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KASVATUSTIETEELLINEN   
Pääaine tai koulutusohjelma Ammatti- tai virkanimike 
Lastentarhaopettajan 
koulutusohjelma 

esiopettaja 

 lastentarhaopettaja  
  lastentarhaopettaja/varajohtaja                   
 lastenhoitaja   
 leikkikoulun pääohjaaja                                                                              
 luokanopettaja    
  näyttötutkintojen vastaanottaja 
  päivähoidon opettaja 
  päiväkodin opettaja 
 resurssiopettaja 
 vastaava lastentarhaopettaja 
  vastuulastentarhaopettaja 
    
Aikuiskasvatustiede Ammatillinen opettaja 
(kasvatustieteen ja  ammattiopettaja 
aikuiskasvatustieteen Business coach 
asiantuntijakoulutus) erityisasiantuntija 
 henkilöstöassistentti 
 HRO-päällikkö 
 johtaja työterveyshoitaja 
 kirjuri 
 Kotitalouden ja tekstiilityön lehtori 
  kouluttaja                                                                                                  
  kulttuuripäällikkö 
 laboratorionhoitaja/hallinto-ja henkilöstösihteeri 
 lehtori 
 luokanopettaja                      
  opettaja 
  opintosihteeri 
 opintoasiainsihteeri 
 opinto-ohjaaja 
 ops-koordinaattori 
  projektipäällikkö 
  Projektityöntekijä 
  päivähoitaja                        
 suunnittelija 
 tuntiopettaja 
  Työhyvinvointipäällikkö 
  työhönvalmentaja 
  yliopisto-opettaja 
    
Kasvatustiede apulaisrehtori 
(ei tarkemmin tiedossa) erityisopettaja, apulaisrehtori                                                                     
  Kasvatusaineiden opettaja           
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 konsultoiva erityisopettaja 
 laaja-alainen erityisopettaja 
  Kotitalouden lehtori 
  laitoshuoltaja 
  lapsityönohjaaja                    
  lastentarhaopettaja                                                                                    
  lehtori                                                                                                       
  liikunnanopettaja 
  luokanopettaja                      
  ohjaaja                                                                                                       
  opettaja 
  opinto-ohjaaja/oppilaanohjaaja 
  Perusopetuksen erityisluokanopettaj 
  Pintakäsittelijä 
  suunnittelija, projektikoordinaattori                                                           
  tuntiopettaja                                                                                             
  työvoimaneuvoja                                                                                     
    
Kasvatustiede,  asiakasneuvoja 
(kasvatustieteen ja  erityisluokanopettaja 
aikuiskasvatustieteen erityisluokanopettaja, apulaisrehtori                                                           
asiantuntijakoulutus) esikoulunopettaja 
 esiopettaja-lastentarhaopettaja 
 konsultti 
 koordinaattori 
 kouluttaja  

koulutuskoordinaattori 
 koulutuspäällikkö  

koulutussuunnittelija 
 käyttäytymistieteellisten aineiden opettaja 
 laaja-alainen erityisopettaja 
 lastentarhaopettaja 
 lehtori 
  lehtori (ammattistartin ryhmäohj.)                                                              
  leikkikoulun johtaja 
 lentoemäntä 
 luokanopettaja 
 myyjä 
  ohjaaja 
 opettaja 
  pedagoginen rehtori                                                                                    
 perhepäivähoidon ohjaaja 
 postityöntekijä 
  Professori 
  projektiassistentti                                                                                      
  projektitutkija 
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  päivähoidon johtaja                 
  rekryneuvoja 
  rekrytointiassistentti                                                                                      
 ryhmäesimies 
 suunnittelija 
  toimistotyöntekijä 
 toimitusjohtaja/kouluttaja 
 tuntiopettaja 
  turvallisuusinsinööri                                                                                   
 työhönvalmentaja 
  työvoimaneuvoja                     
   vapaaehtoistyön koordinaattori 
  
  
Kasvatustiede, varhaiskasvatus päiväkodin johtaja 
  lastentarhaopettaja                 
 luokanopettaja   
  
  
    
Kotitalousopettajien koulutus aineenopettaja (kotitalous/tekstiilityö)                                                       
 emäntä 
  erityisluokanopettaja               
  Erityisopettaja                     
 esiopetuksen lastentarhaopettaja 
  hankkeen aluekoordinaattori         
 jatko-opiskelija  
  kotitalouden ja tekstiilityön lehtori 
 kotitalouden ja terveystiedon opettaja 
  kotitalouden lehtori 
 kotitalouden tuntiopettaja 
  kotitalouden yliopisto-opettaja 
  kotitalousopettaja 
 lastentarhaopettaja 
  lehtori, majoitus- ja ravitsemisala 
  lehtori  
  Luokanopettaja 
  myyjä 
 myymälänhoitaja 
 oppilaanohjaaja 
 opettaja 
  perhepäivähoitaja 
  projektisuunnittelija 
 päätoiminen tekstiilityön lehtori 
 päätoiminen tuntiopettaja 
 resurssiopettaja 
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 ruoka-asiantuntija, järjestövastaava 
 ruokatoimittaja 
 ryhmäliikunnanohjaaja 
  tuntiopettaja 
  
 Käsityönopettajien koulutus aineenopettaja (tekstiilityö) 
 asiakasneuvoja 
 henkilökohtainen avustaja 
 erityisluokanopettaja 
 erityisopettaja 
 kahvilatyöntekijä 
  käsityökouluopettaja/neuvoja                                                                     
  Käsityönopettaja 
  luokanopettaja                                                                                           
  matematiikan opettaja               
  nuorisotyöntekijä 
 ohjaaja (iltapäiväkerho) 
 opettaja 
 päätoiminen tuntiopettaja, tekstiilikäsityö ja luokanopetus 
  ravitsemus/kotitalousopettaja                                                                      
  Resurssiopettaja                    
  sijainen                            
  teknisen työn opettaja 
  tekstiilityön opettaja 
  toiminnanohjaaja 
  tuntiopettaja 
  Vs lehtori/tekninen työ             
 tuntiopettaja, tekstiilityö ja kaupalliset aineet   

    
Luokanopettajien koulutus 10.luokan vastaava opettaja  

ammatinopettaja                                                                                        
  erityislastentarhan opettaja/starttiluokka 
  erityisluokanopettaja 
  erityisopettaja (laaja-alainen) 
 esiopettaja 
  esikoulun opettaja 
 esiluokanopettaja 
 kiertävä ort. uskonnonopettaja 
 kotitalouden tuntiopettaja 
 koulunjohtaja ja luokanopettaja 
  koulunkäyntiavustaja 
  kuvataiteen päätoiminen tuntiopettaja 
  laaja-alainen erityisopettaja 
  lastentarhaopettaja 
  lastentarhaopettaja, esiopettaja 
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  lehtori 
  liikunnan lehtori                                                                                        
  Liikunnan tuntiopettaja             
 liikunnanohjaaja 
  luokan- ja aineenopettaja 
  luokanopettaja                                                                                           
 luokanopettaja, perusopetukseen valmistava opetus 
 maahanmuuttajaopettaja 
 musiikin lehtori 
 musiikkiluokanopettaja 
  myyjä 
  opettaja (aikuis-) 
  opinto-ohjaaja 
  opinto-ohjaaja, tuntiopettaja                                                                       
  opinto-ohjauksen lehtori 
  oppilaanohjaaja 
 palvelupäällikkö/myyntikouluttaja 
 perhekotilomittaja/ohjaaja 
 perhekeskuksen ohjaaja 
  Peruskoulun päätoiminen tuntiopettaja 
 projektitutkija 
 Päiväkodin johtaja & esiopettaja 
  pääsykoevalmentaja 
  päätoiminen tuntiopettaja                                                                           
 rehtori/luokanopetaja 
  resurssiopettaja 
  ryhmäliikunnanohjaaja               
  teknisen työn lehtori 
 tuntiopettaja 
  tuntiopettaja luokanopetuksessa 
 uskonnon opettaja 
  valmistavan luokan luokanopettaja                                                
  äidinkielen lehtori 
    
Luokanopettajan ja matemaattisten 
aineiden opettajan koulutus 

Lastentarhaopettaja (pk:n esikouluryhmän 
esikouluopettaja) 

 Luokanopettaja 
 Matematiikan, fysiikan ja kemian aineenopettaja 
 Resurssiopettaja 
 Tuntiopettaja 
  
Ohjauksen koulutus Apulaisjohtaja 
 Asiantuntija 
 Esikouluopettaja 
 koordinaattori  

kouluttaja                          
  kouluttaja/opettaja-ohjaaja 
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 kuraattori/lehtori 
  lehtori 
 maksutoimeksiantojen käsittelijä/asiakaspalvelija 
 myyjä 
 opinto-ohjaaja 
 opinto-ohjauksen lehtori 
  Opinto-ohjaaja/oppilaanohjaaja                      
 opinto-ohjaaja, historian ja yhteiskuntaopin opettaja                            
 oppilaanohjaaja 
  oppilaanohjauksen lehtori/opinto-ohjauksen lehtori 
  suunnittelija 
 tuntiopettaja 
 verkko-ohjaaja 
    
Ohjauksen koulutus, 
aikuiskasvatustiede 

Oppimisvalmentaja ja projektipäällikkö 

 opinto-ohjaaja 
  
Ohjauksen koulutus, 
kasvatussosiologia 

Oppilaanohjauksen lehtori 

  
  
 Erityiskasvatuksen koulutus amanuenssi                                                                                                 

erityislastentarhaopettaja/varajohtaja 
 Erityisluokanopettaja 
  Erityisopettaja 
  esiopettaja 
  kiertävä erityislastentarhaopettaja esiopetuksessa 
  erityiskoulunkäyntiavustaja 
 kieliavustaja 
  laaja-alainen erityisopettaja 
 lastentarhaopettaja 
 luokanopettaja + erityisopettaja 
 luokanopettaja 
  Ohjelmapäällikkö 
  pedagoginen suunnittelija 
 resurssiopettaja/laaja-alainen erityisopettaja 
  Koulutustarkastaja                  
  terveyden edistämisen suunnittelija 
  varhaiskasvatuksen erityisopettaja 
  yläkoulun rehtori                                                                                        

 


