
Korkeasti koulutetut
työuralla
Tietoa akavalaisten työnkuvista, ammattinimikkeistä,
työllisyydestä ja palkoista

Päivitetty marraskuussa 2015



Nimikkeitä satoja,
tehtäväkenttä laaja

• Yhteisiä nimittäjiä ruoan tuotanto,
tuotekehitys, tutkimus, laatu, eettisyys,
ympäristövaikutukset, terveellisyys ja
turvallisuus.

• Alkupalkkasuositus vastavalmistuneelle
3 220 € / kk

• Tutkinnon suorittaneiden keskipalkka
noin 4 600 € /kk. Palkan suuruus
vaihtelee työnantajasektorin, työn
vaativuuden sekä työuran pituuden
mukaan.

• Alan työllisyystilanne on kohtalaisen hyvä
heikentyneestä taloustilanteesta
huolimatta. Työttömyys on pysynyt alle
kuudessa prosentissa vaikeasta ajasta
huolimatta.

Tuotekehittäjä



Alan tulevaisuudennäkymät
Ruokasektori on suuri työllistäjä, joka työllistää noin 10 % kaikista työllisistä.
Se nähdään myös tulevaisuuden kasvualana. Kaikki ennusteet viittaavat
siihen, että ruokaa ja sen parissa työskenteleviä asiantuntijoita tarvitaan
jatkossa entistä enemmän.

• Kuluttajien kiinnostus ruoan puhtauteen, alkuperään, jäljitettävyyteen ja
turvallisuuteen kasvaa.

• Uudet avaukset biotalouden ja kiertotalouden aloilla tulevat työllistämään
myös ruokasektorin asiantuntijoita. Tämä tarkoittaa esimerkiksi
alkutuotannon ja teollisuuden sivutuotteiden hyödyntämistä eri vaiheissa.

• Elintarviketeollisuus on 4 suurin toimiala ja Suomelle merkittävä vientiala,
jossa nähdään suurta kasvupotentiaalia.

Näitä näkemyksiä tukee vuonna 2010 Valtioneuvoston hyväksymä kansallinen
ruokastrategia.
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Akavan Erityisalat

• Kulttuurin ja hallinnon sekä viestinnän ja hyvinvoinnin
alueilla asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien
etujärjestö

• 24 itsenäistä jäsenyhdistystä – yli 28000 jäsentä

• jäsenyhdistyksiin liitytään ammatti- tai koulutusalan perusteella

• Yliopistoalat: humanistiset tieteet, kasvatustieteistä yleinen
kasvatustiede, aikuiskasvatus ja erityispedagogiikka, muutamat
hallinto- ja yhteiskuntatieteet sekä viestintäala ja taideaineet.

• Ammattikorkeakoulut: humanistinen ala, taide- ja kulttuuriala,
matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä johdon assistenttityön ja
kielten, viittomakielen, toimintaterapian, suun terveydenhuollon,
vanhustyön sekä liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelmat.
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Akavan Erityisalat – monipuolinen jäsenistö

29 %

45%

14%
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5 %
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Yksityinen
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Seurakunta

Ammatinharjoittajat

Pty

Yliopisto

JÄSENET TYÖNANTAJA-
SEKTOREITTAIN• Yleisimmät yliopistotutkinnot:

• FM, HuK (historia, kulttuurien
tutkimus, kielet, viestintätieteet,
kääntäminen ja tulkkaus,
taidehistoria)

• KM, kasvatustiede

• Yleisimmät AMK-tutkinnot:
• Toimintaterapeutti
• Tradenomi, HSO
• Yhteisöpedagogi
• Kulttuurituottaja
• Suuhygienisti
• Restonomi
• Viittomakielen tulkki
• Liikunnanohjaaja
• Geronomi

Naisia 83%

Työssä 71%
Opiskelijoita 16%
Työttömänä/kassan
etuuksilla 5,7%
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Humanisteista (Akavan Erityisalat)

• Yliopistosta valmistuneet humanistit työllistyvät tyypillisesti esimies- ja
asiantuntijatehtäviin.

• AMK-puolella myös toimihenkilöasema on yleinen.

• Akavan Erityisalojen humanistitutkimuksen (2013) vastaajilla on yli 600 erilaista
ammattinimikettä

• Yleisiä nimikkeitä ovat esimerkiksi kirjastonhoitaja, projektipäällikkö, suunnittelija, kääntäjä,
tutkija, koordinaattori, amanuenssi ja toiminnanjohtaja.

• Vastaajista 46% palkkaus sijoittui 3000-3500 euron välille ja 25% sen yli

Lähde: Akavan Erityisalojen
humanistitutkimus 2013, SPECIAn

jäsentutkimus 2014 (taulukko)

Kuinka pian työllistyit
koulutustasi vastaavalle alalle
valmistumisen jälkeen?

FM KM

Olin jo työssä/ heti valmistuttuani 41 % 51 %

Alle vuoden aikana yhteensä 29 % 29 %

Yli vuoden jälkeen yhteensä 16 % 12 %

En ole työllistynyt koulutustani
vastaaviin tehtäviin 13 % 8 %
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Taide- ja kulttuuriala: tutkinnot & tehtävät

• Taiteen maisteri
• Muotoilija

• FM kirjallisuus,
musiikki-, teatteri- ja
uskontotiede/taidehis
toria,
kulttuurintutkimushist
oria,

• Kunnat
• Järjestöt

• Kulttuurituottaja
• Läänintaiteilija
• Kunnan työntekijä
• Ohjaustoiminnan

artenomi

Tutkintoja amk- ja yliopistotutkinnot mm. taide-,
kulttuuri- ja humanistiselta alalta.

Kulttuurituottaja, taiteen maisteri, FM,
kulttuurintutkimus, FM taidehistoria ja
taidekasvatus, FM, kirjallisuuden tutkimus,
medianomi, muotoilija, kuvataiteilija, artenomi
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OSAAMISTA:
geronomit / suuhygienistit / toimintaterapeutit

Suuhygienistin osaamista

• Terveysneuvonta

• Suun terveystarkastukset

• Hoidon tarpeen arviointi,
toteutus ja seuranta

• Suu- ja hammassairauksien
ehkäisy, varhais- ja
ylläpitohoidot

• Iensairauksien hoidot

• Tietyt hammaslääketieteen
erikoisalojen osatehtävät
(oikomishoito, kirurgia,
purentafysiologia)

• Terveydenedistämisprojektien
suunnittelu ja toteutus

• Erilaiset projekti-, kehittämis-
ja asiantuntijatyöt

Toimintaterapeutin
osaamista

• Asiakaslähtöinen työskentely

• Terapeuttinen vuorovaikutus

• Toimintaterapiaprosessin
hallinta ja osaaminen

• Toimintaterapia-arviointi ja
toimintaterapian toteutus

• Toiminnallisten ympäristöjen
arviointi ja adaptaatio

• Toimintaterapeuttinen
neuvonta, ohjaus ja
konsultointi

• Yhteisöt, verkostot ja
vaikuttaminen

• Toimintaterapian hallinto ja
edistäminen

• Tutkimus- ja kehittämistyö,
näyttöön perustuvat
käytännöt sekä johtaminen

Geronomin osaamista

• Gerontologinen osaaminen ja
eettiset periaatteet

• Voimavaralähtöinen ja
kuntouttava työ

• Monialainen osaaminen ja
toimiminen vanhustyön eri
ympäristöissä

• Palvelujen ja niiden tarpeiden
arviointi, koordinointi ja
ohjaus hoivan, hoidon ja
kuntoutuksen
moniammatillisissa
toimintaympäristöissä

• Vanhuspalvelujen tuotanto-,
johtamis- ja
kehittämistehtävät



ARKKITEHTI

• Arkkitehdit työskentelevät monipuolisissa suunnittelu-, asiantuntija-, hallinto- ja
johtotehtävissä yrittäjinä ja palkansaajina.  Työpaikat ovat yksityisissä arkkitehti- ja
konsulttitoimistoissa, kunnissa, valtiolla ja järjestösektorilla.

• Kolmas osa arkkitehdeista toimii yrittäjinä.
• Arkkitehdin työ on pääsääntöisesti ryhmätyötä. Työtehtävissä tarvitaan luovuutta,

tilallista hahmotuskykyä, neuvottelutaitoja ja järjestelykykyä . Töissä joutuu
ratkomaan ongelmia ja sovittamaan yhteen erilaisia vaatimuksia ja näkemyksiä
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

• Arkkitehtien ja maisema-arkkitehtien keskipalkka vuonna 2013 oli 4231€/kk  ja
vastavalmistuneiden keskipalkka 3412€/kk.

• Syyskuussa 2014 työttömyys prosentti oli 3,3%

Koirasaaret, Kruuna, Serum arkkitehdit
Hyvinkään ratapiha, ’Suutarin lasten markka’, Arkkitehtitoimisto Petri
RouhiainenKouvolan keskusta, Arkkitehtitoimisto AJAK

| SUOMEN ARKKITEHTILIITTO | FINLANDS ARKITETFÖRBUND | FINNISH ASSOCIATION OF ARCHITECTS



Esimerkkejä arkkitehdin tehtäväkentistä

• Rakennussuunnittelu: tavoitteena toimiva, kaunis ja rakennusteknisesti kestävä ja
turvallinen rakennus.

• Korjausrakentaminen:  korjaussuunnittelun tavoitteena on ylläpitää ja kehittää
olemassa olevan rakennuskantaa niin ettei sen arvokkaita ominaispiirteitä tuhota.

• Kaavoitus: tavoitteena terveellinen, toimiva ja miellyttävä kaupunkitila ja ympäristö
• Pääsuunnittelu: tavoitteena johtaa rakennuksen suunnittelua huolehtimalla

kokonaisuudesta, koordinoida erityissuunnittelijoiden työtä ja vastata suunnitelmien
yhteensopivuudesta ja laadusta

• Rakennustarkastus ja muut viranomaistehtävät: tavoitteena edistää, opastaa ja
valvoa laadukkaan  rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä.

• Rakennuttaminen: tavoitteena tuottaa rakennustaiteellisesti, teknisesti ja taloudellisesti
kestävää ja hyvää ympäristöä

• Workplace management: tavoitteena suunnitella työtilat toimiviksi, ergonomisiksi,
esteettisiksi  ja kestäviksi

• Graafinen suunnittelu ja pelisuunnittelu: tavoitteena luoda teknisesti toimiva ja
miellyttävä virtuaaliympäristö tai graafinen tuote

| SUOMEN ARKKITEHTILIITTO | FINLANDS ARKITETFÖRBUND | FINNISH ASSOCIATION OF ARCHITECTS



Arkkitehdin koulutus

• Arkkitehti on ylempi korkeakoulututkinto, jonka voi suorittaa
• Aalto Yliopistossa,
• Tampereen teknillisessä yliopistossa ja
• Oulun yliopistossa

• Aalto yliopistosta voi valmistua myös maisema-arkkitehdiksi
• Koulutuksen laajuus on 300 opintopistettä, ohjeellinen suoritusaika 5 vuotta
• Suurin osa arkkitehtiopiskelijoista käy opintojensa jossain vaiheessa kansainvälisessä

opiskelijavaihdossa
• Ala on luonteeltaan erittäin kansainvälinen ja suomalainen arkkitehdin tutkinto on

ulkomailla tunnustettu
• Aalto-yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Oulun yliopiston arkkitehtiosastoilla

on mahdollista suorittaa akateemisena jatkotutkintona tekniikan lisensiaatin (TkL),
tekniikan tohtorin (TkT) sekä filosofian tohtorin (FT) tutkinnot.

Lisätietoa:
Suomen Arkkitehtiliitto www.safa.fi

www.arkkitehdiksi.fi (aukeaa tammikuussa 2015)

| SUOMEN ARKKITEHTILIITTO | FINLANDS ARKITETFÖRBUND | FINNISH ASSOCIATION OF ARCHITECTS

Suomen paviljonki Kirnu, Shanghai Expo 2010, JKMM Arkkitehdit



Tekniikan akateemiset TEK
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• Yhdistää diplomi-insinöörejä ja arkkitehtejä sekä tekniikan
alalla työskenteleviä matemaatikkoja, fyysikkoja, it-
asiantuntijoita, suunnittelumaantieteilijöitä ja muotoilijoita

• Lähes 73 000 jäsentä ja jäsenistä noin 30 % on opiskelijoita.

• Vuonna 2013 diplomi-insinöörin keskipalkka vakituisessa
työsuhteessa oli 5 200 euroa ja mediaanipalkka 4 692 euroa
(Lähde: Työmarkkinatutkimus 2013)

• Lokakuun 2014 lopussa työttömänä oli 4,9 % tekniikan alan
yliopistokoulutetuista (Lähde: TEKin työttömyyskatsaus)



12

Valtaosa jäsenistä työskentelee yksityisellä sektorilla
ja asiantuntijatehtävissä
(Lähde: Työmarkkinatutkimus 2013)
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Tehtäväkenttä on laaja
(Lähde: Työmarkkinatutkimus 2013)



TAVALLISIA TEHTÄVÄNIMIKKEITÄ
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tutkija Project Manager toimistopäällikkö
toimitusjohtaja arkkitehti pääsuunnittelija
projektipäällikkö tekninen johtaja tuotantojohtaja
suunnittelija assistentti, tutkija ylitarkastaja
suunnitteluinsinööri Software Engineer yliopettaja
projekti-insinööri käyttöinsinööri rakennesuunnittelija
tutkimusapulainen lehtori käyttöpäällikkö
tuntiopettaja laatupäällikkö Product Manager
tuotepäällikkö myynti-insinööri erikoisopettaja
ohjelmistosuunnittelija tuotekehityspäällikkö tuntiassistentti
kehityspäällikkö toimistoinsinööri tehtaanjohtaja
johtaja asiantuntija projektijohtaja
diplomityöntekijä assistentti järjestelmäasiantuntija, projektipäällikkö
tutkimusinsinööri kehitysjohtaja prosessi-insinööri
osastopäällikkö markkinointipäällikkö tutkimuspäällikkö
myyntipäällikkö laboratorioinsinööri systeemisuunnittelija
kehitysinsinööri professori ryhmäpäällikkö
tuotantopäällikkö tutkimusassistentti maanmittausinsinööri
konsultti myyntijohtaja jaospäällikkö
suunnittelupäällikkö hallituksen puheenjohtaja yli-insinööri
erikoistutkija varatoimitusjohtaja Senior Consultant
tuotekehitysinsinööri Senior Software Engineer



8,5
13,3

20,3

37,7

3,9
3,4
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Toimihenkilö

Yrittäjä

Prof.,lehtori

Asiantuntija

Keskijohto

Suuri osa ekonomeista työskentelee asiantuntijoina
tai johtotehtävissä

Ylin johto

Johto
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Lähde: Suomen Ekonomiliitto-SEFE ry - jäsenrekisteri

%



23,3

10,1

13,8
7,17,2

28,7

9,8

Lähde: Suomen Ekonomiliitto-SEFE ry - jäsenrekisteri

Teollisuus

Palvelut liike-
elämälle

Muut toimialat

Koulutus
Julkinen hallinto

Kauppatieteellinen yliopistokoulutus antaa
mahdollisuudet menestyä millä tahansa toimialalla

Kauppa

Rahoitus
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Ekonomiliiton jäsenistä
työttömänä on runsaat 4
prosenttia

%



Toimitusjohtaja

Controller

Talousjohtaja

Talouspäällikkö

Business Controller

Konsultti

Tilintarkastaja

Projektipäällikkö

Markkinointipäällikkö

Ekonomien yleisimpiä tehtävänimikkeitä
– ja näiden lisäksi noin 4 400 muuta nimikettä!
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Lähde: Suomen Ekonomiliitto-SEFE ry - jäsenrekisteri



Farmaseutti
farmaseutti, osastofarmaseutti, laadunvarmistusfarmaseutti, vastaava tai johtava farmaseutti,
vakuutussihteeri, lääkekeskuksen hoitaja, sivuapteekinhoitaja, myyntipäällikkö

Proviisori
proviisori, vastaava tai johtava proviisori, laadunvarmistusproviisori, Qualified Person (QP),
yliproviisori, sairaala-apteekkari, vastuunalainen johtaja, lääketurva-asiantuntija,
pharmaceutical advisor, lääkerekisteröinnin päällikkö, research scientist, development
manager, apteekkari (apteekin omistaja).

Farmasian alan tutkinto antaa laajat mahdollisuudet työskennellä erilaisissa lääkealan
lääkealan asiantuntijatehtävissä

Farmasian alan tyypillisimmät
ammattinimikkeet
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¥ Apteekissa työtehtäviin kuuluvat asiakaspalvelu (resepti- ja
itsehoitolääkkeet), lääkeneuvonta, lääkkeiden valmistus sekä erilaiset
esimiestehtävät (esimerkiksi työvuorolistojen teko ja apteekin hoito).
Palkkaus (minimipalkka) farmaseutti n. 2400 € ja proviisori n. 3400 €.

¥ Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa työtehtäviin kuuluvat lääkkeiden
logistiikkaan liittyvät tehtävät, lääkkeiden valmistus (erityisesti
syöpälääkkeet), kliinisen farmasian erilaiset tehtävät, kuten toimia
asiantuntijana lääkehoidoissa ja lääkkeiden käytössä, sekä
esimiestehtävät. Näitä tehtäviä voi tehdä myös sairaalan osastolla osana
potilaita hoitavaa moniammatillista tiimiä. Palkkaus farmaseutti n. 2300 €
ja proviisori n. 3600 €.

Farmasian alan  yleisimmät
työnkuvat ja palkkaus
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¥ Lääketeollisuudessa työtehtäviin kuuluvat lääkkeiden valmistukseen ja
lääketehtaan toimintaan liittyvä laadunvarmistus, lääke-erien myyntiin
vapauttaminen, lääkkeiden myyntilupahakemusten käsittely,
lääketurvatoiminta sekä lääkevalmisteiden markkinointi ja myynti.
Palkkaus (alkupalkka) farmaseutti n. 2900 € ja proviisori n. 3400 €.

¥ Viranomaistehtäviä ovat esimerkiksi myyntilupien käsittely ja
myöntäminen, apteekkien ja lääketehtaiden valvontaan ja tarkastukseen
liittyvät tehtävät sekä lääkekorvaushakemuksien käsittely ja
korvauspäätösten tekeminen. Palkkaus (alkupalkka) farmaseutti n. 2700
€ ja proviisori n. 3400 €.

¥ Lääketukkukaupassa työtehtävät liittyvät yleisimmin lääkkeiden
logistiikkaan sekä lääkkeiden markkinointiin ja myyntiin. Palkkaus
(alkupalkka) farmaseutti n. 2900 € ja proviisori n. 3400 €

Farmasian alan  yleisimmät
työnkuvat ja palkkaus
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Hammaslääkäri

• Tutkintonimike on hammaslääketieteen lisensiaatti (HLL).

• Suomessa on noin 4600 työssä käyvää hammaslääkäriä.

• Hammaslääkäriksi voi opiskella Helsingin, Turun, Oulun ja Itä-
Suomen yliopistoissa. Helsingin yliopistossa on myös
ruotsinkielinen opintolinja.

• Hammaslääkäri voi jatkokouluttautua suorittamalla
hammaslääketieteen tohtorin tutkinnon (tieteellinen
jatkokoulutus) tai erikoishammaslääkärikoulutuksen viidellä eri
erikoisalalla (ammatillinen jatkokoulutus).
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Hammaslääkärin työnkuva

• Hammaslääkäri on lääketieteellinen asiantuntija, joka tutkii,
hoitaa ja ehkäisee suun ja leukojen alueen sairauksia ja
vammoja.

• Vastuullinen ja itsenäinen työ vaatii suunnitelmallisuutta ja
tarkkuutta. Teoriatietojen lisäksi tarvitaan käden taitoja ja
ihmisläheistä palveluasennetta.

• Hammaslääketieteen osa-alueita ovat mm. lasten
hammashoito, kariologia, endodontia, parodontologia,
protetiikka, purentafysiologia, suu- ja leukakirurgia,
oikomishoito, suupatologia, suuradiologia, suun mikrobiologia ja
terveydenhuolto.
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Hammaslääkäri työmarkkinoilla

• Suurin osa hammaslääkäreistä työskentelee
terveyskeskuksissa tai yksityisvastaanotoilla.

• Hammaslääkäreitä on myös sairaaloissa, opettajina, tutkijoina
sekä puolustusvoimien ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön
palveluksessa.

• Asiantuntijatehtävissä yksittäisiä hammaslääkäreitä
työskentelee Kansaneläkelaitoksella, Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksella, sosiaali- ja terveysministeriössä, Sosiaali- ja
terveysalan lupa- ja valvontavirastossa, vakuutusyhtiöissä sekä
Hammaslääkäriliitossa.
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Hammaslääkärin ansiotaso ja työtilanne

Ansiotaso
- Terveyskeskushammaslääkärin palkka on keskimäärin

5800 euroa/kk.
- Yksityishammaslääkäri on yrittäjä, jolloin ansiotaso

vaihtelee työmäärän mukaan.

Työtilanne
- Hammaslääkärien työtilanne on tällä hetkellä hyvä.
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Insinööriliitto

• 70 000 insinöörin, insinööriopiskelijan ja muun tekniikan alan ammattilaisen
ammattijärjestö

• 30 alueellista, 6 valtakunnallista jäsenjärjestöä

• Insinöörit työllistyvät laaja-alaisesti sekä yksityiselle että julkiselle sektorille ja
yrittäjiksi.

– Teollisuudessa työskentelee vajaa puolet (n. 46 %)

– Insinööri- ja suunnittelutoimistoissa 15 %

– Yksityisellä sektorilla työskentelee 87 %, julkisella 13 %.

• Koulutusohjelmia on kymmeniä ja insinöörikoulutuksella voi työskennellä
hyvin monenlaisissa tehtävissä. Ammattinimikkeitä on useita tuhansia ja
sektori laaja.

• Työttömiä insinöörejä elokuussa 2015 yhteensä 7025 henkilöä, laskennallinen
työttömyysaste n. 6,5 prosenttia.

11.2.2016 Insinööriliitto25



Tyypillisiä ammattinimikkeitä

11.2.201626

Suunnittelu-
insinööri

Projekti-
insinööri

Projekti-
päällikkö

Tuotanto-
päällikkö

IT-
asiantuntija

Myynti-
insinööri

Rakennus-
insinööri

Tuotanto-
insinööri

Tuotekehitys
-insinööri

Ohjelmisto-
suunnittelija

Järjestelmä-
asiantuntija

Tuote-
päällikkö

Ympäristö-
insinööri

Prosessi-
insinööri

Työmaa-
insinööri



Insinöörit työelämässä

• Suunnittelutehtävät 25 %
• It-alan tehtävät 14 %
• Kaupalliset/palvelualan tehtävät 12 %
• Johtaminen/hallinto 9 %
• Käyttö-/ylläpitotehtävät 7 %

Tyypillisimmät työtehtävät:

•Asiantuntijatehtävissä 56 %
•Alemmassa keskijohdossa 17 %
•Ylemmässä keskijohdossa 12 %
•Johdossa/ylimmässä johdossa 7%
•Toimihenkilönä 6 %

Asema työpaikalla:

11.2.2016 Lähde: Insinöörikunnan
Työmarkkinatutkimus TMT 201427



Insinöörien keskeisiä tulevaisuuden
taitoja

11.2.2016 Insinööriliitto28

Hyvä soveltamis- ja ongelmanratkaisukyky ovat keskeisiä insinöörin tunnusmerkkejä

Hyvät matemaattiset ja tekniset taidot ovat tärkeitä

Insinööri voi olla laaja-alainen moniosaaja tai syvällinen erikoisasiantuntija

Insinööri omaksuu uusia ajatuksia ja uutta teknologiaa sujuvasti

Oman osaamisen jatkuvan ylläpidon tarve korostuu nopeasti muuttuvassa maailmassa

Teknologinen kehitys kuten digitalisaatio ja robotisaatio edellyttävät korkeatasoista
insinööriosaamista

Maailman suurissa muutoksissa (esim. ilmastonmuutos) teknologisille innovaatiolle on tarvetta

Yhteistyön merkityksen ymmärtäminen ja vastuunkanto oman työn seurauksista ovat insinööreillä
tärkeässä asemassa



Kokopäivätyössä olevien insinöörien
keskiarvopalkka v. 2014 asematason
mukaan (€/kk)

11.2.2016 Lähde: Insinöörikunnan
Työmarkkinatutkimus TMT 201429
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Lakimiesten työllisyys ja palkkaus

• Lakimiesten keskipalkka 5 900 € / kk
• Vastavalmistuneiden keskipalkka 3 700 € / kk

– Sekä palkoissa, että työajoissa on paljon ammattikunnan sisäistä
vaihtelua

• Lakimiesten työttömyys n. 3 %
• Vastavalmistuneiden työttömyys n. 10 %

– Erityisesti vastavalmistuneiden työttömyys on ollut viime vuosina
nousussa 5 %à 10 %
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Tyypillisiä työtehtäviä yksityisellä puolella

• Asianajo- ja lakiasiantoimistot (Asianajaja, lakimies)
– Antavat lainopillista neuvontaa yksityisille ja yrityksille, ovat mukana

yrityskaupoissa, rahoitusjärjestelyissä, konkursseissa, laativat
perunkirjoja jne.

– Esiintyvät oikeudessa kansalaisten tai yhteisöjen puolesta mm. rikos-
ja riita-asioissa

• Yritykset (Lakimies, pankkilakimies, legal counsel)
– Laativat yritysten sopimuksia, tukevat liiketoimintaa oikeudellisella

asiantuntemuksella ja hallitsevat yritysten oikeudellisia riskejä
• Työmarkkinajärjestöt (Lakimies)

– Antavat oikeudellista neuvontaa järjestön jäsenille erityisesti
työoikeudellisiin asioihin liittyen
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Työtehtäviä julkisella puolella

• Tuomioistuimet (Käräjätuomari, Hallinto-tuomari…)
– Käsittelevät ja ratkaisevat oikeuden käsiteltäväksi saatetut asiat

• Syyttäjälaitos (Kihlakunnansyyttäjä, valtionsyyttäjä)
– Ajavat syytteitä rikosasioissa

• Poliisi (Poliisipäällikkö, poliisilakimies)
– Toimivat poliisin johtotehtävissä ja valvovat poliisin toimien

lainmukaisuutta
• Muut virkamiehet (Ylitarkastaja, Hallitusneuvos, Esittelijä)

– Valmistelevat uusia lakeja, tekevät päätöksiä viranomaisissa

32



Luonnontieteiden
akateemisten liitto - LAL

• Lähes 8000 jäsentä lähinnä kemian, biokemian ja
biotieteiden alalta

• 45 %:a jäsenistä töissä yksityisellä sektorilla, 31 %:a
yliopistoissa, 16 %:a valtiolla ja
8 %:a kunnissa

• Kaikkien jäsenten keskipalkka/kk 4064 €:a, mutta
vaihtelee tehtävän, koulutuksen ja työnantajasektorin
perusteella paljon.
• kunta 4188€
• valtio 4226€
• yliopisto 3179€
• yksityinen 4468€



Jäsenistön toimiasema
ja tehtävänimikkeet

11.2.2016 Luonnontieteiden Akateemisten Liitto – Akademiska Naturvetarförbundet LAL ry
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Metsät ovat uusiutuva luonnonvara

Suomen maa-alasta 75 % on metsää
Jotta metsät voivat hyvin ja kasvavat, niitä täytyy hoitaa ja käyttää. Suomalaisilla
metsäalan asiantuntijoilla on kysyntää myös ulkomailla.

Metsäsektori on merkittävä työllistäjä
Suurin osa metsänhoitajista työskentelee yksityisellä sektorilla asiantuntija- tai
johtotehtävissä. Pääosa metsäalan akateemisten työsuhteista on vakituisia.
Metsänhoitajat tienaavat keskimäärin 4345 euroa kuukaudessa.

Metsässä on tulevaisuus
Nykyteknologian avulla puusta voidaan tehdä lähes mitä vain. Metsät tarjoavat
kestävästi tuotettuja tuotteita ja palveluja, joiden kysyntä on kasvussa. Puun
käyttö vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta.

Metsäalan tiedekorkeakoulutettujen ammattijärjestö Suomessa 35



Metsäalan työpaikkoja on yhteiskunnan kaikilla sektoreilla

• Metsäteollisuudessa
• Metsä- ja ympäristöalan hallinnossa, esimerkiksi Suomen

metsäkeskuksessa, Metsähallituksessa, ministeriöissä
• Erilaisissa metsä- ja ympäristöalan järjestöissä
• Tutkimuslaitoksissa, kuten Luonnonvarakeskuksessa, yliopistolla ja Suomen

ympäristökeskuksessa
• Lisäksi myös kunnat ja alan oppilaitokset työllistävät metsänhoitajia

Metsänhoitajien työttömyys on noin 4 %. Työllistyminen metsäalalla ja biotalouden
osaamista vaativiin tehtäviin on kasvavaa ja monipuolistuvaa.

Biotalous on strateginen kasvuala, niin Suomessa kuin maailmalla. Metsät ovat
biotalouden keskiössä. Metsiin perustuvan kestävän hyvinvoinnin osaajille riittää

myös tulevaisuudessa haastetta ja kysyntää.

Metsäalan tiedekorkeakoulutettujen ammattijärjestö Suomessa 36
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Metsäalan tiedekorkeakoulutettujen ammattijärjestö Suomessa 37



38

Nuorisotyöntekijät

KOULUTUS
sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaaja,
sosionomi-varhaiskasvatuksenohjaaja,
yhteisöpedagogi-kirkon nuorisotyönohjaaja,
samhälspedagog
- kaksoiskelpoisuustutkinto, joka kelpoistaa
yhteiskunnan ja kirkon tehtäviin
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Yleisimmät tehtävänimikkeet

• Seurakunta: nuorisotyönohjaaja,
erityisnuorisotyönohjaaja, johtava
nuorisotyönohjaaja, nuorisotyön johtaja,
varhaiskasvatuksen ohjaaja,

• Kirkkohallitus: asiantuntija, hiippakuntasihteeri
• Kristilliset järjestöt: kouluttaja, kurssisihteeri,

projektipäällikkö
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Palkkaus ja työllisyys 2013

Keskimääräinen palkka kirkon viroissa
- nuorisotyönohjaaja 2 260€/kk
- erityisnuorisotyönohjaaja 2 340€/kk
- johtava nuorisotyönohjaaja 2 450€/kk
- nuorisotyön johtaja 2 780€/kk

* Työttömyyttä erittäin vähän



11.2.2016
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Kasvatus- ja opetusalan ammattinimikkeet
Esimerkkejä nimikkeistä, vaihtelevat koulutusasteittain

• Lastentarhanopettaja Esiopetuksen opettaja

• Lehtori, tuntiopettaja, aineenopettaja (peruskoulu, lukio ja aikuislukio)

• Luokanopettaja (peruskoulu)

• Lehtori, tuntiopettaja (ammattikoulu, aikuisopisto, vapaa sivistystyö, taiteen perusopetus)

• Lehtori, tuntiopettaja, yliopettaja, yliopistonlehtori, yliopisto-opettaja (ammattikorkeakoulu, yliopisto)

• Kouluttaja esim. vapaa sivistystyö, avoimet koulutukset, aikuiskoulutus

• Erityisopettaja, erityisluokanopettaja

• Opinto-ohjaaja, oppilaanohjaaja

• Rehtori, päiväkodinjohtaja

• Koulutusjohtaja, johtaja, koulutusalavastaava, linjajohtaja, apulaisrehtori, toimialajohtaja

• Sivistystoimenjohtaja, varhaiskasvatuspäällikkö

• Päällikkö esim. opintoasiainpäällikkö, koulutuspäällikkö, projektipäällikkö

• Koulutussuunnittelija, suunnittelija

• …
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Opettajien, johtajien, kehittämis- ja asiantuntijahenkilöstön
tehtävänkuvat (julkinen, yksityinen, järjestösektori)

• Opettajat ja johtajat toimivat varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa, lukioissa, ammatillisessa

koulutuksessa, aikuiskoulutuksessa, vapaassa sivistystyössä, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja

taiteen perusopetuksessa.

• Tehtäväkuvana on mm. opettaminen, oppimaan oppimisen tukeminen, oppilaiden yksilöllinen/

ryhmäohjaus, oman työn suunnittelu,  koulutussuunnittelu, opetussuunnitelmien tekeminen, kasvattaminen,

projektien johtaminen ja hallinta, henkilöstön ja talouden sekä hallinnon johtaminen, pedagoginen

johtaminen, kansainvälinen toiminta, moniammatillinen yhteistyö, sidosryhmätyö mm. työelämän kanssa,

hanke- ja tutkimustoiminta, jatkuva kehittäminen ja alan tutkimuksen seuraaminen, oman osaamisen

ylläpitäminen ja kasvattaminen.

• Asiantuntijoita toimii mm. korkeakouluissa tai opetus- ja/tai sivistystoimenjohtajina kunnissa.

Opettajakoulutuksen saaneita osaajia toimii erilaisissa hallinnollisissa johto-, suunnittelu- ja

kehittämistehtävissä esim. koordinaattoreina, projektisuunnittelijoina ja –päällikköinä kaikissa

koulutusmuodoissa. Työnkuvaan sisältyy monesti myös opetusta.

• Lisätietoa opetusalan tehtävistä http://www.akavalaisetammatit.fi/ammatit tai www.oaj.fi sivuilta
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Opettajien keskipalkkoja 2014
(säännöllisen työnajan ansio, lokakuu)

•3.12.2010 •Marjaana Maisonlahti•43

• Esimerkkejä opettajien palkoista
‒ Lastentarhanopettaja 2 593€ / kk
‒ Peruskoulun luokanopettaja 3 437€ / kk
‒ Peruskoulun lehtori 3 807€ / kk
‒ Lukion lehtori 4 254€ / kk
‒ Ammatillinen oppilaitos,

‒ ammatillisten aineiden lehtori 3 824€ / kk
‒ Ammattikorkeakoulun yliopettaja, muut alat 5 140€ / kk
‒ Ammattikorkeakoulun lehtori, muut alat 4 453€ / kk
‒ Yliopistonlehtori 4 470€ / kk
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Lyhenteiden selitykset

• OAJ-YSI: Yleissivistävät opettajat
• FSL: Finlands Svenska Läroförbund
• LTOL: Lastentarhan opettajaliitto
• YLL: Yliopistojen opetusalan liitto
• OAO: OAJ:n Ammatilliset opettajat

‒ SKO: Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat
‒ TOOL: Tekniikan ja liikenteen koulutusalan opettajat
‒ SMOL: Suomen musiikinopettajien liitto
‒ AKOL: Aikuisopettajien liitto
‒ AO: Ammatilliset opettajat
‒ LEO: Liike- ja erityisalojen opettajat
‒ KSOLLI: Kuurojen ja sokeain opettajat

• SOOL: Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto
• OPSIA: Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat



SUOMEN PSYKOLOGILIITTO

6900 jäsentä syyskuussa 2015
- Koko maassa on 5690 työikäistä laillistettua psykologia (Valvira)
- Psykologiliiton jäseninä on lisäksi psykologian opiskelijoita ja

seniori-ikäisiä psykologeja
- Ammattikunta kasvaa: joka vuosi valmistuu 240 uutta laillistettua

psykologia, eläkeikään tulee vain 100 vuodessa
- Psykologien keskimääräinen valmistumisikä 28 vuotta
- Liiton jäsenten keskimääräinen ikä: 41 vuotta
- Taideaineiden jälkeen vaikein sisäänpääsy: vain 5 prosenttia

pyrkijöistä pääsee opiskelemaan
- Koulutus 6 yliopistossa: Hki, Tku, Tre, Jkl, ISY, Åbo
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Pääasiasialliset ammattinimikkeet:

• Laillistetut psykologit toimivat sekä psykologi-nimikkeillä että
psykologin koulutuksella muissa tehtävissä (konsultti, johtaja,
kehittämispäällikkö, tutkija, opettaja, suunnittelija jne.)

• Julkisella sektorilla 65 % psykologeista, yksityisellä 35 %
• Yksityisellä sektorilla puolet psykologeista muulla nimikkeellä kuin

psykologi
• Päätoiminen yksityispraktiikka (psykoterapia, neuropsykologia,

koulutus, konsultointi): 12 % jäsenistä
• Pää- tai sivutoiminen yksityispraktiikka: 29 % jäsenistä
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Psykologien keskiansiot kuukaudessa
eri sektoreilla 2014

- Kuntasektori 3800 euroa
- Valtio 3900 euroa
- Yliopistot 4100 euroa
- Yksityiset palkansaajat 4400 euroa
- Yksityiset ammatinharjoittajat 6200 euroa
_____________
Kaikkien keskiarvo: 4100 euroa/kk
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Psykologien työllisyys
• Työllisyys hyvä; käytännössä täystyöllisyys (alle 2 % työttömiä

työnhakijoita kullakin poikkileikkaushetkellä)
• Yliopistopaikkakunnilla runsaasti nuoria psykologeja, kauempana

yliopistoista pulaa psykologeista
• Psykologit kaikilla yhteiskunnan sektoreilla:

- terveystoimi, sosiaalitoimi, koulut ja oppilaitokset, päiväkodit,
perheneuvonta, lastensuojelu, armeija, vankilat

• Lisäystä eniten tällä hetkellä työterveyshuollossa sekä oppilas- ja
opiskelijahuollossa

• Esim. oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (voimassa 1.8.2014)
edellyttää 220 uuden psykologin tehtävän perustamista

• Yksityispraktiikassa yleisintä: psykoterapia, työterveyshuolto,
organisaatiokonsultointi, koulutus
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11.2.2016

• Terveydenhoitajien ja audionomien ammatillinen etujärjestö,
joka on perustettu vuonna 1938. Liittoon kuuluu noin 7500
jäsentä (terveydenhoitajaa, audionomia, alan opiskelijaa ja
esimiestä). Liiton keskusjärjestö on Akava.

• Liitolla on 15 alueellista terveydenhoitajayhdistystä ja
valtakunnallinen Audionomiyhdistys.

• Tavoitteena on edistää terveydenhoitajien ja audionomien
työmarkkinaedunvalvontaa sekä koulutuksellista, ammatillista ja
yhteiskunnallista edunvalvontaa.

• Toimimme aktiivisesti terveyden edistämiseksi ja vaikutamme
kannanotoilla ja aloitteilla työmarkkina-, koulutus- ja
terveyspolitiikkaan.



TERVEYDENHOITAJA

• Terveydenhoitaja on terveydenhuollon laillistettu
ammattihenkilö, joka on suorittanut terveydenhoitaja- ja
sairaanhoitajatutkinnon ja laillistettu sekä sairaanhoitajana että
terveydenhoitajana.

• Terveydenhoitaja on hoitotyön, terveyden edistämisen ja
kansanterveystyön asiantuntija.

• Terveydenhoitajakoulutus on EU-direktiivien säätelemää, joten
tutkinto mahdollistaa myös kansainväliset työtehtävät.
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TERVEYDENHOITAJATYÖ

• Terveydenhoitajatyötä tehdään lähellä ihmistä: kodeissa,
perhesuunnittelu-, äitiys- ja lastenneuvoloissa, kouluissa,
työ- ja opiskeluterveydenhuollossa, aikuis- ja vanhusten-
neuvoloissa,  kotihoidossa sekä terveyden- ja
sairaanhoitovastaanotoilla.

• Terveydenhoitajat työskentelevät sekä julkisella että
yksityisellä sektorilla.

• Terveydenhoitajatyössä tarvitaan hyviä yhteistyö-,
ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja.
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TERVEYDENHOITAJAN KOULUTUS

• Terveydenhoitajatutkinnon voi suorittaa eri puolilla Suomea
19 ammattikorkeakoulussa. Tutkinnon laajuus on 240
opintopistettä ja sen suorittamiseen kuluu noin neljä
vuotta.

• Terveydenhoitajan kokonaispalkan keskiarvo on kunta
puolella n. 2700 €/kk ja yksityissektorilla n. 3000 €/kk.

• Työllisyystilanne alalla on sikäli hyvä, että työttömiä
terveydenhoitajia ei juurikaan ole. Terveydenhoitajia on
kuitenkin koulutettu liikaa, joten kaikki valmistuneet eivät
saa terveydenhoitajan työtä. Laillistettuina sairaanhoitajina
terveydenhoitajia työskentelee myös erilaisissa
sairaanhoitajan työtehtävissä.
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AUDIONOMI

• Audionomi on hoitotyön, kuulo- ja tasapainotutkimusten ja
kuulon kuntoutuksen asiantuntija.

• Audionomi työskentelee erikoissairaanhoidossa,
perusterveydenhuollossa, kuntoutus- ja tutkimuslaitoksissa
ja järjestöissä.

• Audionomikoulutus järjestetään sairaanhoitajan tai
terveydenhoitajan ammattikorkeakoulututkinnon jälkeisinä
erikoistumiskoulutuksena (60 op).

• Audionomien kokonaispalkan keskiarvo on n. 2900 €/kk
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Suomen Työterveyshoitajaliitto ry

• Liiton varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä
terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja, joka
työskentelee työterveyshuollossa ja
työterveyshuoltoa sivuavassa toimessa

• Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä
terveydenhoitaja, joka opiskelee
työterveyshuollon pätevöitymis- tai jatko-opintoja

54



Suomen Työterveyshoitajaliitto

• Yleisimmät nimikkeet: työterveyshoitaja, vastaava
työterveyshoitaja, johtava työterveyshoitaja,
palvelupäällikkö, työhyvinvoinnin asiantuntija,
osastonhoitaja

• Valtaosa liiton jäsenistä työskentelee yksityisellä
terveyspalvelualalla, lisäksi myös kuntasektorilla,
valtiolla ja teollisuus- ja liikealoilla

• Lisätietoja www.stthl.net
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Ammattijärjestö, joka ajaa sosiaali- ja kasvatusalan
korkeakoulutettujen etuja työmarkkinoilla.

•Jäseniä 23 700, Opiskelijajäseniä n. 4000
•Sosionomeja 10 000
•Sosiaalityöntekijöitä 4100
•93 % naisia, 7 % miehiä
•17 % opiskelijajäseniä
•Työttömyysaste: 3,5% 2/2015



Talentian jäsenistön koulutustausta
• Sosionomi (AMK), geronomi (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK),

yhteisöpedagogi (AMK)
• Sosiaalialan ylempi (AMK)
• Sosiaalityön maisterit (YTM, VTM)
• Muut sosiaalitieteet
• Aiemmat tutkinnot: sosiaalikasvattajat, sosiaaliohjaajat,

sosiaalihuoltajat…

Tyypillisin jäsen
• 30 – 40 –vuotias nainen
• työnantaja kunta tai kuntayhtymä
• sosiaalialan amk-tutkinnon suorittanut
• kasvatus- ja ohjaustehtävissä



Yleisiä ammattinimikkeitä

Sosiaalityön maisteri
• Sosiaalityöntekijä
• Johtava/ vastaava

sosiaalityöntekijä
• Koulukuraattori
• Sosiaaliasiamies
• Sosiaaliterapeutti
• Kuntoutussosiaalityöntekijä

Sosionomi (AMK)
• Sosiaaliohjaaja
• Johtava/ vastaava ohjaaja
• Lastentarhanopettaja
• Nuorisotyöntekijä
• Perhetyöntekijä
• Lastensuojelulaitoksen

ohjaaja
• Kehitysvammaisten ohjaaja
• Asumispalvelu ohjaaja



Palkkaus
Yksityinen
sosiaalipalveluala
Keskimääräinen palkka
(EK 2014)

• Johtava sosiaalityöntekijä
3421€/kk

• Sosiaalityöntekijä 3004€/kk
• Sosiaaliohjaaja 2720€/kk
• Lastentarhanopettaja

2399€/kk

Kunta-ala
Keskimääräinen palkka
(tilastokeskus 2014)

• Vastaava sosiaalityöntekijä
3623€/kk

• Sosiaalityöntekijä 3243€/kk
• Sosiaaliohjaaja 2607€/kk
• Lastentarhanopettaja

2579€/kk



tral.fi I @tradenomiliitto I facebook.com/tradenomiliitto

Tradenomin profiili

• Tradenomi (AMK) ja
Tradenomi (ylempi AMK) –
tutkintoja voi suorittaa
kolmella eri koulutusalalla
(yhteiskuntatieteiden,
liiketalouden ja hallinnon ala,
luonnontieteiden ala sekä
kulttuuriala)

• Elokuun 2015 lopussa
työttömien tradenomien
määrä oli 4 440 (työttömien
osuus kaikista tradenomeista
noin 6 %)



tral.fi I @tradenomiliitto I facebook.com/tradenomiliitto

Suurimmat toimialat

• Tradenomeja
työskentelee kaikilla
toimialoilla ja
sektoreilla

• Yli puolet
tradenomeista
(59,3%)
työskentelee
palvelualoilla



tral.fi I @tradenomiliitto I facebook.com/tradenomiliitto

Yleisimmät tehtäväluokat



T

UPSEERI
”Johtaja Puolustusvoimissa ja

Rajavartiolaitoksessa”

Upseeriliitto
”Maanpuolustusaatteellinen

Upseereiden Akavalainen ammattijärjestö
ja edunvalvoja”
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UPSEERIN AMMATTI

• Upseerit ovat akateemisesti koulutettuja sodan ajan johtajia

• Upseereiden rekrytoinnista vastaa Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos

• Rauhan aikana upseerit toimivat Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa johto-,
suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä

• Ura alkaa yleisimmin kouluttajatehtävissä ja jatkuu maisterikoulutuksen jälkeen eri
tasoisissa johtajatehtävissä kyvykkyyden ja halukkuuden perusteella

• Upseereita palvelee mm. hävittäjälentäjinä, taistelualuksilla, joukko-osaston
komentajina, Tasavallan Presidentin adjutantteina sekä erilaisissa asiantuntijatehtävissä
ulkomailla ja kotimaassa

• Palveluspaikat löytyvät tarkemmin alla olevien linkkien kautta

www.mil.fi
www.raja.fi 64



UPSEERIN AMMATTI

Esimerkkejä upseereiden ammattinimikkeistä:

- Opetusupseeri (kouluttaja)
- Komppanian päällikkö
- Osastopäällikkö (esim. operaatio-, ja henkilöstöpäällikkö)
- Joukko-osaston komentaja
- Maa-, meri-, ilmavoimien komentaja
- Puolustusvoimien komentaja

http://www.ammattinetti.fi/ammatit/detail/102_ammatti
http://www.raja.fi/rajavartiolaitos/tyoskentely_rajavartiolaitoksessa/ammattien_ku
vaukset
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UPSEERIKOULUTUS

Upseerit koulutetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa Helsingissä
• Sotatieteen kandidaattitutkinto (Upseerin perustutkinto)
• Sotatieteen maisteritutkinto
• Yleisesikuntaupseeritutkinto (Upseerin jatkotutkinto)
• Erilaisia täydentäviä opintoja

HUOM!
Maanpuolustuskorkeakoulu (MPKK) on tiedeyliopisto
• Opintomahdollisuuksia myös siviileille muiden yliopistojen tapaan
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UPSEERIN SOTILASARVOJA

Maa- ja ilmavoimat:

Vänrikki
Luutnantti
Yliluutnantti
Kapteeni
Majuri
Everstiluutnantti
Eversti
Prikaatinkenraali
Kenraalimajuri
Kenraaliluutnantti
Kenraali

Merivoimat:

Aliluutnantti
Luutnantti
Yliluutnantti
Kapteeniluutnantti
Komentajakapteeni
Komentaja
Kommodori
Lippueamiraali
Kontra-amiraali
Vara-amiraali
Amiraali

67



YKA:n jäsenet työmarkkinoilla
• Yleisin työnantaja valtio 30 %, yrityksissä 25 %, kunnissa 19 %,

järjestöt/säätiöt 14 %, yliopistot 10 %
• Julkisen sektorin työnantajat suuria, yksityisellä leimallisesti

valtaosa pienten työnantajien palveluksessa
• Keskiansio noin 4170 €/kk
• Työttömyysaste noin 4,5 %
• Johtotehtävissä noin neljännes jäsenistöstä, asiantuntijatehtävissä

reilu 2/3
• Vajaa 2/3 työssäkäyvistä jäsenistä sijoittunut Uudellemaalle
• 81 % ilmoittaa olevansa koulutusta vastaavissa tehtävissä
• Keskimääräinen työssäkäyvä jäsen 41-vuotias, suurin jäsenryhmä

31-35-vuotiaat
• 80 % kokee oman tilanteensa työmarkkinoilla vakaana tai melko

vakaana



Yleisimmät ammattinimikkeet Yhteiskunta-alan
korkeakoulutetuilla

11.2.2016

• Asiantuntijatehtävät: tutkija, suunnittelija, ylitarkastaja, tarkastaja,
erikoistutkija, sosiaalityöntekijä, tiedottaja, projektisuunnittelija,
viestintäasiantuntija, projektikoordinaattori,  erikoissuunnittelija,
työvoimaneuvoja, neuvotteleva virkamies, ulkoasiainsihteeri,
konsultti, koulutussuunnittelija

• Johtotehtävät: Projektipäällikkö, johtaja, hallintopäällikkö,
kehittämispäällikkö, viestintäpäällikkö, toiminnanjohtaja,
toimitusjohtaja, pääsihteeri

• Yleisimmät työnantajat: Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto,
Ulkoasiainministeriö, Kela, Tilastokeskus, THL, työ- ja
elinkeinotoimistot, OP-Pohjola, Eduskunta



YKSITYI SALOJEN ESIMI EHET
JA ASIANTUNTIJAT YTY RY www.yty.fi

YKSITYISALOJEN ESIMIEHET JA
ASIANTUNTIJAT YTY RY

• YTYyn voi järjestäytyä ne yksityisalalla
toimivat esimiehet ja asiantuntijat,
joille ei ole Akavassa koulutuspohjaista
liittoa.

• YTYn jäsenyhdistyksiä ovat:
– Liikennelentäjäyhdistykset
– Suomen Ammattivalmentajat



YKSITYI SALOJEN ESIMI EHET
JA ASIANTUNTIJAT YTY RY www.yty.fi

YTYN JÄSENTEN TOIMIALAT

• YTYn jäsenistölle tyypillisiä
tehtävänimikkeitä ovat:
– Päällikkö
– Suunnittelija (tuotannon,
– Manager
– Director
– Asiantuntija
– Specialist
– Designer
– Esimies
– Johtaja
– Isännöitsijä
– Lentäjä

Teknologiateol-
lisuus
19 %

Finanssiala
17 %

Kauppa
15 %

Urheiluala
11 %

Tietotekniikan
palveluala

11 %

Palvelutoimialat
6 %

ICT-ala
4 %

Tilintarkastus
4 %

Muut alat
13 %

YTYn toimialat



YKSITYISALOJEN ESIMIEHET
JA ASI ANTUNTIJAT YT Y RY www.yty.fi

YTYN JÄSENTEN ASEMATASO JA PALKKA

• YTYn jäsenistö työskentelee eri
toimialoilla esimies- ja
asiantuntijatehtävissä (palkka ko.
tehtävässä)
– Markkinointi (4 786€)
– Hallinnolliset tehtävät (5 239€)
– Tietojenkäsittely (4 560€)
– Taloushallinto (4 772€)
– Henkilöstöhallinto (4 583€)
– Suunnittelu (4 297€)
– Tuotannolliset ja materiaalitaloudelliset

tehtävät (4 332€)

Asiantuntija
52 %

Alempi
keskijohto

31 %

Johto
7 %

Toimihenkilö
6 %

Ylin johto
4 %

Asemataso



*) Työttömät ilman lomautettuja
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastot
20.10.2015

Tilastoja korkeasti
koulutettujen
työttömyydestä*

12.11.2015

Lisätietoa:
http://www.akava.fi/tyoelama/akavalaiset_tyoelamassa



Yhteenveto kokonaistilanteesta

� Työttömien määrän kasvu on jatkunut lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2009
alkaen. Kaiken kaikkiaan syyskuussa 2015 työttömiä työnhakijoita oli
Suomessa 316 828 eli 7,8 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

� Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä on Suomessa
suurempi kuin koskaan aikaisemmin.

� Korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien määrä jatkoi kasvuaan
syyskuussa 2015 likimain samalla nopeudella kuin viime vuonna.

� Korkeakoulutettuja työttömiä oli kuun lopussa yhteensä 50 282. Lisäystä
vuotta aikaisempaan verrattuna tuli 6 220 henkilöä eli 14,1 prosenttia.
Työttömistä alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 26 120 ja
ylemmän 22 437. Tutkija-asteen koulutuksen suorittaneita oli työttömänä
yhteensä 1 725 henkilöä.

� Korkeasti koulutettujen työttömien määrä on lähes kaksinkertaistunut vuonna
2008 alkaneen taantuman jälkeen. Korkeasti koulutettujen osuus työttömistä
on lähes kolminkertaistunut vuosituhannen vaihteesta lähtien. Voimakkain
työttömyyden kasvuvaihe korkeakoulutetuilla alkoi kuitenkin vasta vuonna
2012, taloustaantuman toisessa vaiheessa.



*) Työttömät ilman lomautettuja
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastot
20.10.2015

Työttömät*, koko maa

Kaikki 2014/9 2015/9 Muutos, lkm Muutos, %

Perusaste 82 617 83 102 485 0,6

Keskiaste 135 815 149 923 14 108 10,4

Alin korkea-aste 21 027 22 376 1 349 6,4

Korkeakoulutetut:

Alempi korkeakouluaste 22 203 25 231 3 028 13,6

Ylempi korkeakouluaste 18 477 20 965 2 488 13,5

Tutkijakoulutus 1 432 1 622 190 13,3

Korkeakoulutetut yhteensä 42 112 47 818 5 706 13,5

Kaikki työttömät yhteensä 293 980 316 828 22 848 7,8
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*) Työttömät ilman lomautettuja
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastot
20.10.2015

Vastavalmistuneet työttömät*, koko maa

Vastavalmistuneet 2014/9 2015/9 Muutos, lkm Muutos, %

Perusaste 271 257 -14 -5,2

Keskiaste 11 956 14 797 2 841 23,8

Alin korkea-aste 323 352 29 9,0

Korkeakoulutetut:

Alempi korkeakouluaste 2 558 2 797 239 9,3

Ylempi korkeakouluaste 1 466 1 702 236 16,1
Tutkijakoulutus 71 92 21 29,6

Korkeakoulutetut yhteensä 4 095 4 591 496 12,1

Kaikki työttömät yhteensä 16 731 20 077 3 346 20,0
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*) Työttömät ilman lomautettuja
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastot
20.10.2015

2014/9 Muutos 2015/9
6271 678 6949
3597 798 4395
2848 423 3271
2629 276 2905
2255 321 2576
1764 417 2181
1500 200 1700
1140 161 1301
979 224 1203
995 155 1150
831 184 1015
728 96 824
720 36 756
432 45 477
393 24 417
322 35 357
332 11 343
229 74 303
239 53 292
125 33 158
110 30 140
103 25 128
23 0 23

Työttömät* koulutusaloittain, yleisimmät akavalaistutkinnot

-1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

Insinööri (ml.amk&rak.arkkitehdit)
Tradenomi

Filosofian maist.(hum.)
Diplomi-insinööri

Kauppatiet. koul. (ylempi tutkinto)
Filosofian maist. (luonnont.ala)
Valtio-, yht.- tai hallintot. maist.

Taideaineet (ylempi tutkinto)
Kasvatustieteiden maist.

Sosionomi, sosiaalialan AMK
Tohtori

Kauppatiet. koul. (alempi tutkinto)
Humanististen tieteiden kand.

Oikeustieteen kand.
Lisensiaatti

Luonnontieteiden kand.
Lastentarhanopettaja

Agronomi, maa- ja metsät. maist.
Teol. koulutus (ylempi tutkinto)

Arkkitehti
Farmaseutti

Lääkäri
Hammaslääkäri

Vähennys Lisäys
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*) Työttömät ilman lomautettuja
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastot
20.10.2015
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Ind. 2001/9=100

Vuosi/kuukausi

Työttömien määrän muutos koulutusasteittain
2001/9 - 2015/9, 2001/9=100

Kaikki

Perusaste

Keskiaste

Alin korkea-aste

Alempi
korkeakouluaste

Ylempi
korkeakouluaste

Lisensiaatti

Tohtori
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Yhteenveto kokonaistilanteesta

� Työttömyysjaksot ovat pitkittyneet niin, että useampi kuin joka neljäs työtön
korkeasti koulutettu on ollut työttömänä jo vähintään vuoden.

� Keskimäärin 28 prosenttia työttömistä korkeakoulutetuista oli ollut
elokuun lopussa työttömänä jo vähintään vuoden.

� Korkeakoulutettujen tilanne näyttää valoisammalta suhteellisessa
tarkastelussa eli verrattaessa työttömien määrää kunkin koulutusasteen ja -
alan työvoiman määrään. Pelkistetysti sanottuna: mitä korkeampi koulutus,
sitä pienempi riski olla työttömänä.

� Laskelman mukaan vuonna 2015, elokuuhun ulottuvan tilanteen mukaan,
työttömien työnhakijoiden osuus korkeakoulutetusta työvoimasta on 6,5 – 6,7
prosentin luokkaa. Tutkija-asteella osuus on 5,1 prosenttia. Koko työvoiman
osalta työttömien osuus on vastaavan laskelman mukaan 12,2 prosenttia.
Työttömyysasteiden kasvunopeus on kuluvan vuoden aikana hieman
hidastunut, lukuunottamatta tutkija-asteen suorittaneita.



*) Työttömät ilman lomautettuja
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastot
21.7.2015

Vastavalmistuneiden työttömyys

� Vastavalmistuneiden korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttömien
määrän kasvu on viime kuukausina vaihdellut voimakkaasti, mutta
kasvu on kiihtymään päin.

� Elokuun lopussa työttömänä oli 4 613 korkeakoulusta
vastavalmistunutta henkilöä, mikä on 13,9 prosenttia edellisvuotista
enemmän.

� Ylemmältä korkeakouluasteelta vastavalmistuneiden osalta työttömien
määrä oli jopa laskusuunnassa reilun puolen vuoden ajan, mutta
helmikuusta alkaen määrä on taas kasvanut.

� Vastavalmistuneiden työttömien määrä kaiken kaikkiaan oli elokuun
lopussa 20 226 henkilöä.



*) Työttömät ilman lomautettuja
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastot
20.10.2015
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Yhteenveto akavalaisista aloista

� Työttömien osuus eri akavalaisilla koulutusaloilla vaihtelee runsaasti.
Työttömien määrän kasvu näkyy kaikilla Akavan jäsenliittojen edustamilla
koulutusaloilla.

� Määrälliset muutokset ovat suurimpia isoilla koulutusaloilla, joilla myös
työttömiä on paljon.

� Elokuun lopussa työttömänä oli 7 025 insinööriä (määrän kasvunopeus +12
%), 4 440 tradenomia (+21 %), 3 564 filosofian maisteria (humanistiset
tieteet) (+16 %) ja 2 969 diplomi-insinööriä (+12 %). Työttömien insinöörien
ja diplomi-insinöörien määrän kasvunopeus on viime kuukausina hieman
hidastunut.

� Työttömyyden suhteellinen kasvu on viimeksi kuluneen vuoden aikana ollut
nopeaa esimerkiksi tohtoreilla (+23 %), filosofian maistereilla (luonnontieteet,
23 %), tradenomeilla (+21 %), sekä sosionomeilla ja sosiaalialan
ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneilla (+20 %).

� Myös työttömien agronomien sekä lääkäreiden määrä on kasvanut nopeasti,
vaikkakin työttömien määrä näillä aloilla on edelleen verraten vähäinen.



2014/9 Muutos 2015/9
6271 678 6949
3597 798 4395
2848 423 3271
2629 276 2905
2255 321 2576
1764 417 2181
1500 200 1700
1140 161 1301
979 224 1203
995 155 1150
831 184 1015
728 96 824
720 36 756
432 45 477
393 24 417
322 35 357
332 11 343
229 74 303
239 53 292
125 33 158
110 30 140
103 25 128
23 0 23

Työttömät* koulutusaloittain, yleisimmät akavalaistutkinnot
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Vähennys Lisäys



*) Työttömät ilman lomautettuja
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastot
20.10.2015
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Lähteet: TEM: työttömät; *ei lomautettuja, TK: työvoima; **12 kk liukuva keskiarvo

Työttömien* osuus työvoimasta syyskuussa** 2015, %
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Kokoaikaiset palkansaajat. Kokonaisansiot sisältävät tulospalkkiot.
Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakennetilasto 2013

Palkansaajien kokonaisansiot koulutusasteen ja sukupuolen
mukaan 2013
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Kaikki yhteensä
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Alin korkea-aste

Alempi korkeakouluaste

Ylempi korkeakouluaste

Tutkijakoulutusaste

€/kk

Kaikki Miehet Naiset

Henkilöiden määrä
tilastossa (1000)

Kaikki Miehet Naiset

1 389 686 703

150 91 58

588 320 268

200 68 131

224 101 123

206 93 113

22 12 10


