaperi- ja valuuttakauppiaat.

33120

Luottoneuvoja

Luottoneuvoja kartoittaa asiakkaan tarpeet ja esittelee eri vaihtoehtoja. Valmistelee hakemukset päätöksentekokäsittelyä varten. Tarkastaa
asiakastiedot lainaa varten ja arvioi luottokelpoisuuden. Tekee maksusopimuksia ja seuraa maksujen hoitoa.

33130

Kustannuslaskija

Kustannuslaskija laskee erilaisten tuotteiden valmistus- tai hankintakulut. Tehtäviin kuuluu mm. kustannus- ja määrälaskentaa sekä budjetointia ja kustannusseurantaa. Voi toimia tarjouslaskijana ja laskea tarjoushintoja. Voi olla erikoistunut esimerkiksi teknisten tarjousten laatimiseen.

33131

Kirjanpitäjä

Kirjanpitäjä vastaa yrityksen tai esimerkiksi julkishallinnon viraston kirjanpidosta, laskutuksesta ja reskontrien hoidosta. Tilitoimistossa hoitaa
asiakasyrityksen taloushallintoa kuten kirjanpitoa, tilinpäätöksiä ja kannattavuusseurantaa.

33132

Taloussihteeri

Taloussihteeri työskentelee yrityksissä tai esimerkiksi virastoissa taloushallinnon tehtävissä. Työhön kuuluu esimerkiksi kirjanpitoa, osto- ja
myyntireskontran hoitamista, palkanlaskentaa, kulu- ja määrärahaseurantaa, talousarviosuunnittelun avustavia tehtäviä ja raportointia. Tehtäviin voi kuulua myös yleishallinnollisia tehtäviä.

33139

Muu kirjanpidon tai laskentatoimen
asiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat.

33140

Tutkimusavustaja, yhteiskuntatieteet

Tutkimusavustaja avustaa yhteiskuntatieteellistä, humanistista tai luonnontieteellistä tutkimustyötä tekeviä henkilöitä. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi aineiston hankintaa ja analysointia tai näytteiden ottoa ja laboratoriotestien tekemistä sekä kokeiden ja testien valmistelua.

33141

Tilastonlaatija

Tilastonlaatija tekee tutkimusten tilastotuotannon haastattelu- ja rekisteritietojen käsittelyä kuten tietojen tarkistuksia ja koodausta sekä tilastojen laadinnan avustavia tehtäviä. Laatii taulukoita ja kuvioita tilastollisten ja muiden tulosten esittämiseksi.

33150

Arvioija

Arvioijan tehtävänä on arvioida omaisuuden arvoa. Arvonmäärityksiä tehdään esimerkiksi vakuutussopimusten laadinnan yhteydessä. Arviointi kohdistuu mm. kiinteistöihin, teollisuuden koneisiin, kotitalouden esineisiin, taideteoksiin, jalokiviin jne. Laatii raportteja arvioinnista.

33151

Vahinkotarkastaja

Vahinkotarkastaja toimii vahinkopaikoilla sekä neuvottelee ja neuvoo vahinkoihin liittyvissä tilanteissa. Tutkii palo-, murto- ja kolarivaurioita tai
on erikoistunut muulla tavoin. Käsittelee onnettomuuksiin liittyviä korvausasioita. Arvioi kiinteistöjen ja muun omaisuuden arvoa.

33152

Vakuutustarkastaja

Vakuutustarkastaja arvioi tapahtuneet vauriot ja vahingot sekä vakuutusyhtiön ja vakuutuksenantajan korvausvelvollisuuden korvattavassa
vakuutustapahtumassa. Laatii raportteja arviointiin ja arvonmäärityksiin vaikuttavista seikoista.

33210

Vakuutusmyyjä

Vakuutusmyyjä työskentelee asiakaspalvelutyössä myyden asiakkaille erilaisia vakuutuksia kuten henki-, tapaturma- ja liikennevakuutuksia.
Selvittää asiakkaiden olosuhteet ja riskit tarvittavien vakuutusten ja niiden ehtojen määrittämiseksi sekä neuvoo vakuutusasioissa.

33220

Myyntiedustaja

Myyntiedustaja myy edustamansa teollisuusyrityksen tai maahantuontiliikkeen tuotteita jälleenmyyjille ja suurasiakkaille. Työhön kuuluu kaupankäyntiä ja myynninedistämistä. Tekee asiakkaille myyntitarjouksia, neuvottelee, osallistuu messuille ja järjestää esittelytilaisuuksia.

33221

Myyntineuvottelija

Myyntineuvottelijan työ on myyntiä sekä yhteydenpitoa jo olemassa oleviin asiakkaisiin ja uusien asiakkaiden hankintaa. On yhteydessä jälleenmyyjiin, suurasiakkaisiin jne. henkilökohtaisesti, puhelimitse tai kirjallisesti. Myytävä tuote voi olla esimerkiksi jokin laite, tarvike, järjestelmä tai jokin palvelu.

33222

Tekninen myyjä

Tekninen myyjä myy erilaisia teknisiä laitteita ja järjestelmiä kuten työkaluja, pumppuja ja teollisuustarvikkeita teollisuus- ja muille asiakkaille
sekä jälleenmyyjille. Avustaa myyntiedustajia teknistä asiantuntemusta vaativien laitteiden myynnissä.

33223

Vientimyyjä

Vientimyyjä myy teollisuusyrityksen tai vientiliikkeen tuotteita ulkomaille joko kotimaasta käsin tai käymällä asiakkaiden luona vientikohteessa. Hoitaa asiakassuhteita jo olemassa oleviin asiakkaisiin sekä hankkii uusia asiakkaita.

33224

Vientisihteeri

Vientisihteeri käsittelee ulkomaankauppaan liittyviä vientiasiakirjoja, hoitaa yhteydenpitoa sekä valmistelee kokouksia ja matkoja. Toimii kotimaassa vientiyrityksessä tai ulkomailla kotimaisen yrityksen vientitoimistossa tai tytäryhtiössä.

33229

Muu myyntiedustaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut myyntiedustajat.

33230

Ostopäällikkö

Ostopäällikkö johtaa yrityksen osto- ja hankintatoimintaa. Vastaa siitä, että yrityksellä on päivittäisessä toiminnassa tarvittavat materiaalit.
Tehtäviin kuuluu mm. tarjous- ja sopimusasioita sekä hankintojen valmistelua. Tekee yhteistyötä tuotannon, varaston ja materiaalia toimittavien yritysten kanssa.
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33231

Tuontipäällikkö

Tuontipäällikkö vastaa teollisen yrityksen tarvitsemien materiaalien ja tuotantotarvikkeiden tai maahantuontiyrityksen tuotteiden hankinnasta
ulkomailta. Tehtäviin kuuluvat mm. hankintoihin liittyvät tarjousasiat, ostoneuvottelut ja sopimusasiat sekä tavaran toimituksiin ja kuljetusjärjestelyihin liittyvät asiat.

33232

Ostaja

Ostaja huolehtii yrityksen tarvitsemista ostoista teollisuudessa, tukkukaupassa ja suurimmissa tavarataloissa. Tehtäviin kuuluu laatia ostosuunnitelmia ja -budjetteja, vertailla tuotteiden hintoja, käydä ostoneuvotteluja ja laatia ostosopimuksia.

33233

Ostoasiamies

Ostoasiamies ostaa erilaisia tuotteita yrityksen laskuun suoraan niiden tuottajilta. Hankkii esimerkiksi tukkipuita, karjaa tai maataloustuotteita.
Tehtäviin kuuluvat mm. yhteydenpito yritykseen ja tuottajiin sekä ostoihin liittyvät sopimusasiat.

33239

Muu sisäänostaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut sisäänostajat.

33240

Kauppa-agentti

Kauppa-agentti on myyntiedustaja, joka toimii itsenäisesti, mutta päämiehensä nimissä. Välittää toimeksiantajansa tavaroiden kauppaa pääasiallisesti vienti- ja tuontimarkkinoilla. Agentuuriliike ei varastoi välittämiään tavaroita eikä omista niitä.

33310

Huolitsija

Huolitsija työskentelee huolintaliikkeessä tuonti- ja vientikuljetusten järjestelytehtävissä. Suunnittelee tavarankuljetuksen kokonaisuuden ja
hoitaa tarvittavan paperityön. Työhön kuuluu myös asiakkaiden informoimista kuljetuksen vaiheista.

33311

Tullaaja

Tullaaja toimii huolitsijan asiamiehenä vienti- ja tuontitavaroiden tullikäsittelyssä. Tehtäviin kuuluu mm. tavaramäärän, -laadun ja mahdollisten
vahinkojen toteaminen, näytteenotot ja tarkastukset sekä alustavien tulliselvitysasiakirjojen laadinta ja niiden esittäminen.

33312

Laivanselvittäjä

Laivanselvittäjä järjestää aluksia kuljettamaan tuotteita ja rahtia kotimaassa ja ulkomailla. Tehtäviin kuuluu järjestää laivojen myyntisopimuksia, kuljetussopimuksia, aikarahtaussopimuksia, hinaussopimuksia ja merivakuutuksia.

33320

Kongressisihteeri

Kongressisihteeri avustaa kokousten ja kongressien järjestelyissä. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi huolehtia vieraista yrityskäynneillä, neuvotteluissa ja messuilla, vastata tarjoiluista jne. Esittelee yrityksen tms. toimintaa ja tuotteita.

33330

Asiantuntija, TE-palvelut

Työ- ja elinkeinopalvelujen asiantuntija työskentelee työ- ja elinkeinotoimistossa. Tehtäviin kuuluu henkilöasiakkaiden palvelutarpeen arviointia, ohjausta ja neuvontaa sekä yritysasiakkaiden palvelua mm. rekrytoinneissa ja aloittavien yrittäjien neuvontaa.

33340

Isännöitsijä

Isännöitsijä on taloyhtiön toimitusjohtaja, jonka tehtävä on johtaa ja organisoida hoitamiensa kiinteistöjen asioita. Valmistelee asiat päätöksentekoa varten ja huolehtii niiden toimeenpanosta. Järjestää kiinteistön ylläpidon ja huolehtii taloussuunnittelusta.

33341

Kiinteistönvälittäjä

Kiinteistönvälittäjä välittää mm. kiinteistöjä, asunto-osakkeita ja tontteja myyjän toimeksiannosta. Selvittää kiinteistön arvon ja ilmoittaa kaupattavasta kohteesta lehdissä jne. sekä järjestää näyttötilaisuuksia ja esittelee kiinteistöä. Voi välittää vuokra-asuntoja.

33349

Muu kiinteistönvälittäjä tai isännöitsijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut kiinteistönvälittäjät ja isännöitsijät.

33390

Kulttuurisihteeri

Kulttuurisihteeri järjestää kuntalaisille edellytykset monipuolisiin kulttuuripalveluihin. Tehtäviin kuuluu suunnitella, järjestää, koordinoida ja
tuottaa kulttuuri- ja taidetapahtumia. Työhön kuuluu pitää yhteyttä alan toimijoihin sekä tiedottaa ja markkinoida.

33391

Matkailupäällikkö

Matkailupäällikkö suunnittelee, johtaa ja koordinoi matkailutoimintaa kaupunkien ja kuntien matkailutoimistoissa ja matkailuorganisaatioissa.
Tehtäviin kuuluu matkailupalvelujen kehittämistä ja ideointia yhdessä yritysten kanssa sekä markkinointia.

33392

Tuottaja, matkailu- ja kulttuuripalvelut Matkailu- ja kulttuuripalvelujen tuottaja suunnittelee ja toteuttaa asiakkaiden tarpeisiin elämyksiä tuottavia ohjelmapalvelukokonaisuuksia,
jotka voivat liittyä esimerkiksi luontoon, kulttuuriin, terveyteen, liikuntaan tai matkailutapahtumiin.

33393

Ilmoitusmyyjä

Ilmoitusmyyjä myy ilmoitus- ja mainostilaa esimerkiksi sanomalehtiin, aikakauslehtiin ja muihin julkaisuihin. Tehtäviin kuuluu ottaa yhteyttä
esimerkiksi yrityksiin usein puhelimitse ja yrittää saada yritys tms. ostamaan mainostilaa lehdestä.

33394

Huutokaupanpitäjä

Huutokaupanpitäjä järjestää pääasiassa arvoesineiden ja muiden tavaroiden myymiseksi huutokauppatilaisuuksia. Tehtäviin kuuluu esitellä
tuotteita sekä asettaa ne tarjolle ja seurata ostajien huutoja ja myydä tuote. Huutokauppaa käydään myös mm. internetissä.

33410

Toimistoesimies

Toimistoesimies vastaa pienen toimiston toimistotyöstä osallistuen tavallisesti itsekin käytännön työhön. Tehtäviin kuuluu mm. ohjata ja valvoa toimistotyöntekijöiden työtä, joka liittyy esimerkiksi tekstinkäsittelyyn tai puhelinvaihteen hoitoon.

33411

Toimistoesimies, pankkipalvelut

Pankkipalvelujen toimistoesimies vastaa pankin konttorin tai osaston toiminnasta. Tehtäviin kuuluu ohjata, valvoa ja koordinoida työntekijöiden työtä ja konttorin toimintaa. Laatii erilaisia raportteja. Esimiestyöhön kuuluu mm. kouluttamista, työntekijöiden ohjaamista ja rekrytointia.
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33412

Toimistoesimies, postipalvelut

Postipalvelujen esimies vastaa postin toimipaikasta, joka hoitaa asiakkaiden postilähetyksiä, myy postimerkkejä sekä postitus- ja pakkaustarvikkeita ja muita tuotteita. Työ on asiakaspalvelua ja neuvontaa sekä myyntiä. Vastaa toimipaikan toiminnasta.

33413

Postin esimies

Postin esimies toimii suuren toimipaikan kuten esimerkiksi jakelukeskuksen erillisyksikön esimiehenä. Työ liittyy esimerkiksi kirjeiden, pakettien, lehtien ja mainosten lajitteluun tai jakeluun ja kuljetuksiin. Toimii yksikön työntekijöiden työnjohtajana.

33419

Muu toimistotyön esimies

Tähän ryhmään kuuluvat muut toimistotyön esimiehet.

33420

Asianajosihteeri

Asianajosihteeri avustaa yksikön johtajia ja muuta henkilökuntaa. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi laki- ja muiden asiakirjojen valmistelua ja käsittelyä. Tarkistaa, oikolukee ja ylläpitää asiakirjoja sekä toimittaa niitä mm. asiakkaille ja oikeuden virkamiehille.

33430

Johdon assistentti

Johdon assistentin tehtävänä on esimiehen avustaminen, aikataulujen suunnittelu, matkojen järjestäminen ja toimistotehtävät. Toimii esimiehensä ja oman organisaationsa edustajana ulospäin. On usein erilaisten projektien ja työryhmien jäsen. Voi toimia johtoryhmän jäsenenä.

33431

Osastosihteeri

Osastosihteeri toimii julkishallinnon laitoksen, yksikön tms. toimistossa. Työhön kuuluu mm. henkilöstö- ja talousasioihin liittyviä tehtäviä sekä
toimistotehtäviä kuten tekstinkäsittelyä, ajanvarauksia, kirjanpitoa, asiakirjojen kirjaamista, arkistointia, tiedotusta ja asiakaspalvelua.

33439

Muu sihteeri

Tähän ryhmään kuuluvat muut johdon sihteerit ja osastosihteerit.

33440

Terveydenhuollon sihteeri

Terveydenhuollon sihteeri työskentelee sairaaloiden ja terveyskeskusten toimistoissa ja yksityislääkäreiden vastaanotoilla. Tehtäviin kuuluu
mm. hoitaa ajanvarauksia, tehdä puhtaaksikirjoituksia ja arkistointia sekä ohjata ja neuvoa potilaita.

33510

Tulliylitarkastaja

Tulliylitarkastaja työskentelee tullaus- ja passitustehtävissä, tullivalvonta- ja verotustehtävissä, jälkitarkastustehtävissä jne. sekä työnjohtotehtävissä. Tarkastaa matkustajia, tavaroita, ajoneuvoja ja asiakirjoja sekä käsittelee asiakirjoja.

33511

Tullitarkastaja

Tullitarkastaja työskentelee tullaus- ja passitustehtävissä, tullivalvonta- ja verotustehtävissä, jälkitarkastustehtävissä tai muissa Tullin ammatillisissa tehtävissä. Tarkastaa matkustajia, tavaroita, ajoneuvoja ja asiakirjoja sekä käsittelee asiakirjoja.

33512

Rajavartija

Rajavartija hoitaa rajaturvallisuuteen liittyviä tehtäviä rajavyöhykkeellä. Tehtäviä ovat rajatarkastukset, rajavalvonta sekä rikostorjunta ja tutkinta. Toimenkuvaan kuuluu pelastus- ja avustustehtäviä sekä rajoitetusti tullivalvonta- ja poliisitehtäviä.

33513

Merivartija

Merivartija hoitaa rajaturvallisuuteen liittyviä tehtäviä, joita ovat rajatarkastukset, rajavalvonta sekä rikostorjunta ja tutkinta. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu pelastus- ja avustustehtäviä sekä tullivalvonta- ja poliisitehtäviä. Merivartijan työpaikkana voi olla esimerkiksi merivartioasema,
vartiolaiva tai lentoaseman passintarkastusosasto.

33520

Verovirkailija

Verovirkailija hoitaa verotoimistossa henkilöasiakkaiden tai yritysten verotukseen liittyviä asiakaspalvelu-, selvitys- ja valmistelutehtäviä. Tehtäviin kuuluu neuvoa ja opastaa veroja koskevissa kysymyksissä.

33529

Muu verovalmistelija

Tähän ryhmään kuuluvat muut verovalmistelijat ja -tarkastajat.

33530

Korvauskäsittelijä

Korvauskäsittelijä käsittelee eläke-, sairaus-, työttömyys- ja muita sosiaaliturvaan kuuluvia etuuksia. Asiakaspalvelussa neuvoo etuus- ja
korvausasioissa. Tutkii hakemuksia ja niihin liittyviä asiakirjoja sekä tekee päätöksiä korvauksien ja avustuksien maksamisesta.

33539

Muu sosiaaliturva-asiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut sosiaaliturvaetuuksien käsittelijät.

33540

Lupatarkastaja

Lupatarkastaja tarkastaa kotikäynneillä televisiolupia. Voi myös neuvoa puhelimitse lupamaksuja koskevissa kysymyksissä sekä opastaa
lupien hakemisessa.

33550

Komisario

Komisario kuuluu poliisipäällystöön ja johtaa oman yksikkönsä toimintaa paikallispoliisissa, liikkuvassa poliisissa, keskusrikospoliisissa ja
suojelupoliisissa. Vastaa yksikön toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta. Vastaa myös kenttä- ja tutkintatehtävistä.

33551

Ylikonstaapeli

Ylikonstaapeli toimii poliisin kenttä- tai tutkintatyössä työnjohtajana ja kouluttajana sekä hoitaa osa-alueensa vaativia ammattitehtäviä. Suunnittelee ja jakaa työt konstaapeleille ja on vastuussa partiosta tai ryhmästä. Voi toimia kenttäjohtajana.

33590

Muu julkishall. valmistelija, valvontaviranomainen

Muu julkishallinnon valmistelija tai valvontaviranomainen toimii erilaisissa valvonta-, tutkimus- ja tarkastustehtävissä. Valvoo esimerkiksi liikepaikoissa käytettäviä painoja ja mittoja, tavaroiden ja palveluiden hintoja tai työstä maksettavia palkkoja. Laatii myös erilaisia raportteja.

34110

Kuluttajaneuvoja

Kuluttajaneuvoja antaa tietoa kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista. Tehtäviin kuuluu myös sovitella kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan
välisiä ristiriitoja. Seuraa markkinointia ja sopimusehtoja. Antaa henkilökohtaista neuvontaa ja tiedottaa.
25

Numero Ammattinimike

Ammatinkuvaus

34111

Järjestöasiamies

Järjestöasiamies työskentelee järjestössä, jossa tehtäviin kuuluu ohjata, suunnitella ja kehittää järjestön käytännön toimintaa. Hoitaa mm.
jäsenten edunvalvontaan ja koulutukseen liittyviä asioita, järjestön tavoitteiden mukaisia tehtäviä sekä neuvoo ja tiedottaa.

34112

Järjestösihteeri

Järjestösihteeri hoitaa järjestön käytännön toimintaa puheenjohtajan apuna sekä neuvoo ja ohjaa järjestön jäseniä. Tehtäviin voi kuulua esimerkiksi taloushallintoa, jäsenrekisterin ylläpitoa, tilavarauksia ja hankintoja sekä koulutusten ja tapahtumien järjestelyä.

34113

Velka- ja talousneuvoja

Velka- ja talousneuvoja auttaa velkatilanteen kartoittamisessa ja kertoo erilaisista tukipalveluista sekä velkojen järjestelymahdollisuuksista.
Neuvottelee velkojien kanssa, auttaa maksuaikataulujen ja velkojen järjestelyssä sekä velkajärjestelyhakemuksessa.

34119

Muu lainopill. avustaja, järjestöalan
asiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut lainopilliset avustajat ja järjestöalan asiantuntijat.

34120

Askartelunohjaaja

Askarteluohjaajan työ on kädentaitojen ohjaamista sekä askartelun suunnittelua ja arviointia. Työt liittyvät esimerkiksi ompeluun, huovutukseen, keramiikkatöihin tai kankaanpainantaan. Työhön kuuluu myös materiaalihankintojen tekeminen.

34121

Kehitysvammaisten ohjaaja

Kehitysvammaisten ohjaaja työskentelee eri-ikäisten kehitysvammaisten kasvatus-, hoito-, ohjaus- ja kuntoutustehtävissä. Tehtäviin kuuluu
suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan tarvitsemia palveluja sekä antaa tukea ja ohjausta. Voi toimia työnjohtajana.

34122

Sosiaalialan ohjaaja (lisätty viittaus
kuntoutukseen)

Sosiaalialan ohjaaja toimii sosiaalisen tuen, neuvonnan ja ohjauksen tehtävissä. Suunnittelee ja järjestää palveluita sekä toimii sosiaalityöntekijän työparina. Tehtäväalueita ovat mm. kotipalvelu ja vanhustenhuolto sekä vammais-, päihde- ja kuntoutuspalvelut sekä lastenhuolto.

34123

Nuoriso-ohjaaja

Nuoriso-ohjaajan työ on nuorten parissa tehtävää ohjaustyötä ja tukemista. Tehtäviin kuuluu suunnitella, toteuttaa ja luoda edellytyksiä nuorten vapaa-ajantoiminnalle. Tekee useimmiten kenttätyötä nuorten parissa esimerkiksi nuorisotiloissa.

34124

Raittiussihteeri

Raittiussihteeri tekee raittiustyötä kunnan, järjestön tai muun vastaavan palveluksessa. Tukee esimerkiksi nuorten kasvua päihteettömään
elämään. Antaa päihdevalistusta sekä toteuttaa esimerkiksi katupartiointia ja erilaisia projekteja.

34129

Muu sosiaalialan ohjaaja ja neuvoja

Tähän ryhmään kuuluvat muut sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat.

34130

Diakoni, diakonissa

Diakoni / diakonissa työskentelee diakoniatyöntekijänä seurakunnassa. Auttaa ihmisiä, perheitä ja yhteisöjä erilaisissa ongelmatilanteissa.
Tekee käyntejä mm. koteihin, ottaa ihmisiä vastaan, pitää tuki- ym. ryhmiä ja kerhoja sekä välittää avustuksia.

34131

Seurakunnan nuorisotyönohjaaja

Seurakunnan nuorisotyönohjaaja työskentelee lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Tehtäviin kuuluu ryhmien ja toimintojen ohjaaminen. Järjestää esimerkiksi nuorten iltoja, kerhoja, leirejä ja retkiä. Ohjaa myös mm. isosina ja kerhonohjaajina toimivia.

34139

Muu seurakuntatyöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut seurakuntatyöntekijät.

34210

Ammattiurheilija

Ammattiurheilija kilpailee työkseen yksilö-, pari- tai joukkuelajissa. Työ koostuu harjoituksista ja valmennuksesta, kilpailuista, lihashuollosta
sekä mm. keskittymis- ja rentoutumisharjoituksista. Osallistuu myös erilaisiin sponsori- ym. tilaisuuksin.

34220

Urheiluvalmentaja

Urheiluvalmentaja ohjaa yksittäisen urheilijan tai joukkueen kehitystä. Työnkuvaan kuuluu valmennuksen suunnittelua, harjoitusten ohjaamista sekä kilpailujen johtamista ja tarvittavan hengen luomista. Työhön kuuluu myös kontaktien luomista sidosryhmiin.

34221

Ravivalmentaja

Ravivalmentaja on asiantuntija, joka valitsee asiakkailleen kilpahevosia ja varsoja sekä opastaa heitä mm. ravihevosten jalostuksessa. Työhön kuuluu ravihevosten hoitoa, ruokintaa, valmennusta, kengitystä ja kilpailuttamista sekä varsojen opetusta.

34229

Muu urheiluvalmentaja tai toimitsija

Tähän ryhmään kuuluvat muut urheiluvalmentajat ja toimitsijat.

34230

Liikunnanohjaaja

Liikunnanohjaajan työ on liikuntapalvelujen suunnittelua ja liikunnan ohjausta. Työllä edistetään eri-ikäisten ihmisten liikuntatottumuksia.
Opastaa harrastajia eri lajien tekniikoiden suorittamisessa, ohjaa harjoituksia ja mm. laatii kunto-ohjelmia.

34231

Ratsastuksenopettaja

Ratsastuksenopettaja opettaa ratsastusta eri tasolla oleville ja eri-ikäisille oppilaille. Tehtäviin kuuluu opettaa koulu-, este- ja kenttäratsastusta sekä hevostaitoja. Huolehtii myös hevosten päivittäisestä hoidosta ja varusteista sekä hevosten koulutuksesta. Voi opastaa asiakkaita
hevosten hankinnassa, hoidossa ja koulutuksessa

34239

Muu liikunnanohjaaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat.

34310

Muotokuvaaja

Muotokuvaaja kuvaa pääasiassa ihmisiä esimerkiksi merkkipäivien yhteydessä. Ottaa valokuvan, joka kuvastaa mahdollisimman hyvin asiakkaan persoonallisuutta. Kuvaa usein studiossa. Järjestää suotuisat valaistusolosuhteet ja mm. käsittelee ja muokkaa valokuvia.
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34311

Mainoskuvaaja

Mainoskuvaaja tekee pääasiassa tuotekuvauksia kaupallista tarkoitusta varten. Kuvauskohteet vaihtelevat autoista astioihin ja vaatteisiin.
Työskentelee pääosin studiossa. Tehtäviin kuuluu myös mm. kuvien käsittelyä.

34312

Lehtivalokuvaaja

Lehtivalokuvaaja tekee sanoma- tai aikakauslehteen uutis-, reportaasi-, henkilö- ja kuvituskuvauksia. Tehtäviin kuuluu käydä valokuvaamassa paikan päällä sekä kuvien käsittelyä. Voi tehdä myös reportaasimatkoja ulkomaille.

34313

Laitoskuvaaja

Laitoskuvaaja ottaa valokuvia laitosten omiin arkistoihin, tiedotus- ja lehdistökäyttöön sekä erilaisiin julkaisuihin. Voi työskennellä esimerkiksi
tutkimuskeskuksen, teollisuuden, poliisin tai sairaalan kuvaustehtävissä.

34319

Muu valokuvaaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut valokuvaajat.

34320

Sisustus- ja kalustesuunnittelija

Sisustus- ja kalustesuunnittelija tekee julkisten ja yksityisten liike- ja toimitilojen sekä asuntojen tila- ja kalustesuunnittelua. Neuvottelee toimeksiantajan kanssa, tekee sisustussuunnitelmia sekä suunnittelee huonekaluja ja valitsee tilaan sopivia kalusteita.

34330

Tekninen työntekijä, museo, kirjasto
tai galleria

Tekninen työntekijä, joka työskentelee museossa, kirjastossa tai galleriassa, työskentelee monipuolisissa tehtävissä. Museoissa ja gallerioissa tehtäviin kuuluu mm. ottaa vastaan ja pakata näyttelyesineitä sekä osallistua näyttelyiden järjestämiseen ja asentaa valaistusta. Kirjastoissa mm. käyttää tietokantoja ja AV-laitteita.

34340

Keittiöpäällikkö

Keittiöpäällikkö johtaa esimerkiksi hotellin tai ravintolan keittiön toimintaa. Tehtäviin kuuluu suunnitella ja johtaa keittiön työtä, laatia ruokalistat, hankkia mm. ruokatarvikkeet, hoitaa kustannuslaskenta ja valita työntekijät. Osallistuu tarvittaessa itsekin ruoan valmistukseen.

34341

Talousesimies

Talousesimies suunnittelee ja johtaa laivan talousosaston töitä. Keittiön esimiehenä suunnittelee ja valvoo keittiötyötä, suunnittelee ruokalistat ja vastaa mm. raaka- hankinnasta. Tehtäviin kuuluu myös keittiöhenkilökunnan opastamista.

34350

Valaistusteknikko

Valaistusteknikko vastaa televisio-, elokuva- ja videotuotannoissa valaistuksen toteutuksesta. Voi johtaa valaistusryhmää, joka asettaa lamput, projektiovälineet yms. paikoilleen tai toimii itsekin asennustehtävissä.

34351

Lavastemaalari

Lavastemaalari maalaa ja pintakäsittelee teatterin tai oopperan esityksissä käytettäviä lavasteita lavastussuunnitelman pohjalta. Tehtäviin
kuuluu myös fondien eli taustakankaiden, kuvataustojen maalaus. Työ voi kohdistua myös elokuvalavasteisiin.

34352

Kuvaussihteeri

Kuvaussihteeri järjestää ja hoitaa käytännön asioita tv-, elokuva- ja videotuotannoissa. Tehtäviin kuuluu mm. yhteydenpito työryhmään sekä
aikatauluista, rekvisiitasta ja kuvauspaikoista huolehtiminen. Kuvausten aikana lyö klaffin sekä pitää kirjaa otoista jne.

34353

Tarpeistonhoitaja

Tarpeistonhoitaja hoitaa teatterin tarpeistoa, jossa pidetään esityksissä tarvittavia tavaroita kuten astioita. Hankkii tavaroita, pitää tarpeiston
järjestyksessä ja huoltaa tavaroita. Laittaa tavarat paikalleen näyttämölle. Voi toimia myös mm. tv- ja elokuvatuotannossa.

34354

Valaistusmestari

Valaistusmestari vastaa valaistuksen teknisestä toteutuksesta teattereissa sekä tv- ym. tuotannoissa ja toimii esimiehenä. Vastaa esityksen
valaistuksen rakentamisesta ja purkamisesta sekä valoajojen onnistumisesta. Hankkii ja huoltaa valaistustarvikkeita.

34355

Äänimies

Äänimies vastaa äänentoistolaitteista sekä äänenlaadusta ja voimakkuudesta konserteissa ja esimerkiksi teatteriesityksissä. Tarkkailee ja
säätää sähköisesti vahvistetun esityksen äänentasoja.

34356

Esitysteknikko

Esitysteknikon tehtäviin kuuluvat mm. teatterin, musiikkikonserttien ja seminaarien ääni-, valo-, video- ja lavatekniikkaan liittyvät työt. Asentaa
ja purkaa valo-, ääni- ja AV-teknisiä laitteita. Suunnittelee, valmistaa, pysyttää ja purkaa lavasteita. Huoltaa näyttämötekniikkaa ja kalustoa.

34357

Kuiskaaja

Kuiskaaja työskentelee teatterissa, jossa tehtäviin kuuluu syöttää harjoituksissa ja näytöksissä tekstiä näyttelijöille, jos nämä unohtavat vuorosanansa. Tehtäviin kuuluu myös kirjanpito harjoiteltavasta tekstistä sekä muutosten merkitseminen ylös.

34358

Roudari

Roudari toimii mm. musiikkialan ja teatterialan avustavissa ja teknisissä tehtävissä, jotka liittyvät keikkoihin, kiertueisiin ja festivaaleihin.
Pakkaa, siirtää ja kytkee soittimet, tekniset laitteet jne. sekä asentaa lavarakenteita, lamppuja tms. Voi toimia esimerkiksi autonkuljettajana tai
miksaajana.

34359

Näyttämömestari

Näyttämömestari johtaa teatterissa teknistä työryhmää joka pystyttää, vaihtaa ja purkaa lavasteita harjoituksissa sekä esityksissä. Tehtäviin
kuuluu myös lavasteiden rakentaminen lavastajan ohjeiden ja piirustusten mukaan. Ohjaa näytöksissä näyttämö- ja valomiehiä.

35110

Käyttöpäällikkö, tietotekniikka

Käyttöpäällikkö vastaa tietotekniikan laitteiden, ohjelmistojen, sovellusten ja tietoliikenneyhteyksien käytöstä sekä mm. käytön suunnittelusta
ja valvonnasta. Toimii käyttöpalveluiden henkilöstön työnjohtajana.

27

Numero Ammattinimike

Ammatinkuvaus

35111

Käytönsuunnittelija, tietotekniikka

Käytönsuunnittelija huolehtii tietokoneiden käytön työmenetelmien ja ohjeistojen kehittämisestä sekä laitteiston tehokkaan käytön suunnittelusta. Voi kouluttaa henkilöstöä tai toimia teknisenä asiantuntijana esimerkiksi tietojärjestelmäprojekteissa.

35112

Operaattori, tietotekniikka

Operaattori toimii tietokoneen ja sen oheislaitteistojen käyttäjänä ja hoitajana. Toteuttaa tietokoneajot sekä tarkkailee koneen toimintaa. Työhön kuuluu tietokoneiden ja oheislaitteiden huolto-, asennus- ja tukitehtäviä.

35120

Atk-neuvoja

ATK-neuvojan tehtäviin kuuluu tietotekniikan käyttäjien neuvonta ja opastaminen sekä auttaminen käyttöön ja teknisiin ongelmiin liittyvissä
tilanteissa ja yhteydenpito tukeen. Voi ylläpitää laitteistoja, ohjelmistoja ja verkkoa sekä avustaa hankinnoissa.

35121

Mikrotukihenkilö

Mikrotukihenkilö opastaa tietotekniikan käyttäjiä sekä selvittää vikatilanteita. Tehtäviin kuuluu asentaa tietokonelaitteistoja, oheislaitteita ja
ohjelmistoja sekä ylläpitää verkkoja. Voi olla mukana myös laite- ja ohjelmistohankintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.

35122

Atk-yhteyshenkilö

Atk-yhteyshenkilö hoitaa asiakaspalvelutehtäviä ja toimii yhteyshenkilönä tietotekniikan asiantuntijoiden ja asiakkaiden välillä. Ottaa mm.
vastaan tukipyyntöjä sekä välittää huoltotehtäviä. Työhön voi kuulua myös sihteerin tehtäviä.

35129

Muu käytön tukihenkilö

Tähän ryhmään kuuluvat muut tietotekniikan käytön tukihenkilöt.

35130

Tietoverkkoteknikko

Tietoverkkoteknikko operoi ja ylläpitää mm. tietoverkkoja ja verkkojärjestelmiä. Ratkaisee järjestelmän toimintaan liittyviä ongelmia. Asentaa
verkon laitteistoja ja ohjelmistoja. Hoitaa tietojen varmuuskopiointia ja tietoturvaa sekä auttaa verkon käyttäjiä.

35140

Webmaster

Webmaster ylläpitää internet- ja intranet-sivustoja sekä valvoo niiden toimivuutta. Tehtäviin kuuluu mm. verkkopalvelimen laitteistojen ja ohjelmistojen valvontaa ja tarvittaessa asennuksia. Päivittää sivustojen sisältöä, joka tulee yleensä asiakkailta. Osallistuu myös sivuston kehitystyöhön.

35210

Studioteknikko

Studioteknikko hoitaa radio- ja televisiolähetysten nauhoitukseen ja lähettämiseen liittyviä teknisiä tehtäviä. Valvoo, että tekniikka toimii ja
ohjelma lähtee oikein ulos. Ratkoo ongelmatilanteita. Vastaa, että studiolla kaikki on kunnossa lähetystä varten.

35211

AV-teknikko

AV-teknikko vastaa äänen tallentamisesta ja hoitaa laitteita elokuva-, video- ja tv-tuotannon aikana. Äänitarkkailija tarkkailee nauhoituksissa
ja televisio- ja radiolähetyksissä ääntä. Kuvatarkkailija asettaa ja säätää värejä sekä valotusta tv-ohjelmia ja elokuvia tehtäessä.

35212

Kuvanauhoittaja

Kuvanauhoittaja työskentelee kuvanauhoitus- ja kuvatarkkailutehtävissä tv-tuotannoissa. Tehtäviin kuuluu hoitaa laitteita, joilla kuvia ja ääniä
nauhoitetaan videonauhalle. Voi vastata myös nauhoitettujen ohjelmien lähetyksestä televisiolähetyksen yhteydessä.

35213

AV-kääntäjä

AV-kääntäjä tekstittää ulkomaisia televisio- ja video-ohjelmia sekä elokuvia suomeksi tai ruotsiksi. Tehtäviin kuuluu katsoa ohjelma ja tutustua
sen esittelymateriaaliin sekä kääntää repliikit tiiviiseen muotoon. Suomentaa selostuksia ja ohjaa animaatioiden jälkiäänitystä.

35214

Elokuvaaja

Elokuvaaja toimii elokuva- ja televisiotuotannoissa pääkuvaajana tai B-kuvaajana. Pääkuvaaja on kuvausryhmän esimies ja hänellä on taiteellinen vastuu kuvauksesta. Valvoo kuvauksissa kameraan ja valaistukseen liittyviä asioita, joita myös suunnittelee.

35215

Televisiokuvaaja

Televisiokuvaaja on suunnitteleva kuvaaja, jonka vastuulla on ohjelman visuaalinen ilme. Tehtäviin kuuluu teknisten töiden ohella työnjohdollisia ja taiteellisia tehtäviä. Suunnittelee mm. kamerapaikat ja valaistuksen sekä antaa kuvauksissa kameramiehille ohjeita.

35216

Elokuvaleikkaaja

Elokuvaleikkaaja vastaa elokuvan tai ohjelman kokonaisuuden hallinnasta sekä rytmin ja rakenteen luomisesta. Käy kuvausmateriaalin läpi,
karsii tarpeettoman pois ja merkitsee vaihdosten paikat. Luo kuvatusta materiaalista elokuvalle sen lopullisen muodon.

35217

Elokuvakoneenkäyttäjä

Elokuvakoneenkäyttäjä hoitaa elokuvateatterin esityslaitteistoa. Työtä tehdään joko filmiprojektoreilla ja filmikeloilla tai digitalisoiduissa elokuvateattereissa tietotekniikan ja videoprojektoreiden avulla. Työhön kuuluu myös elokuvaesityksen valmistelua.

35219

Muu lähetys- tai audiovisuaaliteknikko

Tähän ryhmään kuuluvat muut lähetys- ja audiovisuaaliteknikot.

35220

Tekninen asiantuntija, televiestintä

Tekninen asiantuntija, joka työskentelee televiestinnän parissa, voi työskennellä mm. tele- ja tietoliikenteen järjestelmien ja laitteiden tutkimuksen, tuotekehityksen, suunnittelun, valmistuksen, kokoonpanon, rakentamisen, käytön, ylläpidon tai korjaamisen teknisissä tehtävissä.

35229

Muu televiestinnän tekninen asiantuntija

Tähän ryhmään kuuluvat muut televiestinnän tekniset asiantuntijat.
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Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät: toimistotyöntekijät, asiakaspalvelutyöntekijät, laskennan ja varastoinnin toimistotyöntekijät, muut toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät
41100

Toimistoavustaja

Toimistoavustaja työskentelee esimerkiksi virastossa tai yrityksessä, jossa tehtäviin kuuluu avustavia toimistotöitä kuten esimerkiksi tulostamista, kopiointia, faksaamista ja postitusta. Tehtäviin voi kuulua myös esimerkiksi puhelimeen vastaamista ja oven avaamista asiakkaille.

41200

Toimistotyöntekijä

Toimistotyöntekijä toimii toimistopalvelu-, tietohallinto- ja viestintätyössä yrityksissä ja organisaatioissa. Hoitaa mm. ajanvarauksia, välittää
viestejä, toimii kokoussihteerinä, järjestää tilaisuuksia ja laatii asiakirjoja. Voi toimia erilaisissa yleisissä toimistotehtävissä.

41201

Kurssisihteeri

Kurssisihteeri toimii kurssien ja koulutusten järjestelyn tehtävissä, joihin kuuluu mm. koulutustilojen varaamista, oppimateriaalien hankintaa ja
koulutusten hakuun liittyviä töitä. Voi myös hoitaa asiakaspalvelua, myyntiä ja erilaisia sihteerin tehtäviä.

41202

Myyntisihteeri

Myyntisihteeri hoitaa yrityksen myyntiosastolla toimistotehtäviä. Tekee mm. myynnin taustatyötä ja ottaa vastaan tilauksia. Työhön kuuluu
asiakaspalvelua ja asiakkaiden neuvontaa. Voi hoitaa puhelinmyyntiä ja esitellä tuotteita messuilla.

41209

Muu yleissihteeri

Tähän ryhmään kuuluvat muut yleissihteerit.

41310

Tekstinkäsittelijä

Tekstinkäsittelijä kirjoittaa puhtaaksi esimerkiksi saneltuja asiakirjoja, esityslistoja, pöytäkirjoja, muistioita jne. Voi työskennellä esimerkiksi
terveydenhuollon yksikössä. Tehtäviin kuuluvat usein myös muut toimistotyöt.

41319

Muu tekstinkäsittelijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut tekstinkäsittelijät

41320

Tallentaja, tietotekniikka

Tallentajan tehtävänä on tallentaa numeerista ja muuta tietoa tietokoneisiin ja käsittelylaitteisiin. Tarvittaessa muokkaa tallennettuja tietoja tai
muuntaa niitä toiseen muotoon. Lähdeaineistoina ovat esimerkiksi erilaiset asiakirjat.

41321

Atk-kirjoittaja

Atk-kirjoittajan tehtävänä on kirjoittaa ja tallentaa erilaisia aineistoja kuten asiakirjoja tietokoneelle. Kirjoittaa tekstin tai luvut haluttuun muotoon näppäimistön avulla ja huolehtii tallentamisesta.

41322

Jälkikäsittelijä, tietotekniikka

Jälkikäsittelijän tehtävänä on tietokoneesta tulevan materiaalin jälkikäsittely annettujen ohjeiden mukaisesti. Työ kohdistuu esimerkiksi tietokoneajon tulosteisiin. Tehtäviin voi kuulua myös materiaalin jakaminen ja lähettäminen.

42110

Pankkitoimihenkilö

Pankkitoimihenkilö tekee asiakaspalvelutyötä pankkikonttorin tiskillä. Tehtäviin kuuluvat mm. asiakkaiden tilien avaamiset, tilillepanot ja tililtä
nostot, maksujen välittäminen sekä arvopaperi- ja luottoasioiden käsittely. Neuvoo asiakkaita.

42111

Postivirkailija

Postivirkailija hoitaa erilaisia postitoimipaikan käytännön tehtäviä. Tehtäviin kuluu esimerkiksi asiakaspalvelua ja myyntiä. Voi toimia myös
esimerkiksi postin lajittelijana tai kärrääjänä.

42119

Muu pankki- ym. toimihenkilö

Tähän ryhmään kuuluvat muut pankki- ja postitoimihenkilöt.

42120

Kasinon pelinhoitaja

Kasinon pelinhoitaja hoitaa kasinolla ja muissa pelipaikoissa rahasta pelattavia pöytäpelejä kuten esimerkiksi Black Jackiä ja rulettia. Hoitaa
kaikki peliin kuuluvat järjestelyt, valvoo pelin kulkua, kertoo säännöistä sekä myy pelissä käytettäviä peli- tai arvomerkkejä ja hoitaa voitonmaksut.

42121

Pelihallin hoitaja

Pelihallin hoitaja hoitaa pelihallissa tai pelisalissa kasinopelejä, joita ovat esimerkiksi Ruletti, Texas hold 'em ja Blackjack sekä raha-automaattipelejä. Tehtäviin voi kuulua myös asiakaspalvelua kassapisteessä, asiakkaiden opastusta ja raha-automaattien huoltotöitä.

42129

Muu vedonvälittäjä ym.

Tähän ryhmään kuuluvat muut vedonvälittäjät, bingo- ja kasinopelin hoitajat.

42130

Panttilainaaja

Panttilainaaja arvioi panteiksi tarjottujen esineiden arvoa ja lainaa rahaa niitä vastaan. Panttina voi toimia myös kiinteistö tai jokin muu
vakuus. Tehtäviin kuuluu myös koronlaskentaa sekä esineiden palautusta lainan maksun jälkeen tai niiden myyntiä maksun jäädessä suorittamatta.

42140

Maksujenperijä

Maksujenperijä perii maksusopimusten mukaiset maksuerät ja maksamattomat laskut sekä tilittää tulot asianomaiselle toimeksiantajalle.

42141

Ulosottovirkailija

Ulosottovirkailija toimeenpanee maksujen perimiset oikeudenpäätöksellä. Ulosotossa käytettäviä perintäkeinoja ovat mm. maksukehotuksen
lähettäminen sekä palkan ja omaisuuden ulosmittaus. Tehtäviin kuuluu myös mm. häätöjen täytäntöönpano.

42210

Matkatoimistovirkailija

Matkatoimistovirkailija esittelee asiakkaille matkailukohteita ja niihin liittyviä palveluja sekä myy matkoja ja matkailupalveluita. Työhön kuuluu
varausten tekemistä ja matkustusdokumenttien tuottamista sekä neuvomista ja tiedottamista. Tehtäviin voi kuulua markkinointia.

42219

Muu matkatoimistovirkailija

Tähän ryhmään kuuluvat muut matkatoimistovirkailijat.
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42220

Asiakasneuvoja, puhelinpalvelu

Asiakasneuvoja, joka työskentelee puhelinpalvelussa, vastaa asiakkailta tuleviin kysymyksiin ja neuvoo esimerkiksi tuotteisiin, palveluihin,
menettelytapoihin ja laskutukseen liittyvissä asioissa. Ohjaa tarvittaessa kysymykset tai valitukset eteenpäin. Voi myös auttaa asiakkaita
ratkaisemaan helpohkoja teknisiä ongelmia.

42230

Puhelunvälittäjä

Puhelunvälittäjä työskentelee puhelinkeskuksessa välittäen tulevia ja lähteviä puheluja. Voi hoitaa myös asiakaspalvelua ja neuvontaa. Järjestelmän ongelmatilanteissa välittää tiedon tekniselle huoltohenkilöstölle.

42231

Puhelinvaihteenhoitaja

Puhelinvaihteenhoitaja hoitaa esimerkiksi yrityksen tai organisaation puhelinvaihdetta. Ottaa vastaan puheluja ja yhdistää henkilölle, jota
soittaja tavoittelee. Välittää myös soittopyyntöjä ja muita viestejä. Työskentelee usein aulassa ottaen vieraat vastaan. Voi hoitaa myös toimistotehtäviä kuten postitusta.

42239

Muu puhelinvaihteenhoitaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut puhelinvaihteenhoitajat.

42240

Vastaanottopäällikkö, hotelli

Hotellin vastaanottopäällikkö vastaa esimerkiksi hotellin tai lomakylän majoitustoiminnasta ja vastaanoton palveluista. Ohjaa vastaanottohenkilökunnan työtä ja markkinoi majoituspalveluja. Huolehtii myös vastaanoton taloudesta.

42241

Vastaanottovirkailija, hotelli

Hotellin vastaanottovirkailija huolehtii hotellin, kylpylän tms. vastaanoton asiakaspalvelusta. Ottaa vastaan huonevarauksia, hoitaa asiakkaiden tulo- ja lähtöselvitykset sekä hoitaa laskutuksen. Opastaa asiakkaita jakamalla tietoa mm. paikkakunnan nähtävyyksistä.

42250

Asiakasneuvoja, informaatiopiste

Asiakasneuvoja, joka työskentelee informaatiopisteessä, antaa asiakkaille neuvontaa liittyen esimerkiksi tuotteisiin, palveluihin ja toimintaan.
Opastaa asiakkaita tarvittaessa eteenpäin. Ottaa vastaan valituksia ja tiedusteluja sekä jakaa erilaisia lomakkeita ja esitteitä.

42260

Asiakasneuvoja, vastaanottopiste

Asiakasneuvoja, joka työskentelee vastaanottopisteessä, neuvoo ja opastaa asiakkaita tai potilaita esimerkiksi sairaaloissa, terveysasemilla
tai virastoissa. Ottaa asiakkaita vastaan, tekee ajanvarauksia ja ohjaa asiakkaita oikeisiin paikkoihin tai oikeiden henkilöiden luokse. Antaa
tarvittavia lomakkeita tms. Voi hoitaa myös puhelimitse tulevia tiedusteluja.

42270

Tutkimushaastattelija

Tutkimushaastattelija tekee tutkimustoimintaan tai markkinointiin liittyviä haastatteluja. Työ tehdään usein puhelimitse. Tehtäviin kuuluu ottaa
yhteyttä haastateltaviin, tehdä haastattelu ja kirjata saadut tiedot ylös.

42290

Hätäkeskuspäivystäjä

Hätäkeskuspäivystäjä työskentelee hätäkeskuksessa, jossa hän vastaa hätänumeroon 112 tuleviin avunpyyntöihin. Hätäkeskuspäivystäjän
tehtävänä on selvittää, mitä on tapahtunut ja missä sekä hälyttää soveltuvin apu paikalle.

43110

Tilausten käsittelijä

Tilausten käsittelijän työhön kuuluvat mm. tilausten tuonti järjestelmään ja myyntitilausten käsittely. Tarkistaa saapuvat tilaukset ottaen huomioon toimitusajan, hinnan ja maksuehdot. Valvoo, että tilatut tuotteet toimitetaan sovittuna ajankohtana.

43111

Hinnoittelija

Hinnoittelija tekee tarjousten hintalaskelmia, laatii hintaluetteloita sekä tarkistaa saapuneet tilaukset.

43112

Reskontranhoitaja

Reskontranhoitaja hoitaa yrityksen tai viraston osto- ja myyntitilejä. Voi avustaa myös luotonvalvonnassa ja hoitaa rutiiniperintää. Reskontra
on kirjanpitoon kuuluva osatehtävä.

43113

Kassanhoitaja, taloushallinto

Kassanhoitaja huolehtii yrityksen, laitoksen, viraston, järjestön tai yhdistyksen rahaliikenteestä. Tehtäviin kuuluu mm. suorittaa maksuja sekä
vastaanottaa erilaisia maksuja esimerkiksi käteis- tai postisiirtomaksuina. Vastaa, että pankkitilit täsmäävät.

43114

Laskuapulainen

Laskuapulaisen tehtäviin kuuluvat mm. laskutusosaston saapuvan postin avaaminen, laskujen lajittelu ja skannaaminen sähköiseen arkistointijärjestelmään. Tehtäviin kuuluu myös esimerkiksi laskujen tarkistaminen.

43115

Laskuttaja

Laskuttaja hoitaa yrityksen tai esimerkiksi viraston sisäistä ja ulkoista laskutusta. Kirjoittaa laskuja ja maksumääräyksiä. Voi osallistua myös
hinnoittelu- ja tarkistustehtäviin sekä muihin talousosaston tms. tehtäviin.

43116

Tilausten vastaanottaja

Tilausten vastaanottaja vastaanottaa asiakkaiden tilauksia puhelimitse, sähköpostilla ja faxilla. Tehtäviin kuuluvat mm. tilausten ja tiedustelujen vastaanotto, käsittely, seuranta ja raportointi. Voi tehdä myös muita toimiston töitä.

43119

Muu taloushallinnon työntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut taloushallinnon työntekijjät.

43120

Vakuutusvirkailija

Vakuutusvirkailija työskentelee vakuutuksiin liittyvissä toimistotehtävissä. Työhön kuuluu esimerkiksi vakuutussopimusten, sopimusmuutosten, peruutusten, maksujen ja korjaustapahtumien käsittelyä sekä laskentaa.

43130

Palkanlaskija

Palkanlaskija vastaa palkkojen maksusta ajallaan ja oikein. Tehtäviin kuuluu laskea työntekijöiden palkkoja, tehdä tilityksiä, kirjoittaa palkkahallintoon liittyviä asiakirjoja ja tilastoida. Vastaa myös palkkaan liittyviin kysymyksiin.
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43210

Varastonhoitaja

Varastonhoitaja johtaa suurissa varastoissa toimintaa, pienemmissä osallistuu itsekin tavaran käsittelyyn. Tehtäviin kuuluu mm. tavaran vastaanottoa, keräilyä ja lähettämistä. Tekee varaston asiakirjat ja inventoinnit. Voi vastata varaston hankinnoista ja tilinpidosta.

43211

Varastokirjanpitäjä

Varastokirjanpitäjä vastaa mm. varastotaseen ajantasaisuudesta, saapuvan tavaran kirjaamisesta, lähtevien tavaroiden rahtikirjoista sekä
laskutuksesta. Tehtäviin voi kuulua myös asiakaspalvelua ja muita toimisto- tai varastotehtäviä.

43219

Muu varastonhoitaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut varastonhoitajat.

43220

Logistiikkasihteeri

Logistiikkasihteeri arvioi teollisen valmistuksen, rakentamisen tai muun tuotantotoiminnan toteuttamisessa tarvittavien materiaalien määrän
sekä laatii ja tarkastaa tuotantoaikatauluja. tehtäviin kuuluu mm. laskentaa, varastojen tarkistamista ja toimitusten järjestelyä.

43230

Toimistotyöntekijä, matkustaja- ja
rahtiliikenne

Matkustaja- ja rahtiliikenteen toimistotyöntekijä koordinoi liikenteen toimintaa ja ajoitusta. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi aikatauluttamista sekä
ajoneuvojen ja kuljettajien kohdentamista. Laatii liikenteen toimintaan ja toimivuuteen liittyviä raportteja. Työhön voi kuulua myös asiakaspalvelua.

43231

Rahtivirkailija, lentoliikenne

Rahtivirkailija hoitaa erilaisia lentorahdin kuljetukseen liittyviä toimistotehtäviä. Vastaa rahtilähetysten vastaanotosta ja luovutuksesta sekä
hoitaa asiakaspalvelua. Tarkistaa rahtiasiakirjatiedot ja tallentaa ne tietojärjestelmään. Työssä käsitellään asiakirjoja, ei rahtitavaraa.

43232

Rahtivirkailija, tieliikenne

Rahtivirkailija hoitaa tieliikenteen rahdin kuljetukseen liittyviä tehtäviä. Vastaa rahtilähetysten vastaanotosta ja luovutuksesta sekä hoitaa
asiakaspalvelua. Tarkistaa ja tallentaa rahtiasiakirjatiedot. Voi osallistua joskus myös rahdin kuormaus- ja purkutyöhön.

43233

Matkustajaselvitysvirkailija

Matkustajaselvitysvirkailija työskentelee lentoasemalla lähtöselvitystehtävissä, joihin kuuluu lähtevien matkustajien asiakaspalvelua, matkustusasiakirjojen käsittelyä ja matkatavaroiden vastaanottoa.

43239

Muu kuljetuksen toimistotyöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut kuljetuksen toimistotyöntekijät.

44110

Kirjastotyöntekijä

Kirjastotyöntekijä vastaa lainaus- ja palautustoiminnoista, hyllytyksestä, inventoinnista, luetteloinnista ja arkistoinnista sekä neuvoo kirjastopalveluja käyttäviä asiakkaita.

44119

Muu kirjastotyöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut kirjastotyöntekijät.

44120

Toimistovahtimestari

Toimistovahtimestari hoitaa yrityksen, laitoksen tms. postituksen sekä jakaa saapuneen ja sisäisen postin. Tehtäviin kuuluu myös mm.
kokoustilojen järjestelyistä vastaaminen sekä AV-laitteista ja kopiokoneista huolehtiminen. Toimii myös vastaanotossa asiakaspalvelu- ja
opastustehtävissä.

44121

Postinjakaja

Postinjakajan työ jakautuu toimipaikassa tapahtuvaan postin lajitteluun ja varsinaiseen postin jakamiseen omalla jakelureitillä. Tehtäviin kuuluu myös jakelujärjestysluettelon pitäminen ajan tasalla sekä tehtyjen osoitteenmuutosten noudattaminen.

44129

Muu postinjakaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut postinkantajat ja -lajittelijat.

44130

Oikolukija

Oikolukija tarkistaa kirjan, käsikirjan, esitteen tms. tekstin oikeinkirjoituksen ja kieliopin ennen tekstitiedoston lähettämistä taittoon ja vedoksen laittamista painoon. Tekee myös tarvittavat korjaukset tai korjausmerkinnät.

44150

Arkistoija

Arkistoija työskentelee toimistossa asiakirjahallintotehtävissä. Kirjaa saapuvaa ja lähtevää postia sekä asiakirjoja ja päätöksiä rekisteriin.
Arkistoi erilaisia asiakirjoja paperilla tai sähköisessä muodossa. Lajittelee, luokittelee, etsii ja tarvittaessa myös poistaa aineistoja arkistosta
sekä kopioi, skannaa ja faksaa asiakirjoja.

44160

Toimistotyöntekijä, henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinnon toimistotyöntekijä työskentelee yrityksen tms. henkilöstöhallinnon tehtävissä, joihin kuuluu henkilöstötietojen ylläpitoa.
Rekisteröi ja päivittää mm. tietoja uusista työntekijöistä, siirroista ja ylennyksistä sekä lomiin, palkkoihin ja koulutuksiin liittyviä tietoja. Arkistoi
ja noutaa näihin liittyviä asiakirjoja.

44190

Mainossihteeri

Mainossihteeri työskentelee mainostoimistossa tai yrityksen markkinointi-osastolla. Tehtäviin kuuluu mm. yhteydenpito eri tahoihin, huolehtiminen aikatauluissa pysymisestä, mainostilan tai -ajan varaaminen medioista ja yhteydenpito painotaloihin. Voi hoitaa myös laskutusta ja
muita sihteerin tehtäviä.

44191

Piirustusapulainen

Piirustusapulainen avustaa erilaisten piirustusten kuten luonnosten, kaavojen, kytkentäkaavioiden jne. tekemisessä. Työ voi liittyä esimerkiksi
rakennustekniikkaan, konetekniikkaan tai sähkötekniikkaan.
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44192

Media-assistentti (pl. Kirjasto)

Media-assistentti työskentelee mainostoimistossa tai esimerkiksi media-alan yrityksessä. Työ voi liittyä sähköiseen viestintään kuten verkkopalveluihin, mutta myös graafiseen suunnitteluun tai videotuotantoihin. Tehtäviin voi kuulua mediasuunnittelun assistentin tehtävät tai graafisten tuotteiden tai multimedian tuotantotehtävät.

44199

Muu mainosalan työntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut mainosalan työntekijät.

Palvelu- ja myyntityöntekijät: palvelutyöntekijät, myyjät, kauppiaat, hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijät, suojelu- ja vartiointityöntekijät
51110

Lentokoneen purseri

Lentokoneen purseri toimii lentokoneen matkustamopalvelutyössä henkilökunnan esimiehenä. Vastaa lentokoneessa matkustajien turvallisuudesta, ruoantarjoilusta, myynnistä ja muusta palvelusta.

51111

Lentoemäntä, stuertti

Lentoemäntä huolehtii lentokoneessa matkustajien turvallisuudesta ja viihtyvyydestä lennon aikana. Ottaa matkustajat vastaan koneen ovella, esittelee ennen nousua turvaohjeet sekä tarjoilee ateriat ja myy tuotteita. Stuertti on miespuolinen matkustamohenkilöstön jäsen.

51112

Laivan purseri

Laivan purserin vastuulla ovat matkustajien palveluun ja viihtyvyyteen liittyvät tehtävät. Opastaa ja neuvoo matkustajia sekä hoitaa tiedotuksen. Vastaa aluksen laadullisesta kunnosta, hyttien ja tilojen siisteydestä sekä automaattien toiminnasta. Toimii palveluhenkilöstön esimiehenä.

51119

Muu lentoemäntä, purseri ym.

Tähän ryhmään kuuluvat muut lento- ja laivapalvelutyöntekijät.

51120

Konduktööri

Konduktööri työskentelee henkilöjunan asiakaspalvelu- ja turvallisuustehtävissä. Opastaa matkustajia, myy ja tarkastaa matkalippuja sekä
vastaa järjestyksestä. Huolehtii asemilla, että junaan ja laiturille siirtyminen tapahtuu turvallisesti.

51121

Matkalippujen myyjä

Matkalippujen myyjä myy matkalippuja esimerkiksi sisävesiliikenteen laivoissa. Ottaa maksun vastaan sekä neuvoo ja opastaa asiakasta
matkareittiin, aikatauluihin, tarjolla oleviin palveluihin jne. liittyvissä asioissa.

51122

Lipuntarkastaja

Lipuntarkastaja työskentelee joukkoliikenteessä linja-auto-, raitio- tai metroliikenteessä, jossa tehtävänä on tarkastaa matkustajien matkaliput
tai -kortit. Lipuntarkastaja määrää tarkastusmaksun liputta matkustavalle henkilölle.

51130

Matkaopas

Matkaopas opastaa matkailijoita kotimaassa tai ulkomailla. Esittelee nähtävyyksiä sekä huolehtii asiakkaiden viihtyvyydestä ja hyvinvoinnista
sekä käytännön asioiden sujumisesta kuten lipuista, varauksista ja viranomaisasioista. Toimii usein myös tulkkina.

51131

Eräopas

Eräopas suunnittelee ja järjestää luontoon suuntautuvia retkiä ja vaelluksia. Neuvoo asiakkaita erätaidoissa, kuten suunnistamisessa, nuotion
sytyttämisessä, ruoan valmistuksessa ja yöpymisessä sekä kertoo luonnosta. Vastaa ryhmän turvallisuudesta.

51200

Kokki

Kokki suunnittelee ja valmistaa ruoka-annoksia ravintolan asiakkaille. Tehtäviin kuuluu usein myös lounas- ja á la carte -ruokalistojen laatimista. Huolehtii myös mm. tavaratilausten vastaanotosta ja varastoinnista sekä keittiön puhtaanapidosta.

51201

Ravintolapäällikkö

Ravintolapäällikkö vastaa ravintolan toiminnasta ja toimii henkilökunnan työnjohtajana. Johtaa ja suunnittelee asiakaspalvelu-, tarjoilu- ja
myyntityötä. Tehtäviin kuuluu mm. talousasioita, hankintojen tekemistä ja työntekijöiden valitsemista. Voi osallistua myös asiakaspalvelu- ja
keittiötyöhön.

51202

Kylmäkkö

Kylmäkön tehtäviin kuuluu pääasiassa kylmien ruokalajien valmistus ja esillelaitto. Valmistaa esimerkiksi salaatteja, voileipiä ja jälkiruokia.
Suunnittelee leikkelepöytiä tms. Suunnittelee kattauksen ja asettelee ruokalajit esille.

51203

Hovimestari

Hovimestari ohjaa ja valvoo ravintolan asiakaspalvelua ja tarjoilua sekä toimii tarjoilijoiden esimiehenä. Ottaa usein itse asiakkaita vastaan
sekä esittelee ravintolan tuotteita ja osallistuu vaativaan tarjoiluun. Suunnittelee tarjoilijoiden työajat ja työnjaon.

51204

Vuorovastaava, ravintola

Vuorovastaava työskentelee ravintolassa esimiestehtävissä, jotka vaihtelevat ravintoloittain. Vastaa työvuorollaan ravintolan toiminnasta,
henkilöstöstä, tehtävien jaosta ja erilaisista toimistotöistä. Voi osallistua salin tai keittiön työhön tai olla ravintolapäällikkö.

51209

Muu ravintola- tai suurtaloustyöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut ravintola- tai suurtaloustyöntekijät.

51310

Ravintolan tarjoilija

Ravintolan tarjoilijan työ on asiakaspalvelua ja myyntityötä. Opastaa asiakkaat pöytiin, esittelee ja suosittelee ruokia ja juomia sekä ottaa
vastaan tilaukset. Tarjoilee ruoka-annokset ja juomat sekä laskuttaa tilaukset. Tehtäviin kuuluu myös pöytien kattamista ja siistimistä sekä
tilan järjestelyihin liittyviä töitä.

51311

Laivatarjoilija

Laivatarjoilija työskentelee matkustaja-aluksella asiakaspalvelutyössä. Tehtäviin kuuluu esitellä ruokia ja juomia, ottaa tilaukset vastaan sekä
tarjoilla ja laskuttaa ruoat ja juomat. Tehtäviin kuuluu myös pöytien kattamista ja siistimistä sekä tilan järjestelyihin liittyviä töitä.
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51319

Muu tarjoilija

Tähän ryhmään kuuluvat muut tarjoilijat.

51320

Baarimestari

Baarimestari työskentelee yökerhossa, hotellin baarissa tms., jossa tehtäviin kuuluu valmistaa asiakkaiden tilaamat juomat sekä laskuttaa
niistä. On erikoistunut erilaisten juomasekoitusten valmistamiseen ja tarjoiluun.

51410

Kampaaja

Kampaaja suunnittelee ja tekee naisasiakkaille hiusten leikkauksia, kampauksia, kihartamiskäsittelyjä sekä värjäyksiä ja mm. hiusten ja hiuspohjan hoitoja. Ohjaa asiakasta yksilöllisen tyylin löytämisessä ja värien käytössä sekä esittelee hiustenhoitotuotteita.

51411

Parturi

Parturi leikkaa ja hoitaa miesasiakkaiden hiuksia sekä tekee parran ja viiksien muotoilua. Ohjaa asiakasta yksilöllisen tyylin löytämisessä ja
värien käytössä sekä esittelee hiustenhoitotuotteita. Voi tehdä myös esimerkiksi hiuspohjan hoitoja.

51412

Parturi-kampaaja

Parturi-kampaaja suunnittelee ja tekee asiakkaille mm. hiusten hoitoja, leikkauksia, kampauksia ja värjäyksiä. Esittelee erilaisia hiustenhoitotuotteita. Voi tehdä myös mm. hiuspohjan hoitoja, hiustenpidennyksiä ja parran tai viiksien siistimistä. Ohjaa asiakasta yksilöllisen tyylin
löytämisessä.

51419

Muu kampaaja tai parturi

Tähän ryhmään kuuluvat muut kampaajat ja parturit.

51420

Kosmetologi

Kosmetologi edistää ja ylläpitää asiakkaan ihon ja kehon kauneutta sekä terveyttä. Antaa hoitoja, joita ovat mm. ihonpuhdistus, kasvohoidot,
käsihoidot, jalkahoidot, vartalohoidot, ehostus sekä kulmien kestovärjäys. Esittelee mm. ihonhoitotuotteita ja neuvoo asiakasta.

51421

Manikyristi

Manikyristi käsittelee asiakkaan kynsiä eri ainein ja apuvälinein. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi kynsilakan poisto, kynsien viilaus, kynsinauhojen pehmittäminen ja käsittely sekä käsienhieronta ja kynsien lakkaus. Tekee myös rakennekynsiä.

51422

Pedikyristi

Pedikyristi antaa jalkahoitoja kauneudenhoitopalveluina. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi ihon kovettumien hiontaa, jalkakylpyjen antamista,
kynsinauhojen siistimistä ja varpaankynsien leikkausta ja lakkausta sekä jalkojen hierontaa ja voitelua.

51423

Maskeeraaja

Maskeeraaja työstää mm. kampauksia ja peruukkeja sekä tekee meikkejä ja naamiointeja teattereiden ja televisioyhtiöiden tuotantoprojekteissa ja erilaisissa kuvaus- ja näytöstilaisuuksissa. Maskeeraajalla on teatterissa työssään taiteellinen vastuu. Huoltaa itse työvälineensä ja
hankkii tarvikkeita.

51424

Stylisti

Stylisti työskentelee monipuolisissa muotiin ja kauneuteen liittyvissä tehtävissä. Toimenkuva on laaja kattaen pukeutumisen, meikkaukset ja
kampausten tekemiset sekä asiakkaiden neuvonnan. Yksityisasiakkaiden lisäksi stylistejä työllistävät esimerkiksi mainoskuvaukset, muotinäytökset ja TV-tuotannot.

51429

Muu kauneudenhoitoalan työntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut kauneudenhoitoalan työntekijät.

51510

Siivoustyönjohtaja

Siivoustyönjohtaja toimii siivousalan esimiestehtävissä vastaten työn laadusta valvomissaan kohteissa. Tehtäviin kuuluvat mm. työvuorojärjestelyt sekä henkilöstön perehdyttäminen työhön ja opastus. Osallistuu tarvittaessa itsekin siivoustyöhön.

51511

Siivoustyönohjaaja

Siivoustyönohjaaja tekee, suunnittelee ja organisoi asiakaskohteissa siivoustyötä sekä ohjaa ja kehittää työtä. Opastaa työntekijöitä työmenetelmissä sekä koneiden, välineiden ja aineiden käytössä. Vastaa, että asiakkaan kanssa sovittu palvelu tuotetaan laadukkaasti.

51520

Matkustajakodin hoitaja

Matkustajakodin hoitaja vastaa matkustajakodin toiminnasta sekä asiakaspalvelusta. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi vastaanottotyötä, puhtaanapitoa, ruoanlaittoa ja asiakkaiden opastusta.

51521

Taloudenhoitaja

Taloudenhoitaja tekee kotitaloustöitä yksityisessä kotitaloudessa. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi siivous, tekstiilinhuolto, ruoan valmistus, kattaminen ja tarjoilu. Tekee hankintoja kaupoissa. Voi hoitaa lapsia. Voi toimia myös kotiapulaisten tms. työnjohtajana.

51530

Kiinteistötyönjohtaja

Kiinteistötyönjohtaja toimii kiinteistönhoidon esimiestehtävissä, joihin kuuluu mm. töiden suunnittelua, työn johtoa ja töiden valvontaa. Pienissä yrityksissä osallistuu itsekin rakenteiden ja laitteiden huolto- ja korjaustöihin. Tehtäviin kuuluvat myös mm. määräaikaistarkastukset.

51531

Talonmies

Talonmies huolehtii kiinteistöstä ja sen piha-alueista. Tehtäviin kuuluu mm. pieniä huolto- ja korjaustöitä sekä siivousta. Kesäaikana tehtäviin
kuuluu nurmikon leikkuu ja kulkuteiden puhdistus vesiruiskutuksella. Talvella tekee lumitöitä ja hiekotusta.

51532

Kiinteistöhuoltomies

Kiinteistöhuoltomies toimii kiinteistönhoitotehtävissä, joihin kuuluu mm. kiinteistön teknisten järjestelmien tarkkailua, pieniä rakenteiden huolto-, korjaus- ja asennustöitä sekä piha-alueiden hoitoa. Vastaa työkohteestaan, johon kuuluu esimerkiksi kerrostalo ulkoalueineen.

51533

Suntio

Suntio huolehtii kirkkorakennuksesta ja muista seurakunnan tiloista. Tehtäviin kuuluu myös sisätilojen valmistelu seurakunnallisia tilaisuuksia
ja toimituksia varten. Työhön kuuluu myös yleisönpalvelutehtäviä. Voi hoitaa myös hautausmaata ja viheralueita.
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51534

Kouluvahtimestari

Kouluvahtimestari huolehtii koulun kaluston ja irtaimiston kunnossapidosta ja hankinnoista sekä tilojen järjestelyistä. Tehtäviin kuuluu myös
hoitaa asiakaspalvelua sekä valvoa koulualueen ja koulun tilojen järjestystä.

51535

Liikuntapaikkojen hoitaja

Liikuntapaikkojen hoitaja työskentelee sisä- ja ulkoliikuntapaikkojen hoito- ja kunnostustehtävissä sekä asiakaspalvelussa. Valvoo käyttöä ja
opastaa. Tehtäviin kuuluu myös siistimistä ja pieniä korjaustöitä. Voi työskennellä mm. hallinhoitajana tai urheilukentän hoitajana.

51539

Muu kiinteistöhuollon työntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut kiinteistöhuollon työntekijät.

51610

Astrologi tai ennustaja

Astrologi tai ennustaja kertoo ihmisille tulkintojaan näiden menneisyydestä sekä ennustaa tulevia tapahtumia ja ihmissuhteita. Menetelmät ja
tulkinnat perustuvat esimerkiksi horoskooppeihin, kädestä ennustamiseen tai pelikortteihin.

51630

Hautauspalvelutyöntekijä

Hautauspalvelutyöntekijä työskentelee hautaustoimistossa, jossa tehtäviin kuuluu järjestää hautajaisia ja tuhkauksia sekä niihin liittyviä palveluita omaisten toimeksiannosta. Avustaa mm. arkkujen tai uurnien valinnassa sekä muistotilaisuuden järjestämisessä.

51640

Koe-eläintenhoitaja

Koe-eläintenhoitaja vastaa koe-eläinten hyvinvoinnista biolääketieteellisessä tutkimustyössä ja avustaa tutkijoita tutkimustyön tekemisessä.
Tehtäviin kuuluu myös mm. toimenpiteiden raportointia ja seurantaa.

51641

Eläintenhoitaja

Eläintenhoitaja vastaa eläinten perushoidosta. Tehtäviin kuuluvat mm. eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen, päivittäiset ruokinta- ja hoitotyöt, tilojen siivous, varastojen täydennys ja ulkoilutus. Hoitaa pieneläimiä, lemmikkieläimiä tai kotieläimiä.

51649

Muu eläintenhoitaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut eläintenhoitajat ja lemmikkieläinten trimmaajat.

51650

Liikenneopettaja

Liikenneopettaja opettaa ajo-oppilaille liikennesääntöjä, turvallista tiellä liikkumista ja ajoneuvojen tekniikkaa. Suunnittelee ja pitää teoriatunnit
sekä opettaa ajotunneilla ajoneuvon hallintaa ja ajamista liikenteessä. Opettaa myös hätätilanteissa tarvittavia ajotekniikoita.

51690

Muu henkilökohtaisen palvelun
työntekijä

Muu henkilökohtaisen palvelun työntekijä on asiakkaan seurana esimerkiksi ravintolassa, erilaisissa tilaisuuksissa tai toimii tanssipartnerina.

52110

Kioskimyyjä

Kioskimyyjä myy esimerkiksi makeisia, lehtiä ja elintarvikkeita kioskista, jossa myynti tapahtuu joko luukun kautta tai kioskin sisätiloissa. Työhön kuuluu myynnin ja asiakaspalvelun lisäksi mm. tavaroiden tilaamista, esille asettelua ja hinnoittelua.

52111

Torimyyjä

Torimyyjä myy torilla erilaisia tuotteita myyntiteltastaan tai muusta myyntipisteestä. Myy esimerkiksi vihanneksia, marjoja, leivonnaisia, kalaa,
lihajalosteita, kukkia tai matkamuistoja. Hankkii tai tuottaa tai valmistaa itse myytävät tuotteet, jotka tuo torille. Laittaa myyntipisteen kuntoon
ja tuotteet esille.

52112

Jäätelönmyyjä

Jäätelönmyyjä myy erilaisia jäätelöitä kojussa, kioskissa tai autossa. Tehtäviin kuuluu jäätelön myyntiä, tilausten tekoa sekä jäätelökioskin
siisteydestä huolehtimista. Voi myydä myös esimerkiksi kahvia tai virvoitusjuomia.

52113

Lehtienmyyjä

Lehtienmyyjä myy sanoma- ja aikakauslehtiä lehtikojusta jne. Tehtäviin kuuluu myyntiä sekä myyntipisteen laittamista myyntikuntoon ja myytävien tuotteiden hankintaa.

52120

Katumyyjä, elintarvikkeet

Katumyyjä, joka myy elintarvikkeita, valmistaa ja myy esivalmistettuja lämpimiä ja kylmiä aterioita ja juomia kojusta tms. Hankkii elintarvikkeet, asettaa ne näytteille ja myy ne. Myy esimerkiksi hot dogeja tai jäätelöä kadulla tai yleisötilaisuuksissa.

52210

Kauppias, pienyrittäjä

Kauppias, joka toimii pienyrittäjänä, hoitaa pienen vähittäiskaupan toimintaa. Hankkii ja varastoi myytävät tuotteet, asettaa ne esille sekä myy
ne asiakkaille. Voi toimia esimerkiksi pienen ruokakaupan pitäjänä tai kukkakauppiaana.

52220

Myymälänhoitaja

Myymälänhoitaja työskentelee vähittäiskaupan esimiestehtävissä vastaten myymälän tai liikkeen toiminnasta. Voi osastonhoitajana vastata
tietystä osastosta. Tehtäviin kuuluu henkilöstöasioita sekä mm. tavaran sisään ostoa, myyntityötä ja myyntiraporttien laadintaa.

52221

Huoltoaseman hoitaja

Huoltoaseman hoitaja johtaa huoltoaseman toimintaa. Vastaa mm. tilauksista ja hankinnoista sekä toimii henkilökunnan esimiehenä. Vastaa
asiakaspalvelusta sekä huoltoasemalla tehtävistä töistä ja laatii mm. työvuoroja.

52229

Muu myymäläesimies

Tähän ryhmään kuuluvat muut myymäläesimiehet.

52230

Myyjä

Myyjä työskentelee päivittäis- tai erikoistavaraliikkeessä tai tukkukaupan liikkeessä, jossa esittelee ja myy asiakkaille erilaisia tuotteita tai
tavaroita. Tehtäviin kuuluu usein myös kassanhoitoa sekä mm. tuotteiden asettamista näytteille, tavaroiden tilauksia ja hinnoittelua.

52231

Somistaja

Somistaja työskentelee kaupan yrityksen tai somistamon palveluksessa. Suunnittelee ja toteuttaa näyteikkunoiden, myyntiosastojen, messuosastojen jne. visuaalisen ilmeen. Asettaa tavaroita esille ja pukee mallinuket. Työhön voi kuulua myös mm. kylttien tekstaamista ja maalaamista.
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52232

Vuokraaja

Vuokraaja vuokraa autoja, koneita, laitteita jne. Välittää joskus vuokrasopimuksia. Voi työskennellä kiinteässä vuokrauspaikassa kuten autovuokraamossa, vaatevuokraamossa tms. tai voi edustajana laatia erilaisia vuokrasopimuksia.

52239

Muu myyjä

Tähän ryhmään kuuluvat muut myyjät.

52300

Kassanhoitaja

Kassanhoitaja työskentelee myymälän kassalla, jossa ottaa asiakkaalta vastaan maksun tuotteesta rahana tai muuna maksuvälineenä. Päätoimisia kassanhoitajia on lähinnä tavarataloissa ja marketeissa. Pienissä myymälöissä tekee tarvittaessa muutakin.

52301

Lippukassanhoitaja

Lippukassanhoitaja myy lippuja erilaisiin viihde- ja urheilutapahtumiin tai näyttelyihin. Myy lipun sekä ottaa asiakkaalta maksun vastaan. Voi
myös neuvoa asiakkaita tapahtuman palveluista.

52410

Malli

Mallin työ on myynninedistämistä, jossa esitellään esimerkiksi vaatteita tai kosmetiikkaa. Muotinäytöksissä ja kuvauksissa malli esittelee
tuotteita toimeksiantajan ohjeiden mukaisesti. Tehtäviin kuuluu esiintymistä sekä siihen tai kuvaukseen valmistautumista.

52411

Valokuvamalli

Valokuvamalli on valokuvaajan mallina erilaisissa kuvauksissa. Valokuvataiteilijan mallina toimii esimerkiksi muotokuvauksen kohteena. Voi
työskennellä myös mainoskuvauksissa, joissa esitellään erilaisia tuotteita.

52412

Taidemalli

Taidemalli toimii mallina taidemaalareille, kuvanveistäjille ja muille kuvataiteilijoille. Työhön kuuluu poseeraamista taiteilijan antamien neuvojen ja ohjeiden mukaan sekä siihen valmistautumista.

52420

Tuote-esittelijä

Tuote-esittelijä tekee myynninedistämistyötä teollisuuden, tukkukaupan tai maahantuojan palveluksessa. Esittelee tuotteita mm. messuilla,
myymälätiloissa sekä asiakasyrityksissä. Pystyttää esittelypöydän sekä kertoo tuotteesta näytteiden ja esittelymateriaalien avulla. Välittää
ostotarjouksia edustamalleen yritykselle.

52430

Kotimyyjä

Kotimyyjä myy erilaisia tuotteita suoraan kotitalouksiin esittelemällä tuotteita kotikäynneillä. Selostaa asiakkaalle kaupan ehdot sekä välittää
tilaukset tavaran toimittajille. Työhön kuuluu matkustamista asiakkaiden luokse. Voi myös hankkia uusia asiakkaita.

52439

Muu suoramyyjä

Tähän ryhmään kuuluvat muut suoramyyjät.

52440

Puhelinmyyjä

Puhelinmyyjä ottaa puhelimitse yhteyden kotitalouksiin. Tehtävänä on esitellä tuotteita kuten esimerkiksi lehtiä, matkapuhelinliittymiä tai
jotakin palvelua sekä yrittää saada asiakassuhde aikaiseksi. Asiakkaiden kiinnostuessa tuotteesta tehtäviin kuuluu välittää tilauksia toimeksiantajalle.

52450

Huoltoasema-apulainen

Huoltoasema-apulainen työskentelee huoltoasemalla erilaisissa avustavissa tehtävissä. Työhön kuuluu esimerkiksi varasto- ja hyllytystehtäviä ravintolassa ja myymälässä, astioiden keräilyä, ruoka-annosten pöytiin tarjoilua sekä siivousta.

52459

Muu huoltoasematyöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut huoltoasematyöntekijät.

52460

Kahvilamyyjä

Kahvilamyyjä työskentelee kahvilan asiakaspalvelutehtävissä, joihin kuuluvat mm. ruoan ja juomien annostelu, tarjoilu ja esillelaitto. Ottaa
asiakkaalta maksun vastaan sekä neuvoo ruokiin ja juomiin liittyvissä asioissa. Työhön kuuluu myös kahvilan puhtaanapitoa.

52469

Muu kahvila- ja baarimyyjä

Tähän ryhmään kuuluvat muut kahvila- ja baarimyyjät.

52499

Muu myyntialan työntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut myyntialan työntekijät.

53110

Lastenhoitaja

Lastenhoitaja on lähihoitaja, joka on suuntautunut lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatustyöhön. Päivähoidossa tehtävänä on lasten hoidosta
ja kasvatuksesta huolehtiminen. Työ on mm. leikkimisen ja askartelun ohjaamista, ulkoilun valvomista ja lasten auttamista pukeutumisessa
sekä ruokailussa.

53111

Henkilökohtainen avustaja, päiväkoti

Päiväkodin henkilökohtainen avustaja auttaa ja tukee henkilökohtaisena avustajana lapsen toimintaa päiväkodissa. Avustaa tiettyä lasta tai
ryhmää. Tehtäviin kuuluu mm. lapsen auttamista pukeutumisessa ja aterioinnissa sekä leikkimistä lapsen kanssa ja lapsen käyttäytymisen
ohjaamista.

53112

Hoitoapulainen

Hoitoapulainen toimii päivähoidossa avustaen lasten hoidossa, kasvatuksessa ja opetuksessa. Työ on mm. leikkimisen ja askartelun ohjaamista, ulkoilun valvomista ja lasten auttamista pukeutumisessa sekä ruokailussa.

53113

Perhepäivähoitaja

Perhepäivähoitaja hoitaa lapsia joko omassa kodissaan tai ryhmäperhepäivähoidossa siihen varatussa tilassa. Tehtävänä on lasten perushoito ja varhaiskasvatus. Huolehtii lapsen monipuolisesta ravinnosta, levosta, liikunnasta ja päivärytmistä.

53114

Lasten päivähoitaja, kodit

Lasten päivähoitaja, joka työskentelee yksityiskodissa hoitaen lasta tai lapsia. Työ on mm. lapsen perushoitoa ja hoivaa, leikkimisen ja askartelun ohjaamista, ulkoilun valvomista, auttamista pukeutumisessa, ruokailussa, ruoan laittoa ja vuoropuhelua vanhempien kanssa.
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53115

Kerhoavustaja

Kerhoavustaja työskentelee iltapäiväkerhossa tms., jossa tehtäviin kuuluu avustaa lasten hoidossa ja ohjauksessa. Auttaa lapsia esimerkiksi
pukeutumisessa ja aterioinnissa sekä askartelussa ja leikissä. Valvoo osaltaan myös ulkoilua.

53119

Muu lastenhoitotyöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut lastenhoitotyöntekijät.

53120

Koulunkäynninohjaaja

Koulunkäynninohjaaja tukee ja ohjaa kouluissa, varhaiskasvatuksessa jne. oppimista, kasvua ja kehitystä. Työskentelee opettajan ohjeiden
mukaan samassa luokassa tai pienryhmän kanssa toisessa tilassa.

53210

Lähihoitaja

Lähihoitajan työ on käytännön hoito- ja hoivatyötä, kasvatusta, kuntoutusta ja asiakaspalvelua. Voi olla erikoistunut esimerkiksi ensihoitoon,
kuntoutukseen, lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen, mielenterveys- ja päihdetyöhön, vammaistyöhön tai vanhustyöhön.

53220

Henkilökohtainen avustaja

Henkilökohtainen avustaja auttaa henkilöä, joka tarvitsee apua esimerkiksi ikääntymisen, sairauden tai vamman takia. Avustaa arkisissa
asioissa kuten henkilökohtaisessa hygieniassa, pukeutumisessa, liikkumisessa, kodin hoidossa jne. sekä kodin ulkopuolisissa toiminnoissa.

53221

Kodinhoitaja

Kodinhoitaja työskentelee kotipalvelussa antaen hoitoa ja hoivaa tai avustaen kodin askareissa vanhuksia, vammaisia henkilöitä tai lapsiperheitä. Tehtäviin kuuluu mm. ruoan valmistusta, siivousta, lääkehuoltoa ja avustamista kodin ulkopuolella asioinneissa.

53222

Kotiavustaja

Kotiavustaja tekee kotitaloustöitä esimerkiksi vanhusten ja vammaisten kodeissa. Tehtäviin kuuluu mm. ruoanlaittoa, siivousta, tekstiilihuoltoa
ja muita kotitaloustöitä sekä tarvittaessa henkilökohtaista avustamista esimerkiksi pukeutumisessa.

53223

Kotipalvelutyöntekijä

Kotipalvelutyöntekijän työ on asiakkaiden kotona tapahtuvaa arkipäivän auttamista. Tehtäviä ovat esimerkiksi kotisiivous, tekstiilihuolto, ruoan
valmistus, henkilökohtainen avustaminen, ostosten tekeminen ja asiointitehtävät. Voi tehdä myös esimerkiksi piha- ja puutarhatöitä sekä
remontointia.

53229

Muu kotipalvelutoiminnan kodihoitaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut kotipalvelutoiminnan kodinhoitajat.

53290

Hammashoitaja

Hammashoitaja on suun ja hampaiden hoitoon suuntautunut lähihoitaja. Työskentelee hammaslääkärin kanssa ojentaen ja ottaen vastaan
tutkimuksessa ja hoidossa käytettävät instrumentit. Varaa valmiiksi instrumentit ja tarveaineet. Ottaa vastaan aikavarauksia.

53291

Lääketyöntekijä

Lääketyöntekijä huolehtii apteekissa tavaroiden purusta ja varastoinnista. Tehtäviin kuuluu usein myös toimistotöitä ja reseptien kirjaamista
sekä asiakastilojen järjestelyä. Lääketeollisuudessa osallistuu lääkkeiden valmistukseen käyttäen mm. laitteita ja koneita.

53292

Välinehuoltaja

Välinehuoltaja huolehtii sairaanhoidon tutkimuksissa ja toimenpiteissä käytettävien välineiden ja laitteiden puhtaudesta ja käyttövalmiudesta.
Pesee, steriloi ja pakkaa välineet sekä tarkastaa niiden kunnon ja toimivuuden sekä tarvittaessa toimittaa ne huoltoon.

53293

Hieroja

Hieroja käsittelee asiakkaan lihakset ja lihasryhmät mm. erilaisin käden ottein. Tekee hierontaa myös ennaltaehkäisevänä, suorituksiin valmistavana ja palauttavana hoitona liikuntalajien harrastajille. Laatii hoitosuunnitelman sekä ohjaa ja neuvoo asiakasta terveyden ja toiminnallisuuden edistämisessä.

53294

Kuntohoitaja

Kuntohoitaja avustaa ja ohjaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa ja liikkumisessa sekä apuvälineiden käytössä. Tehtäviin kuuluu myös
antaa asiakkaalle tuki- ja liikuntaelimistön hoitoja kuten erilaista hierontaa.

53295

Hammaslaborantti

Hammaslaborantti valmistaa hammasproteeseja sekä hampaiden oionnassa ja purennan hoidossa käytettäviä kojeita. Hammaslaborantit
työskentelevät yleensä hammaslaboratorioissa, mutta työpaikkoja on myös erikoishammasteknikoiden ja hammaslääkäreiden vastaanotoilla
sekä hammastarvikeliikkeissä ja maahantuontiyrityksissä.

53296

Koulutettu hieroja

Koulutettu hieroja on Suomessa nimikesuojattu ammattinimike.

53299

Muu terveydenhuollon työntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut terveydenhuollon työntekijät.

54110

Palomies

Palomies on pelastustyöntekijä, jonka tehtävänä on ihmisten, eläinten ja omaisuuden pelastaminen eri onnettomuuksissa. Hälytystehtävissä
toimii sammutus- ja pelastusyksikön jäsenenä. Osallistuu yksikkönsä lääkinnälliseen pelastustoimintaan. Tehtäviin kuuluu myös mm. harjoittelua ja kaluston huoltoa.

54119

Muu palomies

Tähän ryhmään kuuluvat muut palomiehet.

54120

Vanhempi konstaapeli

Vanhempi konstaapeli valvoo yleistä järjestystä sekä vastaa järjestys- ja liikennerikkomusten kuulusteluista ja tutkintatoimista järjestyspoliisissa. Rikospoliisissa selvittää rikoksia, etsii niiden tekijöitä ja toimii ehdonalaisvalvojana.
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54130

Rikosseuraamusesimies

Rikosseuraamusesimies toimii vankilassa vastaten turvallisuudesta tai rangaistusajan suunnitelmien toteuttamisesta. Yhdyskuntaseuraamustoimistossa huolehtii vapaudessa suoritettavien yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta. Toimii vartijoiden tai rikosseuraamustyöntekijöiden esimiehenä.

54131

Vartija, rikosseuraamusala

Vartija, joka työskentelee rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa vastaa vankiloissa ja avovankiloissa rangaistusten lainmukaisesta ja turvallisesta täytäntöönpanosta. Vartioinnin ja valvonnan lisäksi tehtäviin kuuluu mm. vapaa-ajantoimintojen ohjausta sekä kuntoutusta liittyen
esimerkiksi päihdetyöhön.

54140

Satamavartija

Satamavartija työskentelee sataman palvelutehtävissä. Osoittaa aluksille satamapaikat sekä huolehtii tarvittavasta varustuksesta kuten köysistä. Tehtäviin voi kuulua mm. veneiden kiinnittämistä ja irrottamista, puomin tai portin avaamista sekä satama-alueen ja veneiden vartioimista.

54141

Vartija

Vartija valvoo mm. teollisuuslaitosten, kaupan ja muiden palvelualan yritysten turvallisuutta ja yleistä järjestystä sekä ennaltaehkäisee omaisuuteen kohdistuvia vahinkoja ja varkauksia. Voi toimia piiri- tai paikallisvartioinnissa, vahtimestaritehtävissä tai raha- ja arvokuljetuksessa.

54142

Esimies, vartiointipalvelut

Vartiointipalvelujen esimies toimii vartiointiliikkeen johtotehtävissä suunnitellen ja koordinoiden vartiointipalveluja, joilla turvataan asiakkaan
omaisuus varkauksilta ja ilkivallalta, henkilön koskemattomuus tai järjestyksenvalvonta. Toimii vartijoiden esimiehenä. Voi tehdä itsekin käytännön vartiointityötä.

54143

Järjestyksenvalvoja

Järjestyksenvalvoja ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta mm. yleisötilaisuuksissa, ravintoloissa, kauppakeskuksissa sekä joukkoliikenteen
kulkuneuvoissa. Tehtävänä on myös onnettomuuksien ja rikosten estäminen sekä asiakaspalvelu kuten neuvonta ja opastus.

54144

Myymäläetsivä

Myymäläetsivä valvoo myymälän, kaupan tms. ympäristöä, ihmisiä ja henkilökuntaa joko siviiliasuisena, vartijan asussa tai kameroiden avulla
tehtävänään varkauksien ennaltaehkäisy. Tehtäviin kuuluu myös anastukseen tai vahingontekoon syyllistyneiden kiinniotto. Voi tehdä myös
poistumistarkastuksia.

54145

Turvatarkastaja

Turvatarkastaja työskentelee lentoasemalla turvatarkastuksessa. Tehtävänä on tarkastaa matkustajat ja matkatavarat, jotta kielletyt esineet,
tarvikkeet ja aineet eivät pääse lentokoneeseen. Voi työskennellä myös satamissa, ydinlaitoksissa ja yleisötilaisuuksissa.

54149

Muu vartija

Tähän ryhmään kuuluvat muut vartijat.

54190

Pysäköinninvalvoja

Pysäköinninvalvoja valvoo pysäköintimääräysten noudattamista esimerkiksi kadunvarsilla tai pysäköintialueilla. Kirjoittaa pysäköintivirhemaksun virheellisesti pysäköidyille ajoneuvoille. Liikkuu valvontakohteissa kävellen tai autolla.

54191

Uimavalvoja

Uimavalvoja vastaa uimahallin tai kylpylän asiakkaiden turvallisuudesta sekä huolehtii yleisestä järjestyksestä ja siisteydestä. Neuvoo, opastaa ja avustaa asiakkaita niin, että vaara- ja ongelmatilanteita ei pääse syntymään. Auttaa pelastus- ja ensiaputilanteissa.

54192

Liikennevalvoja

Liikennevalvoja ohjaa ja pysäyttää ajoneuvoja tieliikenteessä asfaltointi- ja korjaustöiden tai erikoiskuljetusten aikana. Vastaa työkohteen
läpäisevän liikenteen sujuvuudesta sekä osaltaan työkohteessa työskentelevien henkilöiden turvallisuudesta.

54199

Muu suojelu- ja vartiointityöntekjä

Tähän ryhmään kuuluvat muut suojelu- ja vartiointityöntekijät.

Maanviljelijät, metsätyöntekijät: maanviljelijät ja eläintenkasvattajat, metsä- ja kalatalouden työntekijät
61110

Maatilan työnjohtaja

Maatilan työnjohtaja toimii suurehkoilla maatiloilla esimies- ja työnjohtotehtävissä omistajan tai palkatun tilanhoitajan alaisena. Huolehtii työnjaosta ja valvonnasta sekä osallistuu itsekin erityisesti ammattitaitoa eniten vaativiin maatilan töihin.

61120

Marja- ja hedelmäviljelijä

Marja- ja hedelmäviljelijä kasvattaa marjapensaita ja hedelmäpuita niiden sadon korjaamiseksi myyntiä varten. Suunnittelee toimintaa sekä
tekee maanmuokkaus-, istutus- ja hoitotyötä. Tarkastaa, puhdistaa, luokittelee ja pakkaa sadon myyntiä varten. Johtaa tilan työntekijöiden
toimintaa.

61130

Kauppapuutarhuri

Kauppapuutarhuri vastaa kauppapuutarhan hoidosta ja tekee siihen liittyvää käytännön työtä. Voi olla erikoistunut esimerkiksi kukkien, vihannesten ja juuresten, marjojen, herkkusienten tai taimien viljelyyn. Harjoittaa viljelyä kasvihuoneissa tai avomaalla. Kasvattaa ja myy tuotteita
tukku- ja vähittäisasiakkaille.

61131

Viherrakentaja

Viherrakentaja vastaa yksityisyrittäjänä puutarhojen, puistojen, hautausmaiden jne. rakentamisesta ja hoidosta. Toimii viherrakennustyöntekijöiden esimiehenä ja työnjohtajana.
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61132

Viherrakennustyöntekijä

Viherrakennustyöntekijä rakentaa ja hoitaa puutarhoja, puistoja ja muita viheralueita. Tekee rakentamis-, istutus-, leikkaus-, hoito- ja uudistustöitä. Tehtäviin kuuluu myös mm. maanrakennustöitä sekä kalusteiden ja varusteiden asennusta ja kivitöitä.

61133

Puutarhuri-puistonhoitaja

Puutarhuri, joka toimii puistonhoitajana vastaa oman alueensa puutarhojen, puistojen ja hautausmaiden rakentamis-, istutus-, leikkaus-,
hoito- ja uudistustöistä. Toimii puutarhatyöntekijöiden esimiehenä.

61134

Puutarhatyönjohtaja

Puutarhatyönjohtaja vastaa puutarhayrityksen kuten esimerkiksi kauppapuutarhan, taimiston, hedelmäviljelmän jne. työnjohdosta. Tekee
rakentamis-, istutus-, leikkaus-, hoito- ja uudistustöitä.

61135

Puutarhatyöntekijä, työnjohto

Puutarhatyöntekijä, joka johtaa puutarhatyötä, johon kuuluvat rakentamis-, istutus-, leikkaus-, hoito- ja uudistustyöt. Tekee myös itse käytännön töitä.

61136

Puutarhatyöntekijä

Puutarhatyöntekijä tekee puutarhojen, puistojen ja hautausmaiden rakentamis-, istutus-, leikkaus-, hoito- ja uudistustöitä. Kauppapuutarhassa tms. korjaa ja varastoi tuotteet sekä tekee muita puutarhaviljely-yrityksen töitä.

61137

Taimitarhatyöntekijä

Taimitarhatyöntekijä tekee erilaisia taimitarhalla suoritettavia taimien viljelyyn, hoitoon ja nostoon liittyviä töitä. Tekee mm. istutusta sekä
leikkaus- ja hoitotöitä.

61138

Puistotyöntekijä

Puistotyöntekijä tekee mm. puutarhojen, puistojen ja hautausmaiden rakentamis-, istutus-, leikkaus-, hoito- ja uudistustöitä.

61139

Muu puutarhatyöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut puutarhatyöntekijät.

61140

Maanviljelijä, pelto-, vihannes- ,
puutarhaviljely

Maanviljelijä, joka toimii pelto-, vihannes- ja puutarhaviljelyssä, kasvattaa samanaikaisesti mm. viljaa ja juureksia tai satoa tuottavia puita ja
pensaita sekä puutarhaan tms. istutettavia kukkia ja taimia. Viljelee, kasvattaa ja hoitaa kasveja. Tuottaa taimia, mukuloita ja siemeniä. Suunnittelee toimintaa, johtaa työntekijöitä ja hoitaa tuotteet myyntiin.

61210

Karjankasvattaja

Karjankasvattaja hoitaa yrittäjänä maatalousyritystä, jonka tuotanto pohjautuu eläintenhoitoon. Suunnittelee ja organisoi tuotantoa sekä tekee
siihen liittyviä käytännön töitä. Kasvattaa ja hoitaa karjaa sekä tekee maatilan erilaisia töitä.

61211

Kotieläintenhoitaja

Kotieläintenhoitaja työskentelee maatiloilla vastaten koti- ja tuotantoeläinten kasvatuksesta ja hoidosta. Tehtäviin kuuluu mm. eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen, ruokinta ja hoito, ulkoilutus sekä tilan erilaiset työt. Työ voi kohdistua hevosiin, sikoihin tai lampaisiin.

61212

Eläintenhoitaja, eläintarhaeläimet

Eläintenhoitaja hoitaa eläimiä eläintarhassa tai sirkuksessa. Työhön kuuluu eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen sekä päivittäiset ruokintaja hoitotyöt. Eläintarhassa työ muodostuu lähinnä tilojen siivoamisesta sekä rehuannosten valmistamisesta ja jakamisesta eläimille.

61213

Maatalouslomittaja

Maatalouslomittaja työskentelee maatiloilla, joissa on tuotantoeläimiä hoitaen maaseutuyrittäjän työtehtäviä yrittäjän lomien ja sairaslomien
aikana. Tehtäviin kuuluvat mm. eläinten ruokinta, lypsäminen ja puhtaanapitotyöt. Voi toimia myös viljelytöissä.

61220

Siipikarjanhoitaja

Siipikarjanhoitaja kasvattaa ja jalostaa siipikarjaa sekä suunnittelee ja organisoi tehtäviä lihan, kananmunien tai jalostuksessa käytettävien
eläinten tuottamiseksi myyntiin.

61230

Mehiläistenhoitaja

Mehiläistenhoitaja kasvattaa, hoitaa ja jalostaa mehiläisiä. Suunnittelee toimintaa hunajan, mehiläisvahan jne. tuottamiseksi myyntiin. Hankkii
hyönteisiä sekä erilaisia tarvikkeita. Kerää hunajan ja mehiläisvahan sekä käsittelee ja pakkaa ne myyntiä varten. Johtaa työntekijöitä.

61290

Turkiseläinten hoitaja

Turkiseläinten hoitaja hoitaa turkistarhoissa kettuja, minkkejä ja muita turkiseläimiä. Tehtäviin kuuluvat mm. turkiseläinten hoito, ruokinta sekä
lisääntymisestä ja nahkonnasta huolehtiminen.

61291

Turkiseläinten kasvattaja

Turkiseläinten kasvattaja kasvattaa ja hoitaa turkiseläimiä kuten kettuja ja minkkejä. Tehtäviin kuuluvat turkiseläinten hoito, ruokinta sekä
lisääntymisestä ja nahkonnasta huolehtiminen. Työhön kuuluu myös nahkojen saattaminen myyntiin.

61292

Poronhoitaja

Poronhoitaja vastaa porojen kasvatuksesta ja teurastuksesta sekä lihan ja muiden tuotteiden myynnistä. Hoitaa porotokkaa eli laumaa. Merkitsee eläimet, lajittelee niistä myytävät sekä huolehtii eläinten hyvinvoinnista ja ravinnontarpeista.

61300

Maanviljelijä

Maanviljelijä hoitaa omistamaansa tai vuokraamaansa maatilaa, johon voi kuulua pellon lisäksi tuotantoeläimiä ja metsää. Tehtäviin kuuluvat
yleensä pelto- ja metsätyöt, karjatalouden työt sekä koneiden huolto- ja korjaustyöt. Voi harjoittaa myös mm. koneurakointia, maatilamatkailua ja maatilarakentamista.

61301

Työnjohtaja, maatalous

Maatalouden työnjohtaja työskentelee suurella maatilalla esimiestehtävissä omistajan tai palkatun tilanhoitajan alaisena. Vastaa maatalouden
työntekijöiden työn ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta sekä osallistuu itsekin käytännön töihin.
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61302

Maataloustyöntekijä

Maataloustyöntekijä on maatilalle palkattu työntekijä, joka tekee maatilan töitä työnjohtajan tai maatalousyrittäjän ohjeiden mukaan. Tehtäviin
kuuluu peltoviljely- ja metsänhoitotöitä, joskus myös eläinten hoitoa. Tekee myös erilaisia korjaus- ja kunnossapitotöitä. Työskentelee lähinnä
suurimmilla maatiloilla.

62100

Metsätalouden harjoittaja

Metsätalouden harjoittajan työtä on metsänhoito ja sen suunnittelu. Omistaa metsän, jossa työskentelee. Tehtäviin kuuluu puunkorjuuta,
puun myyntiä ja markkinointia sekä metsän uudistamista, taimikonhoitoa, harvennusta, ojitusta ja lannoitusta.

62101

Metsuri

Metsurin tehtäviin kuuluu hakkuu, joka käsittää puun kaadon, karsinnan ja katkonnan puutavaralajeiksi käyttötarkoituksen mukaan. Poistaa
myös puita kohteissa, joissa ei voi työskennellä koneellisesti. Työhön kuuluu myös metsänviljelyä, taimikonhoitoa ja metsänparannustöitä.

62102

Metsätyöntekijä

Metsätyöntekijä tekee erilaisia metsänhakkuuseen ja metsänhoitoon liittyviä usein kausiluonteisia töitä. Tehtäviin kuuluvat esimerkiksi leimaus, hakkuu, puutavaran kuljetus metsästä, hakkuuperkaus, raivaus ja harvennus sekä taimikoiden istutus ja puutavaran mittaus.

62109

Muu metsuri tai metsätyöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut metsurit tai metsätyöntekijät.

62210

Kalanviljelijä

Kalanviljelijä työskentelee kalanviljelylaitoksessa ruokakalan tai kalanpoikasten tuotannossa. Tehtäviin kuuluu kalojen kasvun tarkkailua,
ruokintaa ja altaiden pitämistä puhtaana ja kunnossa. Tehtäviin voi kuulua myös mm. kutukypsien kalojen hankintaa luonnonvesistä, kutevien
kalojen lypsyä sekä ruokakalojen teurastusta ja jatkojalostusta.

62220

Kalastaja

Kalastaja pyytää saaliin merestä tai sisävesistä erilaisin menetelmin, joita ovat mm. rysät, verkot, nuotat ja troolit. Tehtäviin kuuluu myös kalojen perkaaminen ja pakkaaminen myyntikuntoon sekä markkinointi. Työtehtäviin kuuluvat myös kalastusaluksen ja pyyntivälineiden kunnostukset ja huollot.

62240

Riistanvalvoja

Riistanvalvoja valvoo suuren metsäalueen omistajan tai riistanhoitoyhdistyksen jäsenten metsästysmaita. Tehtäviin kuuluu mm. edistää riistakannan kasvua, hoitaa riistaa, järjestää riistanajoja, metsästää vahinkoeläimiä ja valvoa metsästystä ja kalastusta.

Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät: rakennustyöntekijät, konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat, käsityötuotteiden valmistajat, hienomekaanikot
sekä painoalan työntekijät, sähkö- ja elektronikka-alan työtekijät, elintarvike- puutyö- ja vaatetus- ja jalkinealan valmistustyöntekijät
71110

Rakennustyöntekijä

Rakennustyöntekijä rakentaa, korjaa ja kunnossapitää taloja sekä pienrakennuksia. Tekee esimerkiksi runko- ja seinätöitä sekä kattorakenteiden asentamista ja lattian tasaamista. Tehtäviin kuuluu myös rakenteiden kunnossapitoa ja korjausta.

71120

Muurari

Muurari tekee rakennustyömailla perustusten, seinien ja pilareiden muurauksia. Tekee pääasiassa tiili- ja harkkomuurauksia. Muurauksen
lisäksi tehtäviin kuuluu mm. mittauksia, saumauksia ja puhdistamista. Voi tehdä myös rappaus- ja laatoitustöitä.

71121

Uunimuurari

Uunimuurari tekee rakennusten uunien, liesien, takkojen ja hormien muurausta. Tehtäviin kuuluu myös näiden korjaustöitä. Voi myös suunnitella uunin tms. Päällystää myös esimerkiksi valimoiden uunien sisäpinnat tiilillä.

71129

Muu muurari

Tähän ryhmään kuuluvat muut muurarit.

71130

Kivityöntekijä

Kivityöntekijä leikkaa ja muotoilee kiviainesta kuutioiksi, laatoiksi jne. kivirakenteiden tms. rakentamista ja kunnossapitoa varten. Voi myös
muokata kivestä erilaisia tuotteita. Leikkaa ja kaivertaa erilaisia kuvioita ja muotoja kiveen sekä tekee mm. viimeistelytöitä.

71140

Raudoittaja

Raudoittaja tekee rakennustyömailla raudoitteita sekä niiden asennuksia. Raudoitukset tehdään mm. rakennuksen perustusten muotteihin
ennen kuin niihin valetaan betonia. Tehtäviin kuuluu myös esimerkiksi raudoituksiin liittyviä pohjustus- ja huolittelutöitä.

71141

Betonityöntekijä

Betonityöntekijä valmistaa ja siirtää betonimassaa työmaalla sekä valaa betonirakennelmia ja niiden osia. Pumppaa massan betonipumpulla
muottiin ja tiivistää sen koneellisesti täryttämällä.

71142

Betonileikkaaja

Betonileikkaaja sahaa tai poraa aukkoja betoniin sekä purkaa rakenteita kovametalliteräisellä sahauslaitteella. Työ voi liittyä myös esimerkiksi
tiilirakenteisiin.

71143

Sementtityöntekijä

Sementtityöntekijä paikkaa pienet virheet elementtirakenteiden betonipinnoissa pääosin käsityönä. Hioo betonia sekä tekee tasoitus- ja rappaustöitä. Voi korjata ja paikata myös esimerkiksi betoniportaita.

71144

Elementtiasentaja

Elementtiasentaja on rakennustyöntekijä, joka kokoaa taloja ja muita rakennuksia tehtaalla valmistetuista rakennuselementeistä. Tehtäviin
kuuluu seinä-, pilari-, palkki-, välipohja- ja kattoelementtien asentamista.

71145

Lattiamies, betonilattiat

Lattiamies, joka on erikoistunut betonilattioihin, tekee ja korjaa betonilattioita. Tehtäviin kuuluvat mm. erilaiset valuvalmistelutyöt, lattiavalujen
tekeminen, kaatojen teko ja erilaiset jälkihoitotyöt.
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71146

Betonisekoittimenkäyttäjä

Betoninsekoittimenkäyttäjä hoitaa rakennustyömaalla konetta, jolla valmistetaan betonia. Betonin sekoituksessa käytetään betonimyllyä.
Tehtäviin kuuluu mm. laittaa koneeseen betonin raaka-aineita kuten sementtiä. Työ voi kohdistua myös esimerkiksi laastin valmistukseen.

71150

Kirvesmies

Kirvesmies työskentelee uudis- ja korjausrakennustyömailla tehden erilaisia rakennustöitä niiden aloitusvaiheesta aina työn viimeistelyyn
saakka. Tehtäviin kuuluvat esimerkiksi puu- ja levymateriaalien käyttö, mittaamiset sekä rakennustuotteiden asennukset.

71151

Mittakirvesmies

Mittakirvesmies tekee rakennustyössä tarvittavat mittaukset ja huolehtii siitä, että koko rakennus vastaa mitoiltaan piirustuksissa annettuja
arvoja. Mittaustyötä tehdään sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

71152

Sisustuskirvesmies

Sisustuskirvesmiehen tehtäviin kuuluvat mm. rakennusten, laivojen jne. ikkuna- ja oviasennukset, kalusteasennukset, ulko- ja sisäseinäverhoukset, kattoverhoukset, saunojen sisustukset, listoitukset sekä lattioiden päällystämiset parketilla tai lattialaudalla.

71153

Laudoituskirvesmies

Laudoituskirvesmies on erikoistunut muottilaudoitusten rakentamiseen betonivaluja varten. Työkohde voi olla rakennus tai esimerkiksi silta.
Työtä tehdään sekä työmailla että elementtitehtaissa. Tehtäviin kuuluvat mm. muottien esivalmistus, pystytys, tuenta, sidonta, purku, puhdistus ja mittaus.

71154

Hirsirakentaja

Hirsirakentaja rakentaa hirsirakennuksia. Työ tehdään veistämöllä tai talotehtaassa, jonka jälkeen rakennus puretaan osiin, kuljetetaan lopulliselle paikalleen ja kootaan uudestaan. Tehtäviin kuuluvat mm. mittaukset, materiaalin lajittelu, hirsikehikon pystytystyöt sekä lattian ja katon
tekeminen. Voi tehdä myös hirsikalusteita.

71155

Puutalojen pystyttäjä

Puutalojen pystyttäjä pystyttää tehdasvalmisteisia puutaloja. Työkohteesta riippuen seinälevyelementit pystytetään miesvoimin ja raskaimmat
suurelementit asennetaan paikoilleen nosturin avulla. Työn laajuus kohteessa vaihtelee talotoimituksen mukaan.

71156

Veneenrakentaja

Veneenrakentaja rakentaa, varustelee, kunnostaa ja huoltaa puuveneitä ja niiden osia. Voi myös suunnitella itse veneen. Tehtäviin kuuluu
mm. asentaa paikoilleen sisustuselementit sekä kojeet ja laitteet, esimerkiksi veneen keittiö ja moottori. Voi myös rakentaa puurunkoja ja
muotteja lasikuiturunkojen valmistusta varten.

71157

Kalusteasentaja

Kalusteasentaja asentaa kalusteita, kaapistoja ja huonekaluja rakennuksilla tai asiakkaan tiloissa. Kokoaa pakkauslaatikoissa olevat osat kalusteiksi tai huonekaluiksi käsityönä. Tehtäviin voivat kuulua myös esimerkiksi kalusteiden sijainnin muuttamiset. Voi olla erikoistunut keittiö-,
myymälä- tai ravintolakalusteisiin.

71158

Puutaloelementtien valmistaja

Puutaloelementtien valmistajan tehtäviin kuuluvat taloelementtien valmistuksen eri työvaiheet sekä taloelementtien kasaaminen rakennuspiirustusten mukaan. Työ kohdistuu esimerkiksi seinä-, välipohja- ja kattoelementteihin.

71159

Muu kirvesmies tai rakennuspuuseppä

Tähän ryhmään kuuluvat muut kirvesmiehet tai rakennuspuusepät.

71190

Telineasentaja

Telineasentaja kokoaa ja purkaa rakennustelineitä rakennustyömailla. Telineitä käytetään uudis- ja korjausrakennustyömailla sekä esimerkiksi erilaisissa kunnostustöissä muissa kohteissa sekä mm. tapahtumissa, telakoilla ja teollisuudessa.

71191

Asbestinpurkaja

Asbestinpurkaja tekee asbestinpurku- ja poistotöitä vaihtuvissa työmaakohteissa. Työ kohdistuu asbestipitoisiin rakennusmateriaaleihin, joita
ovat esimerkiksi putkieristeet, kate- ja verhouslevyt, kiinnitys- ja tasoitelaastit sekä paloeristeet.

71192

Rakennussaneeraaja

Rakennussaneeraaja työskentelee rakennusten korjausrakentamisessa. Monipuolisiin tehtäviin kuuluvat esimerkiksi huoneistoremontit ja
kylpyhuonesaneeraukset sekä laudoitus-, muuraus- ja maalaustyöt.

71193

Rakennuskoneasentaja

Rakennuskoneasentajan työnä on varmistaa työmaan häiriötön toiminta. Tehtäviin kuuluu huoltaa ja korjata työmaalla käytettäviä koneita ja
laitteita sekä tehdä mm. työmaan sähkö- ja metallitöitä kuten hitsausta. Tehtäviin kuuluvat myös hissien ja nostureiden asennukset.

71199

Muu rakennustyöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut rakennustyöntekijät.

71210

Kattoasentaja

Kattoasentaja asentaa ja korjaa rakennusten kattoja. Kattoremonteissa tehtäviin kuuluvat mm. vanhojen materiaalien purkaminen, kattorakenteiden korjaukset sekä uusien kattomateriaalien, vesikourujen jne. asennustyöt sekä loppusiivous.

71211

Rakennuspeltiseppä

Rakennuspeltisepän tehtäviin kuuluu valmistaa ja asentaa rakennusten erilaisia peltirakenteita. Työ kohdistuu esimerkiksi peltikattoihin, vesikouruihin ja syöksytorviin sekä peltilistoihin. Tehtäviin kuuluu suunnittelua, valmistusta ja asentamista.

71220

Laatoittaja

Laatoittaja päällystää mm. lattioita ja seiniä erilaisilla laatoilla. Tehtäviin kuuluvat lattia- ja seinäalojen valmistelu laatoitusta tai muuta päällystystä varten sekä laattojen asennus- ja korjaustyöt. Tehtäviin kuuluvat myös veden- ja kosteudeneristystyöt.
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71221

Parkettiasentaja

Parkettiasentaja asentaa, korjaa ja huoltaa parketti- ja puulattioita. Tehtäviin kuuluu parketin paikoilleen asettamista, hiomista ja lakkaamista
sekä vanhan lattian purkamista, työkohteen siivoamista ja tasoittamista ennen uuden lattian asentamista.

71222

Mattoasentaja

Mattoasentaja päällystää lattioita eri materiaaleista valmistetuilla kokolattiamatoilla. Tehtäviin kuuluu leikata matto oikeisiin mittoihin ja asettaa
se paikoilleen. Työhön kuuluu myös vanhan päällysteen poistamista sekä lattian siivoamista ja tasoittamista ennen uuden maton asentamista.

71229

Muu lattianpäällystystyöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut lattianpäällystyöntekijät.

71230

Rappaaja

Rappaaja tekee rakennusten ulko- ja sisäseinien pintakäsittelyä laastilla tai muulla pinnoitteella sekä esimerkiksi seinien koristerappauksia.
Tehtäviin kuuluu myös suoja- ja koristepinnoitteiden korjauksia.

71231

Tasoittaja

Tasoittajan työnä on tasoittaa rakennuselementeistä tehtyjä pintoja koneellisesti ja käsin. Työ kohdistuu yleensä seinä- ja lattiapintoihin, jotka
valmistellaan laatoitustyötä varten.

71232

Hiekkatasoitetyöntekijä

Hiekkatasoitetyöntekijä työskentelee rakennusten viimeistelytyössä. Tehtäviin kuuluu tasoittaa rapattavia seinäpintoja viimeistelykäsittelyjä
varten.

71240

Eristäjä

Eristäjä tekee lämpö-, kosteus- ja äänieristyksiä. Asentaa eristemateriaaleja mm. rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmien putkistoille ja laitteistoille. Tehtäviin kuuluu mittaamista, kiinnittämistä ja päällystämistä sekä tarkastuksia asentamisen jälkeen.

71241

Teollisuuseristäjä

Teollisuuseristäjä eristää ja päällystää pellillä mm. lämpökattiloita, säiliöitä ja putkistoja teollisuuslaitoksissa. Tehtäviin kuuluu mittauksia,
osien esivalmistusta, asentamista jne. Tekee myös muut tarvittavat lämpö-, kylmä-, palo-, ääni- ja suojaeristykset.

71242

Ruiskueristäjä

Ruiskueristäjä eristää asuinrakennuksia, teollisuustiloja jne. ruiskuttamalla eristysainetta rakennusten seinärakenteisiin sekä ala-, ylä- ja
välipohjiin. Työ voi kohdistua myös esimerkiksi veneisiin.

71243

Katto- ja ulkopintaeristäjä

Katto- ja ulkopintaeristäjä eristää rakennusten kattoja ja ulkoseiniä esimerkiksi mineraalivillalla ja muilla lämpöeristeillä. Tekee myös veden- ja
kosteudeneristystöitä katoille sekä rakennusten sokkeleille ja erilaisille märkätiloille.

71249

Muu eristäjä

Tähän ryhmään kuuluvat muut eristäjät.

71250

Autonlasittaja

Autonlasittaja asentaa ja vaihtaa tuulilaseja ja ikkunoita autoihin. Tehtäviin kuuluu poistaa vanha lasi sekä asentaa tilalle uusi. Työhön voi
kuulua myös lasien tummennusten tekemistä. Lasitustyö voi kohdistua myös muihin kulkuneuvoihin.

71251

Rakennuslasittaja

Rakennuslasittaja asentaa laseja rakennusten ikkunoihin ja oviin sekä vaihtaa rikkoontuneita laseja. Tehtäviin kuuluu mm. mittaamista, lasin
leikkaamista, reikien poraamista ja lasin laittamista paikoilleen. Työ voi kohdistua myös mm. lasisiin julkisivuihin ja kattoihin.

71260

LVI-asentaja

LVI-asentaja asentaa, huoltaa ja korjaa rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteita (LVI). LVI-asentaja voi olla erikoistunut lämpö-, vesi-,
ilmastointi-, viemäri-, kaasu-, jäähdytys- tai automatiikkajärjestelmien asentamiseen tai korjaukseen.

71261

Putkiasentaja

Putkiasentaja asentaa, huoltaa ja korjaa rakennusten vesijohtoja, varaajia, pesualtaita, wc-istuimia, vesihanoja ja viemäriputkistoja. Tehtäviin
kuuluu vanhojen tai rikkoontuneiden osien vaihtamista ja uusien asentamista. Työ voi kohdistua myös esimerkiksi vesikiertoisiin lämpöpattereihin.

71262

Teollisuusputkiasentaja

Teollisuusputkiasentaja valmistaa sekä asentaa erilaisia putkistoja, venttiilejä ja säätölaitteita sekä esimerkiksi paineastioita teollisuuden
tuotantolaitoksiin ja voimalaitoksiin. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi hitsausta. Tekee myös huolto- ja korjaustöitä. Työ voi kohdistua myös mm.
kaukolämpöverkkoihin ja laivoihin.

71269

Muu putkiasentaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut putkiasentajat, mm. öljypoltinasentajat ja säiliönkorjaajat.

71270

Ilmastointiasentaja

Ilmastointiasentaja asentaa, huoltaa ja korjaa rakennusten ilmastointilaitteita. Tehtäviin kuuluu vanhojen tai rikkoontuneiden osien ja laitteiden
vaihtamista sekä uusien asentamista. Voi myös valmistaa ilmastointikoneita jne. Työhön kuuluu myös mittaamista ja säätämistä.

71271

Kylmäasentaja

Kylmäasentajan tehtäviin kuuluvat kylmälaitteiden ja -laitosten asennukset, huollot, korjaukset ja tarkastukset. Työ voi kohdistua esimerkiksi
elintarviketeollisuuden pakastehuoneisiin, myymälöiden kylmäkalusteisiin tai jäähallin jäähdytyskoneistoon.

71310

Rakennusmaalari

Rakennusmaalari tekee uudisrakennus- ja remontointikohteissa maalaus-, tapetointi- ja pinnoitustöitä. Maalaustöihin kuuluu rakennusten
ulko- ja sisäpintojen sekä rakennusosien maalaus pohjatöineen. Voi tehdä myös erikoismaalaustöitä kuten koristemaalausta.
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71319

Muu rakennusmaalari

Tähän ryhmään kuuluvat muut rakennusmaalarit.

71320

Automaalari

Automaalari tekee ajoneuvojen perus- ja korjausmaalauksia sekä materiaalien pintakäsittelyä. Tehtäviin kuuluu pohjustusta, maalausta, koristemaalausta, korilevytöitä sekä varusteiden irrotus- ja kiinnitystöitä.

71321

Teollisuusmaalari

Teollisuusmaalari viimeistelee teollisesti valmistettavia tuotteita ja rakenteita kuten kalusteita ja ajoneuvoja sekä hoitaa pintakäsittelylinjoja.
Tehtäviin kuuluu valmistella pinnat maalausta tai pintakäsittelyä varten sekä maalata, lakata ja pintakäsitellä esimerkiksi ruiskulla.

71329

Muu ruiskumaalaaja ja -lakkaaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut ruiskumaalaajat ja -lakkaajat.

71330

Hiekkapuhaltaja, rakennusteollisuus

Hiekkapuhaltaja, joka työskentelee rakennusteollisuudessa, puhdistaa hiekkapuhaltamalla rakennusten kiviaineisia julkisivu- ja muita pintoja
ennen kuin ne käsitellään uudestaan. Hiekkapuhallus on pohjakäsittely ja pinnanpuhdistus ennen maalausta. Työ voi kohdistua myös rakennuksen metalliosiin kuten kaiteisiin.

71331

Nuohooja

Nuohooja puhdistaa rakennusten tulisijoja ja savuhormeja sekä tarkistaa niiden paloturvallisuuden. Tehtäviin voi kuulua myös ilmanvaihtojärjestelmien puhdistuksia ja määräaikaishuoltoja sekä savuhormien tiiviyskokeita, lämmityskattiloiden puhdistuksia ja palamistapahtuman
energiataloudellisia mittauksia.

72110

Valimotyöntekijä

Valimotyöntekijä työskentelee valimossa, jossa valmistetaan erilaisia metallisia kappaleita valamalla eli sulattamalla valmistusaines ja kaatamalla se muottiin. Tehtäviin kuuluu mm. valumuottien valmistus, metallin sulattaminen ja valujen jälkikäsittely.

72119

Muu muotin- ja keernantekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut muotin- ja keernantekijät.

72120

Hitsaaja

Hitsaaja kokoaa levy- ja metallirakenteita yhdistäen osat eri hitsausmenetelmiä käyttäen. Tehtäviin kuuluu valmistaa, korjata ja asentaa
metallituotteita. Työ kohdistuu mm. levyihin, putkiin ja palkkeihin sekä niiden liitoksiin. Voi olla erikoistunut määrättyihin tuotteisiin tai tiettyyn
hitsausmenetelmään.

72121

Mig-hitsaaja

MIG-hitsaaja kokoaa levy- ja metallirakenteita yhdistäen osat pääasiassa MIG-hitsauksen avulla. Menetelmää käytetään yleisesti teollisuudessa hitsauksessa. Tehtäviin kuuluu hitsauksen lisäksi laitteiston ja kappaleiden valmistelu hitsausta varten sekä viimeistely esimerkiksi
hiomalla tai puhdistamalla teräsharjalla.

72122

Tig-hitsaaja

TIG-hitsaaja kokoaa levy- ja metallirakenteita yhdistäen osat pääasiassa TIG-hitsauksen avulla. Menetelmää käytetään mm. vaativien putkistojen hitsaukseen ja pieniin korjaushitsauksiin. Tehtäviin kuuluu hitsauksen lisäksi laitteiston ja kappaleiden valmistelu hitsausta varten sekä
viimeistely esimerkiksi hiomalla tai puhdistamalla teräsharjalla.

72123

Putkihitsaaja

Putkihitsaaja tekee erikoistunutta hitsaustyötä asennettaessa esimerkiksi kaukolämpö-, korkeapainehöyry- ja öljyputkistoja. Työssä käytetään
eri hitsausmenetelmiä.

72124

Automaattihitsaaja

Automaattihitsaaja työskentelee CNC-hitsauksen avulla. Tehtävänä on ohjelmoida hitsausrobotti kutakin työtä varten ja valvoa sen työtä.
Hitsausrobotteja käytetään mm. autoteollisuudessa ja niillä tehdään esimerkiksi MIG/MAG-, piste- tai laserhitsausta.

72125

Kaasuleikkaaja

Kaasuleikkaaja leikkaa paksulevyosia sekä katkaisee palkkeja ja muita metallikappaleita sähkövalokaaren, käsipolttimen tai kaasuleikkuukoneen avulla. Polttoleikkausta tehdään esimerkiksi telakkateollisuudessa ja raskaammassa metalliteollisuudessa.

72129

Muu hitsaaja tai kaasuleikkaaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut hitsaajat tai kaasuleikkaajat.

72130

Ohutlevyseppä

Ohutlevyseppä valmistaa ja muotoilee erilaisia metallisia ohutlevytuotteita. Tehtäviin kuuluu mm. leikkaamista, muovaamista, hiomista, särmäämistä, pyöristämistä, taivuttamista ja poraamista koneiden ja laitteiden avulla. Voi liittää osat yhteen hitsaamalla, niittaamalla, juottamalla
tai ruuvaamalla.

72131

Autopeltiseppä

Autopeltiseppä korjaa autojen kori- ja runkorakenteita esimerkiksi kolarin tai ruostevaurion takia. Tehtäviin kuuluu korin, peltien ja muoviosien
oikaisut, paikkaukset ja uusien osien asennus. Työhön kuuluu myös pintakäsittelyn esikäsittelytyöt maalausta varten.

72132

Levyseppähitsaaja

Levyseppä-hitsaaja valmistaa metallilevyistä monenlaisia ohut- ja paksulevytuotteita, kuten esimerkiksi putkia, säiliöitä ja laivojen teräsrakenteita. Työhön kuuluu sekä metallilevyjen työstämistä että osien liittämistä. Tehtäviin kuuluu mm. leikkaamista, muovaamista ja osien liittämistä
yhteen mm. hitsaamalla.

72139

Muu ohutlevyseppä

Tähän ryhmään kuuluvat muut ohutlevysepät, mm. lentokonelevysepät ja metallinpuristajat.
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72140

Paksulevyseppä

Paksulevyseppä tekee paksulevystä ja teräksestä erilaisten raskaiden rakenteiden osia, joita käytetään esimerkiksi siltojen, mastojen, nostureiden ja laivojen valmistuksessa. Tehtäviin kuuluu mm. leikkaamista, taivuttamista, hitsaamista ja polttoleikkaamista sekä asentamista.

72141

Rautarakennetyöntekijä

Rautarakennetyöntekijä valmistaa ja asentaa paksuista levyistä ja palkeista valmistettuja raskaita rakenteita, joita käytetään esimerkiksi siltojen ja laivanrunkojen rakentamisessa. Tehtäviin kuuluu mm. polttoleikata, porata ja taivuttaa sekä liittää osat yhteen käyttämällä hitsauksen
kaltaisia liitostekniikoita.

72149

Muu paksulevyseppä

Tähän ryhmään kuuluvat muut paksulevysepät, mm. merkitsijät.

72150

Kaapeli- ja köysiasentaja

Kaapeli- ja köysiasentaja asentaa raskaiden esineiden siirtämiseen tarvittavia kaapeleita, vaijereita ja köysiä sekä väkipyöriä ja taljoja. Tehtäviin kuuluu pystyttämistä, purkamista, huoltamista ja korjaamista. Työskentelee esimerkiksi rakennustyömailla, laivoilla, poraustorneilla tai
köysiratojen ja hiihtohissien asentamisessa ja kunnossapidossa.

72210

Seppä

Seppä valmistaa ja myy itse suunnittelemiaan tuotteita joko taottuina yksittäiskappaleina tai piensarjatuotteina. Tuotteet ovat esimerkiksi
työkaluja tai koriste-esineitä. Kunnostaa ja entisöi myös vanhoja esineitä sekä valmistaa erilaisia rautarakenteita kuten portteja.

72220

Lukkoseppä

Lukkoseppä asentaa, huoltaa ja korjaa ovien, luukkujen ja ikkunoiden sulkemiseen ja aukaisuun liittyviä laitteita, osia ja järjestelmiä. Asentaa
ja korjaa mekaanisia ja sähköisiä lukitusjärjestelmiä sekä varmuus- ym. lukkoja. Tekee avaimia ja lukkojen sarjoituksia. Tehtäviin voi kuulua
myös aukaisupalvelua.

72221

Työkalunvalmistaja

Työkalunvalmistaja valmistaa, huoltaa ja korjaa teollisessa tuotannossa tarvittavia työkaluja ja työvälineitä esimerkiksi metalli- tai muoviteollisuuden työkaluosastolla tai metalliverstaalla. Voi olla erikoistunut tietynlaisten työkalujen valmistukseen. Työstää ja kokoaa osat työkaluksi.

72222

Aseseppä

Aseseppä valmistaa aseita ja niiden osia sekä tekee tilaus- ja kaiverrustöitä. Hän puhdistaa ja huoltaa aseita, säätää tähtäyslaitteita ja vaihtaa osia. Aseseppä toimii yleensä itsenäisenä yrittäjänä.

72229

Muu työkaluntekijä ja lukkoseppä

Tähän ryhmään kuuluvat muut työkaluntekijät ja lukkosepät, mm. viilaajat, piirrottajat ja asesepät.

72230

Koneistaja

Koneistaja valmistaa metallisia kappaleita ja koneen osia erilaisten työstömenetelmien avulla. Käsikäyttöisten koneiden lisäksi osia valmistetaan tietokoneohjatuilla työstökoneilla. Työmenetelmiä ovat sorvaus, jyrsintä, hionta, avarrus, höyläys ja kipinätyöstö sekä NC-koneistus.

72231

Sorvaaja

Sorvaaja on sorvin käyttöön erikoistunut koneistaja, joka valmistaa erilaisia metallikappaleita kuten esimerkiksi akseleita, kiekkoja, ruuveja ja
holkkeja käsikäyttöisin ja ohjelmoitavin sorvein. Asettaa mm. terät paikoilleen, kiinnittää leikkuutyökalut ja käyttää konetta.

72232

Työstökoneenkäyttäjä

Työstökoneenkäyttäjä käyttää ja valvoo metallin työstämiseen tarkoitettuja koneita, jotka ovat esimerkiksi sorveja, jyrsimiä, höyliä, poria,
hiomakoneita tai monitoimisia tietokoneohjattuja työstökoneita. Tekee koneelle tarvittavat asetukset ja säädöt sekä valvoo työn jälkeä. Työ voi
kohdistua myös muovimateriaaleihin.

72239

Muu koneenasettaja ja koneistaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut koneenasettajat ja koneistajat.

72240

Hiekkapuhaltaja, metalliteollisuus

Hiekkapuhaltaja, joka työskentelee metalliteollisuudessa, puhdistaa metallia käyttämällä hiekkapuhalluskonetta. Hiekkapuhallus on yleensä
pohjakäsittely ja pinnanpuhdistus maalaukselle. Metallien hiekkapuhalluksessa käytetään useimmiten metallijauheita.

72241

Metallihioja

Metallihioja hoitaa konetta, jolla taso- tai pyöröhiotaan työkappaleita. Tehtäviin kuuluu asettaa työkappaleet paikalleen ja käyttää työkoneita.
Voi olla erikoistunut johonkin koneeseen tai johonkin tuotteeseen, esimerkiksi valukappaleisiin.

72242

Särmääjä

Särmääjä käyttää metalliteollisuudessa särmäyspuristinta, jolla taivutetaan erilaisia ohutlevyjä haluttuun muotoon. Työssä käytettävä laite on
usein CNC-ohjattu. Tehtäviin kuuluu myös mm. piirustusten lukemista sekä tuotteiden lastausta lavalle.

72310

Autonasentaja, ajoneuvoteollisuus

Asentaja, joka työskentelee ajoneuvoteollisuudessa, asentaa metalliosat ja muut osat autoja, moottoripyöriä ja muita kulkuneuvoja valmistettaessa. Voi olla erikoistunut esimerkiksi autonalustojen tai moottorien asentamiseen ajoneuvoon.

72311

Autonasentaja, huoltokorjaamo

Autonasentaja, joka työskentelee huoltokorjaamossa, korjaa ja huoltaa henkilö- ja pakettiautoja tms. Etsii autojen toiminnassa ilmaantuneiden vikojen syitä ja korjaa niitä kunnostamalla tai vaihtamalla osia. Tekee myös määräaikaishuoltoja.

72312

Asentaja, raskas autokalusto

Asentaja, joka on erikoistunut raskaaseen autokalustoon, huoltaa ja korjaa mm. kuorma-autoja, linja-autoja ja suuria työkoneita. Tekee myös
vianmäärityksiä. Työ tehdään usein asiakkaan luona, sillä suuria koneita on vaikea siirtää.

72313

Huoltokorjaamotyöntekijä

Huoltokorjaamotyöntekijä tekee yksinkertaisia huoltotöitä huoltokorjaamolla. Tehtäviin kuuluvat esimerkiksi autojen pesut ja vahaukset, osien
rasvaukset sekä renkaiden vaihdot.
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72319

Muu moottoriajoneuvojen asentaja ja
korjaaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut moottoriajoneuvojen asentajat ja korjaajat.

72320

Lentokoneasentaja

Lentokoneasentaja asentaa, huoltaa ja korjaa lentokoneita tai helikoptereita. Tekee määräaikaishuollot, laitehuollot ja vauriokorjaukset. Tehtäviin kuuluu rakenteiden, järjestelmien, laitteiden, moottoreiden ja osien huollon ja korjauksen lisäksi tarkastamista ja vianetsintää.

72330

Koneenasentaja

Koneenasentaja kokoaa ja asentaa paikalleen kone- ja metallituoteteollisuuden valmistamia suuria koneita ja laitteita käyttäen apuna asennustyökaluja, mittalaitteita ja hitsausvälineitä. Voi olla erikoistunut erityyppisiin koneisiin ja laitteisiin. Tekee myös koekäytöt, tarkistukset ja
huollot.

72331

Laitosmies, konepaja- ja metalliteollisuus

Laitosmies, joka työskentelee konepaja- ja metalliteollisuudessa, tekee koneiden ja laitteiden huolto-, korjaus- ja käytönvalvontatehtäviä. Voi
myös asentaa uusia koneita tuotantolaitokseen.

72332

Moottoriasentaja

Moottoriasentajan tehtäviin kuuluvat erilaisten polttomoottoreiden asennustyöt. Tehtäviin kuuluu asentamisen lisäksi koekäyttöä ja tarkistamista. Tekee myös vianhakua, korjauksia ja huoltotöitä korjaamolla sekä työkohteissa.

72333

Koneenkorjaaja

Koneenkorjaajan tehtäviin kuuluu korjata ja huoltaa erilaisia kiinteitä mekaanisia koneita. Työ voi kohdistua esimerkiksi erilaisiin työstökoneisiin tai painokoneisiin. Tehtäviin kuuluu myös vianetsintää.

72334

Maarakennuskoneenasentaja

Maarakennuskoneenasentaja huoltaa, korjaa ja kunnostaa maanrakennuskoneita, joita ovat mm. pyörökuormaajat, maansiirtokuormurit,
kaivinkoneet, jyrät ja traktorikaivurit. Tehtäviin kuuluvat myös määräaikais- ja ennaltaehkäisevät huollot sekä koeajo tai koekäyttö korjauksen
jälkeen.

72335

Maatalouskoneenkorjaaja

Maatalouskoneenkorjaaja huoltaa ja korjaa traktoreita sekä maatalous- ja metsäkoneita ja muita työkoneita. Tekee esimerkiksi alustan, moottorin, sähkölaitteiden ja voimansiirron vianmäärityksiä ja korjauksia.

72336

Moottorinkorjaaja

Moottorinkorjaaja korjaa ja huoltaa erilaisia polttomoottoreita sekä tekee vianetsintää. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi sylintereiden poraamista,
mäntien vaihtamista sekä ruiskutuspumppujen, suuttimien ja turboahtimien korjaamista. Voi olla erikoistunut tiettyihin korjausvaiheisiin tai
tietynlaisten moottoreiden korjaukseen.

72337

Pienkoneasentaja

Pienkoneasentaja korjaa ja huoltaa mm. moottorisahoja, ruohonleikkureita ja perämoottoreita. Tehtäviin kuuluu vianetsintää, kunnostamista,
osien vaihtamista sekä laitteen toimintojen tarkistamista.

72338

Hydrauliikka- ja penumatiikka-asentaja

Hydrauliikka- ja pneumatiikka-asentajan tehtäviin kuuluvat laitteiden ja koneiden hydraulisten ja pneumaattisten varusteiden asennus-, huolto- ja korjaustyöt sekä testaus. Työ kohdistuu esimerkiksi tunkkeihin, nostimiin, prässeihin sekä työkoneiden nostolaitteisiin ja kuormaimiin
sekä paineilmakäyttöisiin naulaimiin ja maaliruiskuihin.

72339

Muu maatalous- ja teollisuuskoneasentaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut maatalous- ja teollisuuskoneasentajat.

72340

Polkupyöränkorjaaja

Polkupyöränkorjaaja korjaa ja huoltaa polkupyöriä. Tehtäviin kuuluvat osien vaihtamiset, puhdistamiset ja rasvaamiset sekä renkaiden vaihtamiset ja varusteiden asennukset. Voi tehdä myös polkupyörien maalauksia.

73110

Instrumentintekijä

Instrumentintekijä valmistaa, huoltaa ja korjaa hienomekaanisia tuotteita, joita ovat mm. erilaiset teollisuuden mittarit, tarkkuusmittausvälineet
ja sairaaloissa käytettävät instrumentit. Tehtäviin kuuluu osien valmistusta, kokoonpanoa, testausta ja säätämistä. Työhön voi kuulua myös
asentamista.

73111

Instrumenttiasentaja

Instrumenttiasentaja asentaa, säätää, huoltaa ja korjaa erilaisia instrumentteja ja kojeita. Työ voi kohdistua mm. teollisuuden mittareihin ja
säätölaitteisiin, kameroihin tai tieteellisiin kojeisiin. Tarkkuusosien lisäksi tuotteissa voi olla myös elektroniikkaa, sähkötekniikkaa, pneumatiikkaa ja optiikkaa.

73112

Kokooja, hienomekaaniset laitteet

Kokooja, joka on erikoistunut hienomekaanisiin laitteisiin, kokoaa erilaisia instrumentteja ja laitteita, joita ovat esimerkiksi erilaiset mittarit,
tarkkuusmittausvälineet, vaa'at ja toimistokoneet sekä sairaalalaitteet. Työhön voi kuulua myös testaamista ja säätämistä.

73113

Kelloseppä

Kelloseppä huoltaa ja korjaa kelloja, mittauslaitteita ja muita tarkkuuslaitteita. Valmistaa myös niiden osia sekä tarkkuustyössä tarvittavia
tuotteita ja työkaluja. Myy kelloliikkeessä mm. kelloja ja koruja sekä palvelee asiakkaita.
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73114

Linssinhioja

Linssinhioja hoitaa konetta, jolla hiotaan ja kiillotetaan linssejä, prismoja ja muita optisia laseja, joita käytetään erilaisissa optisissa instrumenteissa kuten esimerkiksi kaukoputkissa, mittalaitteissa ja kameroissa.

73115

Mikromekaanikko

Mikromekaanikko valmistaa ja huoltaa hienomekaanisia ja elektronisia pienlaitteita ja osia sekä niiden korjaustöissä tarvittavia työkaluja.
Erilaisia mikromekaanisia laitteita sovelletaan mm. tieto- ja tietoliikenneliikennetekniikassa, kone- ja automaatiotekniikassa, lääketieteessä ja
biotekniikassa.

73119

Muu hienomekaanisten instrumenttien tekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut hienomekaanisten instrumenttien tekijät.

73120

Soittimentekijä

Soittimentekijä valmistaa ja korjaa erilaisia soittimia kuten esimerkiksi viuluja, kitaroita, lyömäsoittimia ja puhallinsoittimia. Voi olla erikoistunut
tietynlaisen soittimen valmistukseen. Voi valmistaa ja korjata myös soittimien oheistuotteita.

73121

Soittimenvirittäjä

Soittimenvirittäjä virittää erilaisia soittimia, kuten pianoja, urkuja, jousisoittimia ja kitaroita. Esimerkiksi pianonvirittäjä tarkastaa, että piano on
viritetty oikein sekä korjaa virheelliset äänet lisäämällä tai vähentämällä kielten jännitystä, vaihtaa katkenneet kielet ja tekee muuta korjaustyötä.

73130

Kultaseppä

Kultaseppä suunnittelee, valmistaa ja korjaa pääasiassa jalometalleista ja -kivistä valmistettuja koruja. Myy koruja suoraan yksittäisille asiakkaille sekä korujen vähittäis- ja tukkukaupoille. Työhön kuuluu myös korujen, jalokivien ja helmien arviointia.

73139

Muu koru-, kulta- tai hopeaseppä

Tähän ryhmään kuuluvat muut koru-, kulta- tai hopeasepät.

73140

Savi- ja tiilityöntekijä

Savi- ja tiilityöntekijä valmistaa savi- ja posliiniesineitä, tiiliä tms. käsityönä tai koneella. Tehtäviin kuuluu mm. mallien tekeminen, muottien
valmistaminen, saven valaminen, esineiden muovaileminen, muotoileminen ja puhdistaminen sekä tuotteiden tarkastus.

73150

Lasinpuhaltaja

Lasinpuhaltaja valmistaa mm. talous- ja taidelasia. Tehtäviin kuuluu sulan lasin muotoilemista puhalluspillin avulla, muovailemalla, taivuttamalla ja leikkaamalla. Työhön kuuluu myös mm. hiomista, kiillottamista ja lasiesineiden tarkastamista.

73151

Lasinvalmistaja

Lasinvalmistaja hioo tai kiillottaa lasia koneellisesti tai käsin. Tehtäviin voi kuulua myös lasin ja lasiesineiden leikkaamista. Voi tehdä myös
lasien tai lasiesineiden koristelua esimerkiksi kaivertamalla tai maalaamalla.

73160

Kaivertaja tai koristemaalari

Kaivertaja tai koristemaalari koristelee puusta, metallista, lasista, keramiikasta ja muista materiaaleista valmistettuja esineitä kaivertamalla,
etsaamalla ja maalaamalla.

73170

Puu- ja korityötuotteiden tekijä

Puu- ja korityötuotteiden tekijä valmistaa erilaisia esineitä esimerkiksi puusta, oljesta, rottingista tai ruokomateriaalista perinteisin menetelmin.
Työhön kuuluu mm. veistämistä, muovailemista, kokoamista, maalaamista ja koristelemista.

73180

Tekstiilityötuotteiden tekijä

Tekstiilityötuotteiden tekijä valmistaa mm. erilaisia neulottuja, kirjottuja ja kudottuja vaatteita sekä kotitalouden tekstiilejä, nahkatuotteita tms.
perinteisin menetelmin. Työhön voi kuulua myös esimerkiksi kuitujen ja langan kehräämistä, puolaamista ja värjäämistä.

73190

Muu käsityöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut käsityötuotteiden tekijät, esimerkiksi kivestä ja ei-arvometalleista käsiteollisia tuotteita valmistavat ammattilaiset.

73210

Painopinnanvalmistaja

Painopinnanvalmistaja tekee painamista edeltävät työvaiheet kirjapainossa. Työhön kuuluu mm. tietokoneella tehtävää taittoa ja kuvankäsittelyä sekä painolevyn valmistuksessa käytettävien laitteiden käyttämistä ja painettujen vedosten tarkastamista.

73220

Offsetpainaja

Offsetpainaja hoitaa offset-painokonetta, jossa väri siirtyy painolevyltä kumisylinterin kautta paperille. Työ kohdistuu esimerkiksi sanomalehtien ja lehtien painamiseen. Tehtäviin kuuluu mm. painovärien sekoittamista, painokoneen säätämistä ja valvontaa sekä laadun valvontaa.

73221

Seripainaja-silkkipainaja

Seripainaja-silkkipainaja hoitaa ns. seripainokonetta, jossa väri painetaan kehykseen pingotetun seulakankaan läpi painopinnalle. Tehtäviin
kuuluu mm. kaavion valmistusta, painamista ja seulan puhdistamista sekä painokoneen säätämistä ja toiminnan sekä laadun valvontaa.

73229

Muu painaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut painajat.

73230

Jälkikäsittelijä, painotuotteet

Jälkikäsittelijä työskentelee painamisen jälkeisissä työvaiheissa. Tehtäviin kuuluu mm. käyttää jälkikäsittelykoneita ja konelinjoja, jotka leikkaavat, taittavat, kokoavat ja sitovat tai nitovat arkit. Kirjan kannet, etulehdet, liitekuvat ja sivut yhdistetään toisiinsa kokoamis- ja sidontalinjoilla.
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74110

Sähköasentaja

Sähköasentaja tekee rakennustyömailla sähköasennustöitä, jotka kohdistuvat rakennusten sähköjärjestelmiin sekä tele-, atk- ja LVI-järjestelmiin. Tehtäviin kuuluvat myös sähkökoneiden ja -laitteiden asennukset sekä näiden korjaus- ja huoltotyöt.

74120

Autosähköasentaja

Autosähköasentaja tekee ajoneuvojen sähköjärjestelmien ja -laitteiden asennus- ja huoltotöitä. Tehtäviin kuuluu myös vianetsintää ja korjaamista. Asentaa myös sähköisiä varusteita ja selvittää moottorin käyntihäiriöitä. Voi tehdä tietokoneiden ohjelmistopäivityksiä.

74121

Sähköasentaja, teollisuus

Sähköasentaja, joka työskentelee teollisuudessa, asentaa mm. tuotantolaitoksen sähkönjakelujärjestelmät, tuotannon ohjaus- ja valvontajärjestelmät sekä tuotantokoneet ja -kojeet käyttökuntoon. Tekee myös huolto- ja korjaustöitä sekä opastaa työntekijöitä koneiden käytössä.

74122

Sähkökoneenasentaja, vahvavirta

Sähkökoneenasentaja, joka on erikoistunut vahvavirtaan asentaa, kokoaa, huoltaa ja testaa esimerkiksi teollisuudessa tai energiateollisuudessa käytettäviä sähkömoottoreita, generaattoreita ja muuntajia.

74123

Hissiasentaja

Hissiasentaja asentaa, huoltaa ja modernisoi rakennusten hissejä sekä liukuportaita ja -käytäviä. Tehtäviin kuuluu koota ja asentaa mm.
hissin kori, ovet, vetopyöräkoneisto, köydet ja turvalaitteet. Asentaa myös ohjauskeskuksen sekä tekee hissin sähköasennukset.

74124

Kodinkonekorjaaja

Kodinkonekorjaaja korjaa erilaisia kodinkoneita kuten esimerkiksi pesukoneita, imureita ja ompelukoneita. Tehtäviin kuuluu vianetsintää sekä
osien vaihtamista, korjaamista ja huoltamista.

74125

Laivasähkömies

Laivasähkömies huoltaa ja kunnossapitää aluksen sähköntuotantojärjestelmää ja sähkölaitteita. Vastaa merellä usein yksin kaikista aluksen
sähkölaitteista. Työ kohdistuu esimerkiksi laivan valaistusjärjestelmiin, sähkömoottoreihin ja ohjauslaitteisiin.

74126

Laivasähköasentaja

Laivasähköasentajan tehtäviin kuuluu asentaa telakalla mm. laivan valaistusjärjestelmiä, ohjaus- ja valvontalaitteita, telejärjestelmiä sekä
sähkömoottoreita ja generaattoreita. Tehtäviin kuuluu myös huolto- ja korjaustöitä sekä koeajoja ja käyttöönottoja.

74127

Mekatroniikka-asentaja

Mekatroniikka-asentaja kokoaa ja asentaa metallituoteteollisuuden kojeita ja laitteita, joiden mekaanisia toimintoja ohjataan elektroniikan ja
tietotekniikan avulla. Työ kohdistuu mm. kaupan kassalaitteistoihin tai pullonpalautuskoneisiin. Tehtäviin voi kuulua myös huoltoa ja korjausta.

74128

Kodinkoneasentaja

Kodinkoneasentaja asentaa, huoltaa ja korjaa kaikkia kodinkoneita, esimerkiksi pesukoneita, sähköliesiä ja alle 3 kg kylmälaitteita kuten jääja pakastekaappeja. Työ voi kohdistua myös suurtalouslaitteisiin. Työpaikat ovat enimmäkseen pienissä kodinkonehuoltoyrityksissä ja pieniä
kylmälaitteita toimittavissa yrityksissä.

74129

Muu sähköasentaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut sähköasentajat.

74130

Sähkövoiman linja-asentaja

Sähkövoiman linja-asentajan tehtäviin kuuluu mm. sähköverkon rakentamista, sähköasema-asennuksia, ilmajohto- ja maakaapelitöitä sekä
ohjaus- ja suojausjärjestelmien asennuksia, huoltoa ja korjauksia.

74139

Muu linja-asentaja tai korjaaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut linja-asentajat ja -korjaajat.

74210

Elektroniikka-asentaja

Elektroniikka-asentaja valmistaa elektroniikkalaitteita, esimerkiksi terveydenhuollon laitteita tai hälytys- ja valvontajärjestelmiä, kokoamalla ne
erilaisista komponenteista. Tehtäviin kuuluu myös laitteiden toimivuuden testaamista, laitteiden asentamista asiakkaiden tiloihin sekä niiden
huoltamista ja korjaamista.

74219

Muu elektroniikka-, automaatiolaitteiden asentaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut elektroniikka- ja automaatiolaitteiden asentajat ja korjaajat.

74220

Tietoliikenneasentaja

Tietoliikenneasentajan tehtäviin kuuluvat erilaisten tietoliikennelaitteiden ja -järjestelmien asennus- ja kunnossapitotyöt. Tekee mm. tietokone-, puhelin- ja radiolaitteiden sekä keskusjärjestelmien asennuksia ja kaapelointitöitä sekä korjaa tietoliikenne- ja televerkossa ilmenneitä
vikoja.

74221

Tietotekniikka-asentaja

Tietotekniikka-asentaja asentaa, korjaa ja huoltaa tietokoneita sekä niiden oheislaitteita ja lähiverkkoja. Tehtäviin kuuluu myös ohjelmistojen
asentamista ja päivittämistä. Neuvoo asiakkaita laitteiden ja ohjelmistojen käytössä.

75110

Kalanleikkaaja

Kalanleikkaajan tehtäviä ovat kalojen teurastaminen, perkaaminen ja puhdistaminen sekä fileointi, leikkaus ja käsittely myyntiä varten pienehköissä yrityksissä. Tehtäviin voi kuulua myös kalojen säilömistä, pakkaamista ja jalostamista elintarvikkeiksi mm. savustamalla.

75111

Teurastaja

Teurastaja teurastaa teuraseläimiä ja käsittelee ruhoja tilateurastamoissa, joissa tehtäviin kuuluu mm. nylkemistä ja paloittelua. Teurastus
käsittää eläinten tainnutuksen, piston jälkeen veren talteenoton, sisäelinten poiston ja suolistuksen sekä nautojen nylkemisen tai sikojen
kalttauksen.
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75112

Lihanleikkaaja

Lihanleikkaajan tehtäviin kuuluu leikata ja paloitella eläinten ruhot. Lihavalmisteiden raaka-aineeksi tai kauppaan menevä liha leikataan ja
lajitellaan eri käyttötarkoituksiin sopiviksi lajitelmiksi. Työ tehdään suurimmaksi osaksi käsityönä.

75119

Muu lihan- tai kalankäsittelijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut lihanleikkaajat ja kalankäsittelijät.

75120

Kondiittori

Kondiittori työskentelee pienehkössä leipomossa tai konditoriassa, jossa tehtäviin kuuluu valmistaa käsityönä mm. täytekakkuja, kääretorttuja, leivoksia ja konvehteja. Tehtäviin voi kuulua myös tuotteiden myyntiä.

75121

Leipuri

Leipuri työskentelee pienehkössä leipomossa valmistaen käsityövaltaisesti kahvi- ja ruokaleipää sekä muita leipomotuotteita. Tehtäviin kuuluu mm. taikinan tekoa, leipomista ja paistamista. Tehtäviin voi kuulua myös tuotteiden myyntiä.

75129

Muu leipuri tai kondiittori

Tähän ryhmään kuuluvat muut leipurit tai kondiittorit.

75130

Meijeristi

Meijeristi valmistaa voita, juustoja, kermaa ja muita meijerituotteita käsityövaltaisin menetelmin pienehköissä meijereissä, juustoloissa jne.
Voi myös vastata tuotteiden valmistuksesta ja toimia työnjohtajana.

75140

Hedelmä- ja vihannestuotteiden
valmistaja

Hedelmä- ja vihannestuotteiden valmistaja valmistaa hedelmistä, marjoista, juureksista, vihanneksista jne. esimerkiksi säilykkeitä, mehuja ja
hilloja. Menetelminä käytetään mm. keittämistä, kuivaamista ja puristamista. Lisää tarvittaessa mm. mausteita, sokeria ja säilöntäaineita sekä
säilöö ruoan.

75150

Laaduntarkkailija, elintarvikkeet

Laaduntarkkailija, jonka työ kohdistuu elintarvikkeisiin, tutkii ja testaa erilaisia maataloustuotteita kuten lihaa ja maitoa sekä ruokia ja juomia
niiden laadun varmistamiseksi. Ottaa ja tutkii näytteitä, tekee aistinvaraista arviointia ja luokittelee tuotteet.

75160

Tupakkatuotteiden valmistaja

Tupakkatuotteiden valmistaja valmistaa erilaisia tupakkatuotteita.

75210

Raakapuun käsittelijä

Raakapuun käsittelijän tehtäviin kuuluu pyöreän sahatavaran varastointia, kuorintaa, kuivausta, kyllästämistä ja muuta käsittelyä. Mittaa ja
luokittelee tukit ennen sahaamista. Käyttää ja valvoo työssä tarvittavia laitteita. Tehtäviin kuuluu myös niiden huoltamista.

75219

Muu raakapuun käsittelijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut raakapuunkäsittelijät.

75220

Käsityöpuuseppä

Käsityöpuuseppä valmistaa sahatavarasta tai puulevystä esimerkiksi huonekaluja ja puusisustuksia. Tehtäviin kuuluu mittaamista, esineiden
ja niiden osien valmistamista käsityökaluilla ja puuntyöstökoneilla sekä koristelemista ja viimeistelemistä. Työhön voi kuulua myös korjaus- ja
asennustöitä.

75221

Pintakäsittelijä, puusepäntyö

Pintakäsittelijä, joka työskentelee puusepäntyössä, viimeistelee esimerkiksi huonekaluja ja rakennustuotteita kuten ovia, ikkunoita ja keittiökalusteita. Työnkuva vaihtelee käsityöstä maalaus-, lakkaus- ja petsauslinjojen hoitoon.

75222

Penkkipuuseppä

Penkkipuuseppä liittää koneella työstettyjä yksityiskohtia huonekaluihin ja muihin puutuotteisiin sekä tekee korjauksia, asentaa lukkoja jne.
Tehtäviin voi kuulua myös tuotteiden kasausta ja viimeistelyä.

75223

Huonekaluentisöijä

Huonekalujen entisöijä on käsityöläinen, joka pyrkii kunnostamaan huonekalun alkuperäiseen asuunsa. Työssä tarvitaan mm. puusepän,
koristeveistäjän, koristemaalarin ja verhoilijan taitoja. Monet huonekalujen entisöijät toimivat yrittäjinä. Käsityötaitojen lisäksi ammatissa on
hallittava perinteiset materiaalit ja menetelmät.

75230

Konepuuseppä

Konepuuseppä käyttää ja valvoo pääasiassa sarjavalmistuksessa käytettäviä automaattisia tai puoliautomaattisia puuntyöstökoneita. Voi
olla erikoistunut esimerkiksi monitoimikoneen, jyrsimen, höylän tai puusorvin käyttöön. Työhön kuuluu myös laitteiden osien asentamista ja
säätämistä.

75231

NC-koneenkäyttäjä, puutuotteet

NC-koneenkäyttäjä, joka työskentelee puutuotteiden valmistuksessa, ohjelmoi ja hoitaa numeerisesti ohjattavaa puuntyöstökonetta. Tehtäviin
kuuluu asettaa kone käyttövalmiiksi ja työkalut paikalleen puuosien työstöä varten. Valmistaa näytteitä ja tarkistaa, että tuote on piirustuksen
tai mallin mukainen.

75239

Muu konepuuseppä

Tähän ryhmään kuuluvat muut konepuusepät.

75310

Vaatturi

Vaatturi suunnittelee ja valmistaa tilaus- ja mittatyönä arki- ja juhlavaatteita sekä virkapukuja. Tekee tilauspuvut käsityönä alusta loppuun. On
tavallisesti erikoistunut miesten- tai naistenvaatteisiin tai erikoisvaatteisiin. Tekee myös muutos- ja korjaustöitä.

75311

Ompelija

Ompelija valmistaa ja korjaa monenlaisia vaatteita ja sisustustekstiilejä. Tilaustöissä työtehtäviin voivat kuulua kaikki vaatteen valmistuksen
työvaiheet suunnittelusta viimeistykseen. Voi toimia myös vaatehuollon tehtävissä.
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75312

Turkkuri

Turkkuri valmistaa turkkeja asiakkaalle tilauksesta tai liikkeeseen myytäväksi. Suunnittelee turkin asiakkaan toiveiden mukaan, kaavoittaa
suunnittelemansa turkin ja hoitaa sovitukset. Hallitsee turkisten valmistusprosessin mallin suunnittelusta valmistukseen.

75313

Modisti

Modisti suunnittelee, valmistaa ja uudistaa hattuja sekä muita asusteita kuten laukkuja, käsineitä, huiveja ja vöitä. Tuotteet valmistetaan usein
yksittäiskappaleina ja käsityönä. Tehtäviin kuuluu myös asiakkaiden opastamista pukeutumisessa sekä myyntityötä.

75314

Peruukintekijä

Peruukintekijä valmistaa peruukkeja asiakkaiden henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Ompelee ja kiinnittää hiuksia ja muita materiaaleja
yhteen peruukiksi. Käsittelee hiuksia tavallisin kampaamovälinein.

75315

Puvustonhoitaja

Puvustonhoitaja huolehtii teatterin, elokuvayhtiön tai televisioyhtiön pukuvarastosta. Tehtäviin kuuluu osallistua puvuston hankintaan ja joskus
myös suunnitteluun. Toimii myös ompelimon työnjohtajana ja vastaa puvuston toteuttamisesta ja kunnostamisesta.

75319

Muu vaatturi tai ompelija

Tähän ryhmään kuuluvat muut vaatturit, pukuompelijat, turkkurit ja hatuntekijät.

75320

Mallinsuunnittelija, vaatteet

Mallinsuunnittelija, joka työskentelee vaatetusalalla, suunnittelee ja laatii vaatetusyritysten mallikokoelmat. Valmistaa kaavoja, tekee materiaaliehdotuksia ja neuvottelee tuotannon johdon kanssa valmistuksesta.

75321

Leikkaaja, vaatteet

Leikkaaja, joka työskentelee vaatetusalalla, leikkaa kankaasta, nahasta tai muusta materiaalista vaatteiden tai asusteiden osia. Tehtäviin
kuuluu merkitä, mitata, leikata ja muotoilla kankaita ja muita materiaaleja.

75322

Jalkinemallintekijä

Jalkinemallintekijä tekee kenkien perusmalleja. Tehtäviin kuuluu valmistaa peruskaavat ja vastata leikkausmallien valmistamisesta.

75329

Muu leikkaaja tai mallimestari

Tähän ryhmään kuuluvat muut leikkaajat tai mallimestarit, mm. laukkumallien tekijät.

75330

Purjeompelija

Purjeompelija valmistaa purjeita ja muita purjekankaisia tuotteita. Tehtäviin kuuluu uusien tuotteiden ompelua käsin tai ompelukoneen avulla
sekä vahingoittuneiden kankaiden korjaamista, reikien paikkaamista ja revenneiden saumojen ompelua.

75340

Huonekaluverhoilija

Huonekaluverhoilija verhoilee huonekaluja kankailla, nahalla tms. Pehmustaa ja päällystää huonekaluja valmistuksen tai korjaustyön yhteydessä. Voi olla erikoistunut verhoilemaan ja entisöimään vanhoja huonekaluja perinteisin käsityömenetelmin.

75341

Ajoneuvoverhoilija

Ajoneuvoverhoilija sisustaa ja verhoilee ajoneuvoja kuten autoja ja asuntoautoja sekä suunnittelee niiden uusia sisustusratkaisuja. Tehtäviin
kuuluu mm. pehmustaa ja päällystää istuimia sekä verhoilla sisätiloja. Työ voi kohdistua myös mm. veneisiin.

75349

Muu verhoilija

Tähän ryhmään kuuluvat muut verhoilijat.

75350

Turkismuokkaaja

Turkismuokkaaja käsittelee turkisnahkoja, nahaksia ja vuotia, joista valmistetaan mm. nahka- ja turkispukineita. Tehtäviin kuuluu mm. siistimistä, kaapimista, parkitsemista ja hiomista sekä muokkaamista ja värjäämistä.

75360

Suutari

Suutari valmistaa, muokkaa ja korjaa jalkineita sekä muita nahkatuotteita kuten laukkuja ja vöitä. Voi valmistaa myös ortopedisia tai hoitavia
jalkineita. Työ tehdään käsityönä asiakkaalta otettujen mittojen mukaan. Työhön kuuluu myös asiakaspalvelua.

75369

Muu nahkatarvikkeiden valmistaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut nahkatarvikkeiden valmistajat, mm. satulasepät ja laukunvalmistajat.

75410

Sukeltaja

Sukeltaja työskentelee vedenalaistöissä, joita ovat esimerkiksi erilaiset rakennustyöt, putkien ja kaapelien asennukset ja nostotyöt. Tehtäviin
voivat kuulua myös mm. tarkastussukellukset, mittaukset, näytteidenotot ja vedenalaiset kuvaukset.

75420

Panostaja

Panostaja työskentelee kaivoksissa, louhoksilla ja rakennustyömailla. Suunnittelee ja ohjeistaa panosreikien tekemisen sekä valitsee käytettävän räjähdysaineen määrineen. Lisäksi mm. panostaa räjähdysaineen panosreikiin, asettaa sytytyspanokset, kytkee sähköjohdot, sytytyslangat jne. sekä varmistaa työturvallisuuden.

75430

Laaduntarkkailija, tekstiilit ja vaatetus Laaduntarkkailija, joka työskentelee tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa, tarkastaa esimerkiksi kankaita, vaatteita tai kenkiä. Tutkii ja testaa
tuotteita varmistaakseen, että ne ovat laatustandardien mukaisia. Luokittelee tuotteet niiden laadun perusteella.

75440

Tuholaistorjuja

Tuholaistorjuja käyttää erilaisia kemikaaleja tuhohyönteisten, pieneläinten, rikkakasvien ja muiden haitallisten organismien torjuntaan ja
tuhoamiseen esimerkiksi viljelyksillä ja rakennuksissa. Käyttää ja huoltaa laitteita sekä sekoittaa kemikaaleja. Voi myös asettaa ansoja tuhoeläimille.

75490

Muu rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät.
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Prosessi- ja kuljetustyöntekijät: prosessityöntekijät, teollisuustuotteiden kokoonpanijat, kuljetustyöntekijät
81110

Kaivostyöntekijä

Kaivostyöntekijä louhii kaivoksessa metallimalmeja ja teollisuusmineraaleja teollisuuden raaka-aineiksi. Tehtäviin kuuluvat esimerkiksi poraus
ja panostus. Työssä käytetään erilaisia koneita ja laitteita. Tehtäviin kuuluu myös kaluston kunnossapitoa ja huoltoa.

81111

Kivenlouhija

Kivenlouhija louhii erilaisia kivilajeja kuten graniittia, marmoria ja kalkkikiveä avolouhoksessa. Tehtäviin kuuluu porata, kiilata tai räjäyttää
kappaleita irti. Työssä käytetään erilaisia koneita ja laitteita. Tehtäviin kuuluu myös kaluston kunnossapitoa ja huoltoa.

81112

Kaivoksenrakentaja

Kaivoksenrakentaja tekee kaivoksessa rakennustyötä, joka mahdollistaa maanalaisen louhinnan. Tehtäviin kuuluu mm. tunnelien, kuilujen,
käytävien, työtilojen ja tuuletuskanavien rakentaminen ja vahvistaminen sekä sähkö- ja vesijohtojen vetäminen.

81113

Kuormauskoneenkuljettaja, kaivos

Kuormauskoneenkuljettaja, joka työskentelee kaivoksella tai kivilouhoksella kuljettaa kalliosta irrotettua malmia, kiveä ja sivukiveä. Työssä
käytetään mm. kauhakuormaajia ja maansiirtokuormureita.

81119

Muu kaivos- tai louhostyöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut kaivos- ja louhostyöntekijät.

81120

Murskaimenhoitaja

Murskaimenhoitaja hoitaa ja valvoo koneita, joilla malmikivi rikotaan pienemmiksi osasiksi kaivoksen omassa murskaamossa tai murskausasemalla. Hoitaa myös seulomista ja lajittelemista suorittavia koneita. Voi käyttää myös kivenmurskainta, jolla tehdään sepeliä.

81121

Rikastuksenhoitaja

Rikastuksenhoitaja käyttää ja valvoo rikastamossa koneita ja laitteita, joilla hienoksi murskatun malmin arvomineraalit erotetaan toisistaan tai
sivukivestä. Tehtäviin kuuluu mm. pesua, erottelua, sihtausta, saostusta, suodatusta ja rikastetun aineksen lajittelua.

81129

Muu rikastustyöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut rikastustyöntekijät.

81130

Kiviporaaja

Kiviporaaja käyttää porauskalustoa esimerkiksi erilaisten rakennustöiden yhteydessä. Tehtäviin kuuluu mm. porauskaluston käyttökuntoon
asentamista, kallion ja kiven porausta, kaluston purkamista ja siirtämistä sekä huoltoa.

81131

Kaivonporaaja

Kaivonporaaja käyttää porauslaitteistoa, jolla porataan vesikaivoja tai maalämpökaivoja. Tehtäviin kuuluu mm. laitteiston asentamista, siirtämistä, purkamista ja käyttämistä. Työhön kuuluu myös laitteiston huoltoa.

81132

Öljynporaaja

Öljynporaaja hoitaa syväporauslaitteita öljyn etsinnän ja öljynpumppauksen yhteydessä. Tehtäviin kuuluu porauskaluston käyttämistä, valvomista ja huoltamista.

81133

Syväkairaaja

Syväkairaaja tekee syväkairausta timanttiteräisellä pyörivällä porakoneella tutkittaessa esimerkiksi maa- ja kivilajeja. Tehtäviin kuuluu porauslaitteiston käyttökuntoon asentamista, käyttämistä, purkamista ja siirtämistä sekä huoltamista.

81139

Muu iskuporaaja tai syväkairaaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut iskuporaajat tai syväkairaajat.

81140

Betonituotetyöntekijä, teollisuus

Betonituotetyöntekijä valmistaa betonielementtejä ja muita betonituotteita elementtitehtaassa. Työhön kuuluu käyttää ja valvoa koneita, joilla
tuotteet valmistetaan. Tehtäviä ovat mm. muottityö, raudoitus, betonointi ja jälkityöt.

81149

Muu betoniteollisuuden prosessityöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut betoniteollisuuden prosessityöntekijät.

81210

Prosessityöntekijä, metalliteollisuus

Prosessityöntekijä, joka työskentelee metalliteollisuudessa, käyttää ja valvoo koneita ja laitteita, joilla jalostetaan metalleja rikasteista sulattamalla. Voi työskennellä myös käsittelyn ja viimeistelyn tehtävissä, joissa valmistetaan mm. levyjä, nauhoja, tankoja, putkia ja lankoja.

81220

Pintakäsittelijä, konepaja- ja metallituotteet

Pintakäsittelijä, joka työskentelee konepaja- ja metallituoteteollisuudessa, käyttää ja valvoo laitteita, joilla päällystetään, pinnoitetaan ja
viimeistellään metallituotteita tai niiden osia mm. ruostumiselta suojaamiseksi. Tehtäviin kuuluu päällystettävien tuotteiden puhdistamista,
pinnoittamista eri menetelmin ja tarkistamista.

81310

Prosessityöntekijä, kemianteollisuus

Prosessityöntekijä, joka työskentelee kemianteollisuudessa, käyttää, valvoo ja ohjaa koneita, laitteita ja prosesseja, joilla valmistetaan mm.
peruskemikaaleja, öljytuotteita ja maaleja. Tehtäviin kuuluu myös näytteiden ottamista ja kunnossapitoa.

81311

Sairaalatarviketyöntekijä

Sairaalatarviketyöntekijä käyttää, valvoo ja ohjaa koneita, laitteita ja prosesseja, joilla valmistetaan lääkkeitä sekä kertakäyttöisiä sairaalatarvikkeita kuten sideharsotaitoksia ja leikkausliinoja sekä hygieniatuotteita.

81319

Muu kemianteollisuuden prosessityöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut kemianteollisuuden prosessityöntekijät.
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81320

Valokuvauslaboratoriotyöntekijä

Valokuvauslaboratoriotyöntekijä käyttää ja valvoo laitteita, joilla kehitetään ja vedostetaan valotettua filmiä tai valmistetaan valokuvausfilmiä
tai -paperia. Tehtäviin voi kuulua mm. valokuvien kehittämistä, filmin siirtämistä digitaaliseen muotoon ja laitteiden säätämistä.

81410

Prosessityöntekijä, kumituoteteollisuus

Prosessityöntekijä, joka työskentelee kumituoteteollisuudessa, käyttää, valvoo ja ohjaa koneita ja laitteita, joilla valmistetaan erilaisia kumeja
ja kumiyhdisteitä sekä kumituotteita kuten renkaita, jalkineita ja tiivisteitä. Tehtäviin kuuluu myös mm. laadunvalvontaa.

81419

Muu kumituoteteollisuuden prosessityöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut kumituoteteollisuuden työntekijät.

81420

Prosessityöntekijä, muovituoteteollisuus

Prosessityöntekijä, joka työskentelee muovituoteteollisuudessa, käyttää, valvoo ja ohjaa koneita ja laitteita, joilla valmistetaan erilaisia muovimateriaaleja ja muovituotteita. Tehtäviin kuuluu myös laadunvalvontaa.

81421

Lasikuitutyöntekijä

Lasikuitutyöntekijä käyttää ja valvoo lasikuitua valmistavia koneita. Voi myös valmistaa muotteihin ruiskuttamalla tai valamalla lasikuidulla
vahvistetuista muovimateriaaleista eli lujitemuoveista osia, joita käytetään esimerkiksi veneiden tai altaiden valmistuksessa.

81422

Puristuskoneenhoitaja

Puristuskoneenhoitaja käyttää ja valvoo puristuskonetta, jolla valmistetaan erilaisia muoviosia ja muovituotteita puristamalla muovimateriaaleja haluttuun muotoon. Tehtäviin kuuluu myös mm. laadun valvontaa.

81423

Kokoonpanija, muovituoteteollisuus

Kokoonpanija, joka työskentelee muovituoteteollisuudessa, kokoaa erilaisia muovituotteita. Voi myös käyttää sarjavalmistuksessa tarvittavia
koneita ja laitteita.

81429

Muu muovituoteteollisuuden prosessityöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut muoviteollisuuden prosessityöntekijät.

81430

Prosessityöntekijä, paperituoteteollisuus

Prosessityöntekijä, joka työskentelee paperituoteteollisuudessa, käyttää ja valvoo koneita ja laitteita, joilla valmistetaan paperista, kartongista
tai pahvista esimerkiksi kirjekuoria, pusseja tai laatikoita.

81439

Muu paperituoteteollisuuden prosessityöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut paperituoteteollisuuden prosessityöntekijät.

81510

Koneenhoitaja, kehruu- ja puolauskoneet

Koneenhoitaja, joka hoitaa kehruu- ja puolauskoneita, käyttää ja valvoo laitteita, joilla valmistetaan lankaa tai tekstiilikuituja kehräämällä,
kiertämällä, puolaamalla, rullaamalla jne. Tehtäviin kuuluu myös koneiden puhdistamista.

81520

Koneenhoitaja, kutoma- ja neulekoneet

Koneenhoitaja, joka hoitaa kutoma- ja neulekoneita, käyttää ja valvoo laitteita, joilla kudotaan kangasta tai valmistetaan erilaisia neule- ym.
tuotteita. Tehtäviin kuuluu myös laittaa koneet käyttökuntoon sekä puhdistaa ja öljytä niitä.

81530

Vaiheompelija

Vaiheompelija käyttää ja valvoo teollisuusompelukoneita. Tehtäviin kuuluu ommella vaatteita valmiiksi leikatuista osista työohjeiden mukaan.
Ompelee yleensä vain yhden tai pari ompeluvaihetta, minkä jälkeen toinen ompelija jatkaa vaatteen valmistamista.

81539

Muu teollisuusompelija

Tähän ryhmään kuuluvat muut teollisuusompelijat.

81540

Tekstiilityöntekijä

Tekstiilityöntekijä käyttää ja valvoo erilaisia kuituja, lankaa ja vaatteita valkaisevia, kutistavia, värjääviä tai viimeisteleviä koneita. Tehtäviin
kuuluu myös koneiden puhdistamista ja laitteiden voitelua.

81550

Teollinen käsittelijä, turkikset ja
nahka

Teollinen käsittelijä, joka työskentelee turkisten ja nahkojen valmistuksessa, valvoo ja käyttää koneita, joilla muokataan ja käsitellään turkisnahkoja. Tehtäviin kuuluu mm. nahan pinnan käsittelyä ja värjäämistä sekä laitteiden kunnossapitoa.

81560

Jalkinetyöntekijä

Jalkinetyöntekijä käyttää ja valvoo kenkien valmistuksessa käytettäviä koneita. Voi toimia myös kenkien korjauksessa.

81569

Muu jalkine- ja laukkuteollisuuden
työntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut jalkine- ja laukkuteollisuuden prosessityöntekijät.

81570

Pesulanhoitaja

Pesulanhoitaja johtaa pesulan tai sen osaston työtä. Vastaa oman yksikkönsä tuloksesta. Tehtäviin kuuluvat työnjohdon lisäksi mm. kirjanpitoon ja budjetointiin liittyvät asiat. Osallistuu usein käytännön työhön.

81571

Pesulatyöntekijä

Pesulatyöntekijän tehtäviin kuuluu mm. pyykin vastaanottamista, tahranpoistoa, pesukoneiden täyttöä, silitystä ja asiakaspalvelua. Hoitaa
vesipesu- tai kemiallista pesukonetta sekä tekee muita pesulan töitä.

81579

Muu pesulatyöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut pesulatyöntekijät.
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81590

Muu tekstiiliteollisuuden prosessityöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut tekstiili-, turkis- ja nahkatuoteteollisuuden prosessityöntekijät.

81600

Lihavalmistetyöntekijä

Lihavalmistetyöntekijä käsittelee teurastamoissa teurastustuotteita ja ohjaa raaka-aineet jatkoprosesseihin. Leikkaamossa pakkaa mm. leikatut lihapalat lähettämöön. Voi työskennellä myös makkaratehtaassa. Voi olla erikoistunut johonkin osatehtävään.

81601

Leipomotyöntekijä

Leipomotyöntekijä työskentelee leipomoiden erilaissa tuotantotehtävissä, jotka vaihtelevat koneiden käyttämisestä raaka-aineiden annosteluun. Hoitaa esimerkiksi koneita, joilla valmistetaan taikinaa sekä muotoillaan ja leivotaan erilaisia ruoka- ja kahvileipätuotteita.

81602

Elintarviketyöntekijä

Elintarviketyöntekijä käyttää ja säätää koneita ja laitteita, joilla valmistetaan esimerkiksi leipomo-, mylly-, meijeri-, lihanjalostus-, valmisruoka,
rehu- tai muita elintarviketeollisuuden tuotteita.

81603

Makeistyöntekijä

Makeistyöntekijä käyttää ja säätää koneita ja laitteita, joilla valmistetaan erilaisia makeisia kuten suklaata.

81604

Juomatyöntekijä

Juomatyöntekijä säätää, käyttää ja valvoo koneita, joilla valmistetaan erilaisia juomia. Valmistus on pitkälle automatisoitua. Työvaiheita ovat
mm. viljan ja hedelmien murskaaminen, sekoittaminen, imellyttäminen, keittäminen ja käyttäminen.

81605

Säilyketyöntekijä

Säilyketyöntekijä käsittelee erilaisten säilykkeiden raaka-aineet ja tölkit säilömistä varten, jotta säilykkeet eivät pilaantuisi. Säätää, käyttää ja
valvoo koneita, joilla tehdään esimerkiksi kuumennus, pastörointi tai kuivaus.

81606

Jäätelönvalmistaja

Jäätelönvalmistaja säätää, käyttää ja valvoo koneita, joilla valmistetaan jäätelöä. Työvaiheisiin kuuluu esimerkiksi pastörointia, homogenisointia, muovaamista ja jäädyttämistä.

81607

Einestyöntekijä, elintarviketeollisuus

Einestyöntekijä säätää, käyttää ja valvoo koneita, joilla valmistetaan elintarviketeollisuudessa esimerkiksi erilaisia laatikkoruokia, salaatteja,
pyöryköitä ja hyytelöjä.

81608

Perunatyöntekijä, elintarviketeollisuus

Perunatyöntekijä, joka työskentelee elintarviketeollisuudessa, säätää, käyttää ja valvoo koneita ja laitteita, joilla käsitellään perunaa erilaisiksi
tuotteiksi.

81609

Muu elintarviketeollisuuden prosessityöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut elintarviketeollisuuden prosesstityöntekijät.

81710

Paperimassatyöntekijä

Paperimassatyöntekijä työskentelee paperiteollisuudessa valmistaen paperin raaka-aineeksi kemiallista massaa eli sellua tai mekaanista
massaa eli hioketta. Työ on pitkälle automatisoitua ja painottuu prosessin säätämiseen ja laadunvalvontaan.

81711

Koneenhoitaja, paperiteollisuus

Koneenhoitaja, joka työskentelee paperiteollisuudessa, valmistaa sellusta tai mekaanisesta massasta paperia paperikoneen avulla tai kartonkia. Työ on pitkälle automatisoitua ja painottuu prosessin säätämiseen ja laadunvalvontaan.

81712

Viimeistelijä, paperiteollisuus

Viimeistelijä, joka työskentelee paperiteollisuudessa, hoitaa paperin tai pahvin jälkikäsittelykonetta. Käyttää, säätää ja valvoo esimerkiksi
rullaus-, pinnoitus-, kalanteri-, arkinleikkaus- tai lajittelukonetta.

81713

Kartonkikoneenhoitaja

Kartonkikoneenhoitaja hoitaa koneita, joilla valmistetaan kartonkia. Tehtäviin kuuluu koneiden ja laitteiden käyttämistä, säätämistä ja valvomista sekä laadunvalvontaa ja laitteiden kunnossapitoa.

81719

Muu paperinvalmistuksen prosessityöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut paperinvalmistuksen prosessityöntekijät.

81720

Sahaaja

Sahaaja sahaa tukeista lankkuja ja lautoja. Sahat ovat yleensä pitkälle automatisoituja, jolloin työ on pitkälti sahauslinjan toiminnan ohjausta
ja valvontaa. Tehtäviin kuuluu myös koneiden ja laitteiden huoltamista.

81721

Höylääjä

Höylääjä hoitaa koneita, joilla sahatavaraa höylätään. Tehtäviin kuuluu koneiden ja laitteiden käyttämistä, säätämistä ja valvontaa. Höylälinjan hoitajana säätää ja asettaa koneet sellaiselle tasolle, josta tulee halutunlaista sahatavaraa.

81722

Puutavaran lajittelija

Puutavaranlajittelija työskentelee sahoilla tehden sahatavaran laadun arvioimista ja lajittelua. Arvioi sahatavarakappaleiden laadun silmämääräisesti ja päättää laatuluokan sekä ohjaa laudat kuljettimella oikeaan varastointipaikkaan.

81723

Vaneri- ja kuitulevytyöntyöntekijä

Vaneri- ja kuitulevytyöntekijä valvoo, käyttää ja ohjaa koneita ja laitteita, joilla valmistetaan vaneri-, kuitu- ja lastulevyjä. Työ on pitkälle automatisoitua. Voi toimia esimerkiksi viilun sorvaajana, leikkaajana, saumauskoneenhoitajana, haketusaseman hoitajana tai puristajana.
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81729

Muu puu- ja sahatavaran prosessityöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut puu- ja sahatavaran prosessityöntekijät.

81810

Lasi- ja keramiikkateollisuustyöntekijä

Lasi- ja keramiikkateollisuustyöntekijä hoitaa ja valvoo uuneja sekä koneita ja laitteita, joilla valmistetaan lasia, keramiikkaa, posliinia ja tiiliä.
Voi toimia esimerkiksi lasinsulattajana, lasinpuhalluskoneenhoitajana tai tiilityöntekijänä.

81811

Tuulilasinvalmistaja

Tuulilasinvalmistaja työskentelee autojen ja muiden ajoneuvojen tuulilasien valmistuksen eri työvaiheissa. Tehtäviin kuuluu mm. leikata lasi
määrämuotoiseksi, hioa lasin reunat käsin tai koneella sekä hoitaa uunia, jossa lasi kuumennetaan ja taivutetaan muotoon.

81820

Voimalaitostyöntekijä

Voimalaitostyöntekijä työskentelee energiateollisuudessa sähköä tai lämpöä tai molempia tuottavassa voimalaitoksessa käyttötehtävissä.
Työhön kuuluu prosessien valvomista ja ohjaamista. Tehtäviin kuuluu myös koneiden ja laitteiden huoltotöitä.

81829

Muu höyrykoneiden ym. hoitaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut höyrykoneiden ja lämmityskattiloiden hoitajat.

81830

Pullotuskoneenhoitaja

Pullotuskoneenhoitaja hoitaa pullojen, purkkien ja vastaavien pakkausten pullotus- ja sulkemiskoneita. Tehtäviin kuuluu käyttää koneita sekä
valvoa niiden toimintaa. Poistaa myös virheelliset tuotteet.

81831

Konepakkaaja

Konepakkaaja käyttää ja valvoo koneita, jotka pakkaavat erilaiset tuotteet muovi-, paperi-, tai muihin pakkauksiin. Voi olla erikoistunut tietynlaiseen koneeseen, esimerkiksi etiketinkiinnityskoneeseen. Tehtäviin kuuluu myös poistaa virheelliset tuotteet.

81890

Muu prosessityöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut, muualla luokittelemattomat prosessityötekijät.

82110

Kokoonpanija, konepaja- ja metallituotteet

Kokoonpanija, joka työskentelee konepaja- ja metallituotteiden parissa, kokoaa ja asentaa sarjatyönä esimerkiksi erilaisten koneiden, moottoreiden ja turbiinien osia. Tehtäviin kuuluu myös viallisten komponenttien hylkääminen.

82111

Tuotantotyöntekijä, konepaja- ja
metallituotteet

Tuotantotyöntekijä, joka työskentelee konepaja- ja metallituotteiden parissa, hoitaa erilaisia sarjatyössä tarvittavia laitteita ja koneita tai tekee
tiettyjä työvaiheita osien valmistuksessa.

82112

Koeajaja

Koeajaja tarkastaa ja koeajaa erilaisia moottoriajoneuvoja tai testaa niiden kunnon. Voi toimia esimerkiksi autotehtaan koeajajana.

82119

Muu konepaja- tai metallituotteiden
kokoonpanija

Tähän ryhmään kuuluvat muut konepaja- tai metallituotteiden kokoonpanijat.

82120

Kokoonpanija, sähkö- ja elektroniikkalaitteet

Kokoonpanija, joka työskentelee sähkö- ja elektroniikkalaitteiden parissa, kokoaa sarjatyönä sähköteknisiä, teleteknisiä ja elektronisia laitteita
ja kojeita tai niiden osia. Tehtäviin kuuluu myös testaamista. Työhön voi kuulua myös osien valmistamista.

82121

Tuotantotyöntekijä, sähkö- , elektroniikkalaitteet

Tuotantotyöntekijä, joka työskentelee sähkö- ja elektroniikkalaitteiden parissa, tekee vaihetyötä sähköteknisten, teleteknisten ja elektronisten
laitteiden valmistuksessa. Voi mm. käämiä puolia koneella, pujottaa ja sitoa johtimet matoiksi tai tehdä juotokset.

82129

Muu sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
kokoonpanija

Tähän ryhmään kuuluvat muut sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kokoonpanijat.

82190

Kokoonpanija, muut teollisuustuotteet

Kokoonpanija, joka työskentelee muiden teollisuustuotteiden parissa, kokoaa tuotteita, joissa ei ole elektroniikka-, sähkö- tai sähkömekaanisia komponentteja tai osia. Tehtäviin kuuluu kokoonpano, asettelu ja kiinnittäminen mm. laitteistoihin ja alustoihin. Testaa ja tutkii komponentit
ja tuotteet.

82191

Sälekaihtimenasentaja

Sälekaihtimenasentaja asentaa sälekaihtimia vaihteleviin kohteisiin. Työhön voi kuulua myös markiisien asentamista. Tehtäviin voi kuulua
myös osien valmistamista.

83110

Veturinkuljettaja

Veturinkuljettaja ajaa henkilöliikenteessä kaukoliikenteen, pääkaupunkiseudun lähiliikenteen tai Venäjälle liikennöiviä junia. Tavarajunilla
kuljettaa raaka-aineita tehtaille sekä jalostettuja tai valmiita tuotteita vientisatamiin tai rautateitse määränpäähän. Järjestelee myös vaunuja
ratapihoilla ja toimii kunnossapitovarikoilla huoltokuljettajana.

83111

Metronkuljettaja

Metronkuljettaja ajaa metrojunaa. Tehtäviin kuuluu ajon aikana nopeuden säätely radanvarren merkkien ja opastimien mukaan sekä junan
kunnon tarkkailu. Tehtäviin kuuluu myös valvoa, että matkustajat pääsevät turvallisesti laiturilta kyytiin ja kyydistä pois.

83119

Muu veturinkuljettaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut veturinkuljettajat.

83120

Järjestelymestari

Järjestelymestari vastaa liikennepaikalla rautatiekaluston järjestelyyn liittyvistä töistä. Vastaa junien oikeasta kokoonpanosta ja antaa vaihtotyömiehistölle vaihtotöitä koskevat ohjeet.
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83121

Junamies

Junamies hoitaa erilaisia ratapihan työtehtäviä, joihin kuuluu mm. kytkeä ja irrottaa vaunuja, tähystää työnnettävien vaunujonojen päissä
sekä toimia jarrumiehenä vaihtotöissä. Voi myös tarkastaa saapuvia ja lähteviä junia.

83122

Kuormausmestari

Kuormausmestari työskentelee rautatieliikenteessä junien kuormaustehtävissä ratapihoilla. Toimii työnjohtajana tavarasuojassa ja siirtokuormauksissa.

83123

Vaihdemies

Vaihdemies vastaa vastuullaan olevalla ratapihan alueella kulkuteiden turvaamisesta ja yksiköiden liikkumisesta. Hoitaa vaihteiden käännöt
ja opastinten ohjauksen ohjauspöydästä tai ohjauskeskuksesta.

83129

Muu jarru-, turvalaite- ja vaihdetyöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut jarru-, turvalaite- ja vaihdetyöntekijät.

83210

Ulkolähetti

Ulkolähetti kuljettaa tavaroita, viestejä tai postia mopedilla, moottoripyörällä tai moottorikelkalla. Tehtäviin kuuluu myös ajopäiväkirjan pitoa ja
ajoneuvon huoltamista.

83211

Autolähetti

Autolähetti kuljettaa tavaroita, viestejä tai postia henkilöautolla tai pakettiautolla. Tehtäviin kuuluu myös ajopäiväkirjan pitoa ja ajoneuvon
huoltamista.

83220

Taksinkuljettaja

Taksinkuljettaja kuljettaa taksilla asiakkaita, jotka vaihtelevat yksityishenkilöistä koululaisiin, yritysasiakkaisiin ja vammaisiin. Työ koostuu
ajamisesta, siihen liittyvästä asiakaspalvelusta ja kyytien odottamisesta taksitolpalla tai taksiasemalla, maalla usein kotona.

83221

Henkilöautonkuljettaja

Henkilöautonkuljettaja ajaa yrityksen, viraston tms. henkilöautoa tai yksityisautonkuljettajana yksityisen työnantajan autoa. Kuljettaa henkilöitä näiden haluamiin paikkoihin. Voi vastata myös auton päivittäisestä huollosta.

83222

Pakettiautonkuljettaja

Pakettiautonkuljettaja ajaa pakettiautoa kuljettaen erilaisia tavaroita. Ajamisen lisäksi työhön kuuluu kuljetettavien tavaroiden kuormaamista
autoon sekä purkamista autosta määränpäässä. Työhön voi kuula myös auton päivittäisten huoltojen tekemistä.

83310

Raitiovaununkuljettaja

Raitiovaununkuljettaja ajaa tietyllä reitillä raitiovaunua. Vastaa raitiovaunun kuljettamisesta liikenteessä opasteiden mukaan ja tarkkailee
raitiovaunun toimintoja. Myy ja tarkistaa matkalippuja. Valvoo, että matkustajat pääsevät pysäkeillä turvallisesti kyytiin ja kyydistä pois.

83311

Linja-autonkuljettaja

Linja-autonkuljettaja kuljettaa matkustajia joko reittien ja aikataulujen mukaan tai asiakkaan tilauksen mukaisesti. Tehtäviin kuuluu ajamisen
lisäksi matkustajien neuvomista, matkalippujen myyntiä ja rahastamista sekä rahdin käsittelyä.

83319

Muu linja-auton ja raitiovaununkuljettaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut linja-auton- ja raitiovaununkuljettajat.

83320

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja kuljettaa täysperävaunu- tai puoliperävaunuyhdistelmillä monenlaisia lasteja. Ajamisen lisäksi työhön kuuluu
kuorman lastaamista ja purkamista sekä kuljetusasiakirjojen toimittamista eteenpäin. Tekee myös auton huoltotöitä.

83321

Kuorma-autonkuljettaja

Kuorma-autonkuljettaja ajaa monenlaista tavaraa paikasta toiseen kaluston vaihdellessa pienistä jakeluautoista loka-autoihin. Ajamisen lisäksi työhön kuuluu kuorman käsittelyä, rahtikirjojen toimittamista sekä auton kunnossapitoa.

83322

Muu ajoneuvokuljettaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut ajoneuvojen kuljettajat.

83329

Muu kuorma-auton tai ajoneuvoyhdist. kuljettaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän kuljettajat.

83410

Metsäkoneenkuljettaja

Metsäkoneenkuljettaja ajaa kuormatraktoria, jolla puutavaraa kuljetetaan varastointi- ja lastauspaikoille tai käyttää esimerkiksi metsäenergian
korjuun erikoiskonetta, taimikonhoitokonetta, istutuskonetta tai kaivinkonetta. Tekee myös huolto- ja korjaustöitä.

83411

Monitoimikoneenkuljettaja

Monitoimikoneenkuljettaja ajaa ja käyttää monitoimikonetta, jolla kaadetaan, karsitaan ja katkotaan puut. Voi myös kuljettaa puutavaran
varastointi- ja lastauspaikoille. Myös huolto- ja korjaustyöt kuuluvat tehtäviin.

83412

Turvetyöntekijä

Turvetyöntekijä ajaa, hoitaa ja käyttää koneita ja laitteita, joilla nostetaan ja kuljetetaan turvetta soilta. Työvälineinä ovat mm. turpeennostokoneet, kaivinkoneet ja traktorit. Tehtäviin kuuluu myös huoltaa työssä käytettäviä koneita ja laitteita.

83419

Muu turpeennostotyöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut turpeennostotyöntekijät.

83420

Kaivinkoneenkuljettaja

Kaivinkoneenkuljettaja ajaa ja käyttää erilaisia kaivinkoneita, joilla kaivetaan, tasoitetaan ja kuormataan maata, kiveä, soraa ym. Työ voi liittyä
mm. tietöihin tai rakennusten pohjatöihin. Tehtäviin kuuluvat myös koneen päivittäiset huollot.
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83421

Kuormauskoneenhoitaja

Kuormauskoneenhoitaja ajaa ja käyttää erilaisia pyöräkuormaajia, joilla siirretään ja lastataan esimerkiksi soraa, maata, kiviä tai lunta kuorma-auton tms. lavalle. Tehtäviin kuuluvat myös koneen päivittäiset huollot.

83422

Dumpperinkuljettaja

Dumpperinkuljettaja kuljettaa dumpperia, jota käytetään maa-ainesten siirtoon esimerkiksi maarakennustyömailla, tietyömailla, kaivoksissa ja
louhoksissa. Tehtäviin kuuluvat myös koneen päivittäiset huollot.

83423

Bobcat-kuljettaja

Bobcat-kuljettaja ajaa ja käyttää pientä maanrakennuskonetta, jota käytetään mallista ja varusteista riippuen mm. kuormaamiseen, kaivamiseen, nostamiseen, viherrakentamiseen tai lumitöihin. Tehtäviin kuuluvat myös koneen päivittäiset huollot.

83424

Tiehöylänkuljettaja

Tiehöylänkuljettaja ajaa tiehöylää rakennettaessa ja kunnostettaessa teitä, lentokenttiä ja vastaavia kohteita. Voi myös parantaa jäätyneitä
tienpintoja tai puhdistaa lentokenttien kiitoteitä lumesta. Tehtäviin kuuluvat myös koneen päivittäiset huollot.

83425

Rinnetyöntekijä

Rinnetyöntekijä työskentelee laskettelurinteiden kunnossapidossa. Tehtäviin kuuluu kuljettaa rinnekonetta, jolla rinne ajetaan tasaiseksi sekä
rinteiden lumetusta lumitykeillä. Työhön kuuluu myös mm. rinteiden siistimistä kasvustosta ennen talvea.

83429

Muu maansiirtokoneiden kuljettaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut maansiirtokoneiden kuljettajat.

83430

Torninosturinkuljettaja

Torninosturinkuljettaja ohjaa rakennustyömaalle sijoitettua torninosturia, jolla nostetaan ja siirretään erilaiset rakennustarvikkeet ja elementit
tarvittaville paikoille. Tehtäviin kuuluvat myös tarkastukset ennen käyttöön ottoa, kunnossapitotarkastukset ja huoltotöitä.

83431

Satamanosturinkuljettaja

Satamanosturinkuljettaja hoitaa nosturia, jolla lastataan, puretaan ja käsitellään tavaraa satamassa. Tehtäviin kuuluu myös nosturin toiminnan valvomista sekä päivittäisiä huoltotöitä.

83432

Siirtonosturinkuljettaja

Siirtonosturinkuljettaja käyttää ja valvoo kiskoilla kulkevaa siirtonosturia, jolla nostetaan ja siirretään tavaraa esimerkiksi teollisuushallissa. Voi
hoitaa myös kiskoilla kulkevaa kuljetusvaunua. Tehtäviin kuuluu myös päivittäisiä huoltotöitä.

83433

Ajoneuvonosturinkuljettaja

Ajoneuvonosturinkuljettaja ohjaa ajoneuvoalustalla olevaa nosturia. Työhön kuuluu ajoneuvonosturin kuljettamista tiellä sekä tavaroiden nostoja ja siirtoja sekä henkilöiden nostoja korissa työmailla. Saattaa nosturin käyttökuntoon ja tekee tavallisimmat huoltotyöt.

83434

Köysiradankuljettaja

Köysiradankuljettaja hoitaa köysirataa tavaran- ja henkilönkuljetuksessa. Tehtäviin kuuluu käyttää ja valvoa laitteistoa ja köysiradan toimintaa
sekä matkustajien tai siirtojen turvallisuutta. Köysiratoja ovat myös gondolihissit ja hiihtohissit.

83440

Ahtaaja

Ahtaaja työskentelee satamassa purkaen ja lastaten laivoja ja proomuja. Työ tehdään kuormauskoneiden ja nosturien avulla. Tehtäviin kuuluu myös seurantakirjanpitoa sekä joissakin tehtävissä myös asiakaspalvelua.

83441

Trukinkuljettaja

Trukinkuljettaja kuljettaa ja ohjaa erilaisia trukkeja, joita käytetään tavaroiden, tuotteiden ja aineiden nostamiseen ja siirtämiseen esimerkiksi
varastoissa ja tehtaissa. Voi käyttää myös esimerkiksi korkeakerääjää. Tehtäviin kuuluu myös päivittäisiä huoltotöitä.

83442

Pyörötraktorinkuljettaja

Pyörötraktorinkuljettaja ajaa pyörötraktoria, jolla siirretään tavaroita esimerkiksi teollisuusalueen sisällä. Tehtäviin kuuluu myös päivittäisiä
huoltotöitä.

83443

Tavarankuljettaja, lentoasema

Tavarankuljettaja, joka työskentelee lentoasemalla, purkaa ja kuormaa lentokoneen matkatavaran, rahdin ja postin. Lisäksi tehtäviin kuuluu
matkatavaran lajittelua. Työ on osittain koneellistettua. Voi työskennellä myös ajoneuvojen kuljettajana.

83449

Muu ahtaaja, trukinkuljettaja ym.

Tähän ryhmään kuuluvat muut ahtaajat ja trukinkuljettajat.

83500

Pursimies

Pursimies on aluksen kansimiehistön työnjohtaja. Suunnittelee töiden toteutuksen sekä jakaa työt. Osallistuu lastaus- ja purkauslaitteiden ja
lastinkäsittelykaluston kunnossapito- ja korjaustöihin sekä kiinnitys-, irrotus- ja ankkurointityöhön. Voi toimia myös kansikorjausmiehenä.

83501

Matruusi

Matruusi hoitaa aluksella vartiopalvelua tähystäjänä tai ruorimiehenä sekä tekee erilaisia kunnossapito-, puhdistus- ja korjaustöitä kuten kannen pesua, metalli- ja puuosien raappaamista, maalaamista yms. Osallistuu myös aluksen kiinnitys- ja irrotustoimiin sekä lastaustöihin.

83502

Puolimatruusi

Puolimatruusi on aloittava kansimies, joka hoitaa aluksella tähystystä ja toimii ruorimiehenä sekä tekee muita kansipuolen tehtäviä. Voi tehdä
myös huoltotöitä.

83503

Kansimies

Kansimies toimii sisävesiliikenteen aluksissa. Tehtäviin kuuluu hoitaa aluksen kansimiehistölle kuuluvia tehtäviä kuten esimerkiksi köysien
kiinnittämistä ja aluksen lastausta sekä tehdä kunnossapitotöitä. Tehtäviin voi kuulua myös asiakaspalvelua.

83504

Pumppumies

Pumppumiehen tehtävänä on pumpata öljyä, dieseliä, bensaa tai muuta ainetta purettaessa tankkilaivojen lastia. Vastaanottaa myös painolastin. Osallistuu matkan kestäessä kunnossapitotöihin.
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83505

Korjausmies

Korjausmies työskentelee aluksella, jossa tehtäviin kuuluvat mm. laivan koneistojen ja laitteiden huolto-, kunnossapito- ja puhdistustyöt. Voi
toimia myös laivan kansi- ja koneosaston yleistoimessa, jolloin osallistuu tarvittaessa esimerkiksi aluksen kiinnitys- ja irrotustoimiin.

83506

Konemies

Konemies hoitaa ja korjaa aluksen koneita ja laitteita. Tekee ensimmäisenä moottorimiehenä vaativia moottorinkorjaustöitä. Tehtäviin kuuluvat mm. laivan koneistojen ja laitteiden huolto-, kunnossapito- ja puhdistustyöt. Osallistuu tarvittaessa kansiosaston töihin.

83507

Konevahtimies

Konevahtimies hoitaa aluksen koneen valvontatyöt. Tehtäviin kuuluu myös huoltotöitä ja puhtaanapitoa.

83508

Lossinkuljettaja

Lossinkuljettaja kuljettaa ajoneuvoja ja matkustajia lossilla, joka kulkee tiettyä kahden päätepisteen välistä reittiä esimerkiksi joen tai salmen
poikki. Tehtäviin kuuluu mm. lossin ohjausta ja tähystämistä sekä turvallisesta liikennöinnistä huolehtimista.

83509

Muu kansi- ja konemiehistötyöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut kansi- ja konemiehistötyöntekijät.

Muut työntekijät: Siiivojat, kotiapulaiset ja muut puhdistustyöntekijät, maa-, metsä- ja kalatalouden avustavat työntekijät, teollisuuden ja rakentamisen avustavat työntekijät,
avustavat keittiö- ja ruokatyöntekijät, katumyyjät, katujen puhtaanapidon ja jätehuollon työntekijät
91110

Kotisiivooja

Kotisiivooja tekee siivoustyötä yksityiskodeissa. Tehtäviin kuuluu mm. lattioiden lakaisemista, imurointia ja pesemistä sekä pölyjen pyyhkimistä ja keittiöiden, vessojen ja muiden tilojen siivoamista.

91119

Muu kotiapulainen tai -siivooja

Tähän ryhmään kuuluvat muut kotiapulaiset ja -siivoojat.

91120

Laitoshuoltaja

Laitoshuoltaja tekee sairaalassa, terveyskeskuksessa jne. erilaisia töitä, jotka eivät suoraan liity potilaan hoitoon. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi
siivoamista ja tekstiilihuoltoa sekä potilaiden avustamista ruokailussa ja esimerkiksi kylvettämisessä.

91121

Laitossiivooja

Laitossiivooja tekee siivous- ja puhtaanapitotyötä yrityksissä, laitoksissa jne. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi siivota ruokasaleja, halleja ja vastaavia tiloja. Teollisuustiloissa tehtäviin kuuluu myös työstä tulleiden jätteiden, lastujen ym. siivoaminen.

91123

Kerroshoitaja

Kerroshoitaja työskentelee hotellissa, motellissa tms. Tehtäviin kuuluu siivota huoneet ja tilat, sijata vuoteet sekä huolehtia pyyheliinoista,
saippuoista jne. Voi hoitaa myös huonetarjoilun.

91124

Hyttisiivooja

Hyttisiivooja siivoaa laivojen hyttejä ja muita tiloja. Tehtäviin kuuluu myös vuodevaatteiden ja pyyhkeiden vaihtamista, hyttien varusteiden
täydentämistä ja vuoteiden petaamista. Työ tehdään satamassa ennen seuraavan matkan alkua tai joskus laivamatkan aikana.

91125

Vaunusiivooja

Vaunusiivooja siivoaa junanvaunuja. Tehtäviin kuuluu mm. imurointia, roskien poistoa, tahrojen puhdistamista ja käymälöiden siivoamista.
Vaihtaa puhtaat liinavaatteet makuuvaunuihin sekä täydentää pyyhkeet, wc-paperit ja muut tarvikkeet.

91126

Rakennussiivooja

Rakennussiivooja siivoaa rakennustyömaan työskentelypaikkoja ja kulkuväyliä pölystä, liasta ja työn jätteistä. Siirtää laudankappaleet, putkenpätkät, tyhjät säkit ym. jätteet pois. Rakennuksen valmistuttua työhön kuuluu loppusiivous.

91127

Toimistosiivooja

Toimistosiivooja siivoaa työhuoneita ja sosiaalitiloja toimistoissa, myymälöissä tms. Tehtäviin kuuluu mm. imuroida ja pyyhkiä pölyt sekä pestä sovitut kohteet, kuten lattiat, työpöydät, ikkunalaudat ja portaat.

91129

Muu toimisto- tai laitossiivooja

Tähän ryhmään kuuluvat muut toimisto- tai laitossiivoojat.

91220

Autonpesijä

Autonpesijä pesee, puhdistaa ja kiillottaa autoja ja muita ajoneuvoja käsin tai koneella. Pesee korin, ikkunat, alustan ja renkaat. Imuroi ja
puhdistaa sisätilat, esimerkiksi poistaa tahrat sekä puhdistaa verhoilut ja matot.

91230

Ikkunanpesijä

Ikkunanpesijä pesee toimistojen ja asuntojen ikkunoita. Työ voi kohdistua myös liikehuoneistojen näyteikkunoihin sekä lasiseiniin, mainosvalokilpiin ja valaisimiin. Pesu tehdään käsityönä usein tikkailla seisten.

91290

Muu puhdistustyöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut puhdistustyöntekijät.

92110

Maanviljelyn avustava työntekijä

Maanviljelyn avustava työntekijä tekee yksinkertaisia, rutiiniluonteisia töitä viljelykasvien sekä vihannesten, hedelmien jne. maatilatuotannossa. Tehtäviin kuuluu mm. haravointia, lapiointia, kastelua, harventamista, kitkemistä, istuttamista ja poimimista. Pakkaa tuotteita ja osallistuu
maatilan rakenteiden pienimuotoiseen korjaamiseen.

92120

Karjankasvatuksen avustava työntekijä

Karjankasvatuksen avustava työntekijä tekee yksinkertaisia, rutiiniluonteisia maatilan töitä, jotka liittyvät mm. karjan kasvatukseen, hoitoon ja
jalostukseen. Ruokkii, juottaa ja puhdistaa eläimiä sekä niiden tiloja ja osallistuu mm. maatilan rakenteiden pienimuotoiseen korjaamiseen.
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92130

Maanviljelyn ja karjankasv. avustava
työntekijä

Maanviljelyn ja karjankasvatuksen avustava työntekijä tekee yksinkertaisia, rutiiniluonteisia maatilan töitä tiloilla, joiden tuotantosuuntana on
yhdistetty maanviljely ja karjankasvatus. Hoitaa viljelykasveja, ruokkii, juottaa ja puhdistaa eläimiä ja niiden tiloja sekä pakkaa tuotteita. Osallistuu maatilan rakenteiden pienimuotoiseen korjaamiseen.

92140

Avustava puutarhatyöntekijä

Avustava puutarhatyöntekijä tekee yksinkertaisia, rutiiniluonteisia töitä puutarhoissa, kasvihuoneissa ja puistoissa. Hoitaa kasveja ja avustaa
kukkien, pensaiden, puiden ja nurmikoiden istuttamisessa. Kastelee, kitkee ja leikkaa ruohoa. Rakentaa puutarhatontteja jne. sekä osallistuu
rakenteiden jne. pienimuotoiseen korjaamiseen.

92150

Metsätalouden avustava työtekijä

Metsätalouden avustava työntekijä tekee yksinkertaisia, rutiiniluonteisia viljely- ja kunnossapitotöitä luonnonmetsissä ja istutetuissa metsissä.
Tehtäviin kuuluu esimerkiksi reikien kaivamista puiden istutusta varten, taimien istuttamista, aluskasvillisuuden raivaamista ja puutavaran
pinoamista ja lastaamista.

92160

Kalatalouden ja vesiviljelyn avustava
työntekijä

Kalatalouden ja vesiviljelyn avustava työntekijä tekee yksinkertaisia, rutiiniluonteisia töitä kalojen viljelyssä ja kalastamisessa. Tehtäviin
kuuluu mm. laittaa kalastusvälineet pyyntikuntoon, kalojen ja muiden vesieliöiden pyydystäminen, viljeltävien kalojen jne. ruokkiminen sekä
puhdistustyöt.

93110

Kaivoksen avustava työntekijä

Kaivoksen avustava työntekijä tekee kaivos- ja louhostoimintaan liittyviä avustavia töitä. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi avustaminen koneiden
ja laitteiden kunnossapidossa, kokoamisessa ja purkamisessa sekä työkalujen, tarvikkeiden ja materiaalien lastaaminen ja varastointi.

93120

Maanrakennustyöntekijä

Maanrakennustyöntekijä työskentelee teiden, patojen ja vastaavien rakennelmien rakentamisessa ja kunnossapidossa. Tehtäviin kuuluu
esimerkiksi kaivamista, täyttämistä ja soran tms. levittämistä sekä rakennusmateriaalien purkamista ja lastaamista työmailla.

93121

Kiveäjä

Kiveäjä asettaa reunakiviä, katukiviä ja kulmakiviä sekä kivi- ja betonilaattoja kävelyteille ja ajoväylille. Tehtäviin kuuluu myös vanhojen kivien
poistamista, kivien lastaamista ja purkamista sekä pohjatöiden tekemistä.

93122

Ratatyöntekijä

Ratatyöntekijä rakentaa ja kunnossapitää rautateitä. Työ kohdistuu esimerkiksi ratavalleihin, raiteisiin, siltoihin ja tunneleihin. Tehtäviin kuuluu
mm. kaivamista, kasvillisuuden raivaamista sekä raiteiden tasausta.

93123

Asfalttityöntekijä

Asfalttityöntekijä päällystää teitä, katuja ja muita alueita asfaltilla. Pienimuotoisissa töissä asfaltti voidaan levittää myös lapioilla. Tehtäviin
kuuluu usein myös alustan kunnostusta ja tasausta.

93124

Salaojittaja

Salaojittaja asentaa salaojaputkia, jotka asennetaan maan alle rakennusten ympärille sekä rakennettavien alueiden ja peltojen kuivaamiseksi. Kaivaa ojat sekä asentaa salaojasorat ja salaojaputket tms. ojiin. Työssä käytetään mm. kaivinkoneita ja lapiota.

93129

Muu maa- tai vesirakennustyöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut maa- tai vesirakennustyöntekijät.

93130

Rakennusapulainen

Rakennusapulainen työskentelee rakennustyömailla tehden erilaisia avustavia töitä. Tehtäviin kuuluu esimerkiksi rakennusmateriaalien ja
laitteiden purkamista, lastaamista ja siirtämistä sekä esteiden purkamista ja raivaamista sekä lautojen ja tiilien kantamista.

93139

Muu rakennusalan avustava työntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut rakennusalan avustavat työntekijät.

93210

Käsinpakkaaja

Käsinpakkaaja pakkaa käsin tai koneella erilaisia tuotteita rasioihin, laatikoihin tai muuhun päällyspakettiin sekä merkitsee ne tai varustaa
etiketillä. Voi paketoida tavaroita mm. kaupassa. Voi myös kääriä suuria tuotteita esimerkiksi paperiin kuljetusta varten.

93219

Muu käsinpakkaaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut käsinpakkaajat.

93290

Muu valmistusalan avustava työntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut valmistusalan avustavat työntekijät.

93320

Koiravaljakon ajaja

Koiravaljakon ajaja ohjaa koiravaljakkoa, jolla voidaan kuljettaa ihmisiä tai tavaraa. Valjastaa eläimet, lastaa tavarat tai avustaa matkustajat
kyytiin ja ohjaa valjakkoa. Avustaa matkustajat pois kyydistä sekä purkaa tavarat. Huolehtii eläimistä sekä kaluston kunnosta.

93330

Varastotyöntekijä

Varastotyöntekijä vastaanottaa, varastoi ja luovuttaa tavaroita esimerkiksi teollisuusyrityksen tai kaupan varastossa. Tehtäviin kuuluu mm.
tavaran tarroittamista, pakkaamista ja lavoittamista. Voi auttaa rekkojen lastaamisessa pumppukärryjen avulla.

93331

Kuormaustyöntekijä

Kuormaustyöntekijä tekee käsin tavaroiden kuormaus- ja purkaustyötä. Voi myös köyttää ja kiinnittää kuormattavia, purettavia tai nosturilla
siirrettäviä tuotteita.
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93332

Muuttomies

Muuttomies pakkaa sekä kantaa tavaroita ja kalusteita kotitalouksien, toimistojen jne. muutoissa. Tehtäviin kuuluu myös tavaroiden kuljettamista sekä kantamista ja purkamista määränpäässä.

93339

Muu rahdinkäsittelijä, varastotyöntekijä ym.

Tähän ryhmään kuuluvat muut rahdinkäsittelijät ja varastotyöntekijät.

93340

Hyllyjen täyttäjä

Hyllyjen täyttäjä työskentelee vähittäis- ja tukkukaupoissa. Tehtäviin kuuluu täyttää hyllyjä, telineitä ja koreja tuotteilla. Pitää huolta hyllyjen ja
myymälätilojen järjestyksestä ja siisteydestä. Poistaa vanhentuneet tuotteet. Ottaa vastaan ja tarkistaa saapuvia tuotteita. Opastaa asiakkaita
tuotteiden löytämisessä.

94110

Pikaruokatyöntekijä

Pikaruokatyöntekijä valmistaa tai lämmittää yksinkertaisia aterioita ja annoksia kuten pizzoja ja grilliruokia. Voi myös ottaa tilauksia vastaan
sekä tarjoilla tilatut ateriat. Tehtäviin voi kuulua myös pikaruoan ainesten tilaamista ja vastaanottamista.

94120

Keittiötyöntekijä

Keittiötyöntekijä avustaa suurtalouskeittiöissä ja ravintoloissa. Tehtäviin kuuluu mm. ruoka-ainesten pesemistä, kuorimista ja pilkkomista sekä
yksinkertaista ruoanlaittoa. Puhdistaa keittiötä, tiskaa astioita ja siivoaa pöytiä. Purkaa ja varastoi tarvikkeita.

94121

Laivahuoltaja

Laivahuoltaja työskentelee laivalla, jossa tehtäviin kuuluu keittiö- ja talousapulaisen töitä. Toimii erilaissa avustavissa tehtävissä, joihin kuuluu
mm. keittiössä avustamista, astioiden pesua, tarjoilua, siivoamista sekä tarvikkeiden purkamista ja varastointia.

94122

Ravintolatyöntekijä

Ravintolatyöntekijä työskentelee ravintolassa, jossa tehtäviin kuuluu mm. ruoan annostelua tai tuomista noutopöytiin, tarjoiluvaunuihin tms.,
kassan hoitamista, astioiden keräämistä, pöytien siivoamista, tiskaamista, puhdistamista sekä muita avustavia tehtäviä.

94123

Tiskaaja

Tiskaaja työskentelee ravintolan tai suurtalouskeittiön tiskiosastolla, jossa tehtäviin kuuluu astioiden, ruokailuvälineiden sekä kattiloiden, patojen ja muiden ruoanvalmistusvälineiden tiskaamista koneellisesti astianpesukoneella ja käsin. Kuivaa astiat ja vie ne paikoilleen.

94124

Keittiöapulainen

Keittiöapulainen työskentelee ruokaloiden, kahviloiden jne. keittiöissä esimerkiksi annostelijana, jolloin tehtäviin kuuluu ruoan annostelua ja
laskuttamista. Voi toimia myös kylmäkön apulaisena, jolloin avustaa kylmäkköä ruoan esivalmistelutöissä.

94129

Muu keittö- ja ravintolatyöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut keittiö- ja ravintolatyöntekijät.

95100

Mainostenjakaja

Mainostenjakaja jakaa postiluukkuihin ja postilaatikoihin mainoksia. Tehtäviin kuuluu myös mainosten lajittelu sekä niiden kuljettaminen
esimerkiksi polkupyörällä. Tehtävänä voi olla myös erilaisten lehtisten ja ilmaislehtien jakaminen ohikulkijoille kaduilla ja muissa julkisissa
paikoissa.

95101

Face to face- varainhankkija

Face to face -varainhankkija työskentelee kaduilla, ostoskeskuksissa tai kotiovilla etsimässä kansalaisjärjestöille jäseniä ja kuukausilahjoittajia. Kertoo järjestön toiminnasta kasvotusten ja pyrkii saamaan aikaan suoraveloitussopimuksen järjestön tukemiseksi.

95200

Katumyyjä (ei elintarvikkeet)

Katumyyjä myy kaduilla ja julkisissa paikoissa kuten asemilla yleensä rajoitettua tavaravalikoimaa, johon eivät kuuluu elintarvikkeet. Ostaa
tai vastaanottaa myytävät tuotteet. Voi valmistaa yksinkertaisia tuotteita. Lastaa työntökärryn, polkupyörän, auton tms. sekä kuljettaa tavarat
myyntipaikalle, asettaa ne esille ja myy tuotteita.

96110

Puhdistustyöntekijä

Puhdistustyöntekijä kerää roskia ja kierrätettäviä materiaaleja sekä vie ne roskasäiliöihin tai jäte- ja kierrätysautoihin. Tyhjentää roskasäiliöt
kuorma-autoihin ja suurempiin säiliöihin. Purkaa jäte- ja kierrätysautojen lastin. Siivoaa katuja ja puistoja.

96120

Hajottamon työntekijä

Hajottamon työntekijä purkaa erilaisia laitteita ja ottaa käyttökelpoiset osat talteen romutettavista autoista, koneista ja metalliromusta. Lajittelee eri kierrätysmateriaalit uudelleen käyttöä varten.

96121

Kierrätystyöntekijä

Kierrätystyöntekijä työskentelee esimerkiksi paperin, pahvin, metallin, lasin ja muovin vastaanotto-, keräys-, lajittelu- ja käsittelytehtävissä.
Työ voi liittyä myös käytettyjen tavaroiden, huonekalujen, vaatteiden ja laitteiden vastaanottoon ja myyntiin.

96130

Kadunlakaisija

Kadunlakaisija lakaisee ja puhdistaa katuja, puistoja, asemia ja muita julkisia paikkoja käsin. Talvisin poistaa lunta kaduilta, pihoilta jne.

96210

Lehdenjakaja

Lehdenjakaja tekee sanomalehtien varhaisjakelua tai jakaa mainoksia ja ilmaislehtiä omassa jakopiirissään. Lajittelee lehdet ja jakaa ne sen
jälkeen tilaajien postilaatikoihin ja -luukkuihin. Työskentelee kävellen, pyörällä tai autolla.

96211

Kantaja

Kantaja kantaa ja kuljettaa matkatavaroita kuten matkalaukkuja hotelleissa, asemilla, lentokentillä ja satamissa. Vastaanottaa, merkitsee ja
luovuttaa matkatavaroita asiakkaille.

96219

Muu lehdenjakaja, lähetti tai kantaja

Tähän ryhmään kuuluvat muut sanomalehtien jakajat, lähetit ja kantajat.
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96220

Kausityöntekijä, maa- ja metsätalous

Kausityöntekijä, joka työskentelee maa- ja metsätaloudessa, tekee sekalaisia ja vaihtelevia töitä, jotka ovat usein kausiluontoisia. Avustaa
esimerkiksi viljely- ja metsänhoitotöissä sekä maatilojen rakennusten tms. kunnostuksessa.

96221

Sekatyöntekijä, teollisuus

Sekatyöntekijä, joka työskentelee teollisuudessa, tekee sekalaisia ja vaihtelevia töitä. Tehtäviin voi kuulua esimerkiksi tilapäisiä korjaustöitä,
puhdistamista ja maalaamista sekä rakennusten, pihojen ja laitteiden huoltamista.

96230

Mittarinlukija

Mittarinlukija tarkastaa ja lukee mm. kotitalouksien sähkö-, kaasu- ja vesimittareita. Tehtäviin voi kuulua myös mittareiden tarkistamista sekä
tutkimista esimerkiksi epätavallisen kulutuksen tai vikojen syiden toteamiseksi.

96290

Portieri

Portieeri johtaa hotellivahtimestareiden, yöportieerien ja muun palveluhenkilökunnan työtä. Vastaanottaa joskus myös huonevarauksia ja
tekee muuta vastaanottotyötä. Vastaanottaa ja kuljettaa asiakkaiden matkatavarat ja palvelee hotellivieraita.

96291

Eteisvahtimestari

Eteisvahtimestari valvoo työkseen esimerkiksi ravintolan tai muun tilan sisäänkäyntiä. Vastaanottaa asiakkaita ja huolehtii näiden päällysvaatteista. Tehtäviin kuuluu usein myös häiritsevästi käyttäytyvien asiakkaiden poistamista ravintolan tiloista.

96292

Pysäköintipaikan valvoja

Pysäköintipaikan valvoja vastaa yleensä suuren pysäköintialueen järjestyksestä ja valvonnasta. Tarkistaa, että pysäköidyillä autoilla on pysäköintiin oikeuttava lippu tai pysäköintikiekko. Voi kirjoittaa virheellisestä pysäköinnistä pysäköintivirhemaksun.

96293

Huvipuistotyöntekijä

Huvipuistotyöntekijän tehtäviä ovat esimerkiksi huvipuiston laitteiden valvonta ja ohjaus, kävijöiden opastaminen, lipunmyynti ja ravintolatyö.

96294

Hiihtokeskustyöntekijä

Hiihtokeskustyöntekijä hoitaa hiihtokeskuksen toimintaan kuuluvia tehtäviä. Työ voi olla asiakaspalvelussa tai välinevuokraamossa työskentelyä, hissityöskentelyä, rinneajoa, huoltotöitä tai päivystystä.

96299

Muu palvelutyöntekijä

Tähän ryhmään kuuluvat muut palvelutyöntekijät.
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