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LUONNONTIETEELLINEN   
Pääaine tai koulutusohjelma Ammatti- tai virkanimike 
Biologia aineenopettaja 
  apurahatutkija/tutkimustyö          
 asiakasneuvoja 
  biologian ja liikunnan opettaja 
  biologian ja maantiedon lehtori 
 Doctoral Student 
 erä-ja luonto-opas 
  jatko-opiskelija 
  joustava perusopetuksen opettaja + luokanohjaaja                                 
  kassatarjoilija 
  klinikkaeläinlääkäri 
  lehtori   
  luokanopettaja                      
  mat.fys.kem.lehtori 
  nuorempi tutkija 
  projektitutkija 
 postin lajittelija 
 ohjaaja 
 ravintolatyöntekijä 
 Regulatory advisor 
 siivooja 
  sijaisopettaja 
 solubiologi 
 suunnittelija 
 tekninen apulainen 
 tekninen avustaja 
 tohtoriopiskelija/-koulutettava                     
 Tuntiopettaja                                                                                                      
 tutkimusapulainen   
    
Biotieteiden koulutusohjelma erikoislaboratoriomestari                    
 erikoistuva kemisti 
 farmaseutti    

 
hinta- ja korvattavuusspesialisti 

 laborantti 
  laboratoriohoitaja/laboratoriotyöntekijä                  
  MD researcher                                                                                                     
  mikrobiologi 
  mittaushygieenikko                                                                                              
  nuorempi tutkija 
  projektipäällikkö                                                                                                 
  Projektitutkija 
  projektityöntekijä                  
 research associate 
 siivooja 
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  suunnittelija 
 taksinvälittäjä 
 teknikko 
 terveystarkastaja 
 tohtorikoulutettava 
 tohtoriopiskelija 
  tuotantokemisti                                                                                                   
  tuoteasiantuntija 
  tuotekehityskemisti 
 tutkija 
  tutkija/väitöskirjatyöntekijä 
  tutkijakoulutettava/tohtorikoulutettava 
  tutkimuslaborantti                                                                                              
 vanhempi tuotekehittäjä 
    
Elintarvikebiotekniikan 
maisterikoulutus  
 Nuorempi tutkija 
  Projektitutkija 
  FM/laborantti 
  Terveystarkastaja 
  
 Fotoniikka Doctoral Student 
 Early Stage Researcher 
 Engineering Assistant 
 Optical engineer 
 Research assistant 
 Scholarship researcher 
 Subject Matter Expert 

 Siivooja 
 Nuorempi tutkija 
 Tutkija 
  
  
Fysiikka aineenopettaja 
  Apulaisfyysikko                     
  Hiihtokeskustyöntekijä              
  lehtorin viransijainen              
  nuorempi tutkija 
 opettaja 
 projektitutkija 
 ravintolatyöntekijä 
 tohtorikoulutettava 
 fysiikan, kemian ja matematiikan tuntiopettaja 
  tuntiopettaja 
  Tuotepäällikkö 
  tutkija                                                                                                               
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Kemia aineenopettaja 
  doktorant 
 doctoral student 
 Early stage researcher 
 Foreign trade assistant 
 Hospitality Management 
 Junior research Fellow 
  koordinaattori 
 luokanopettaja 
  matematiikan tuntiopettaja 
 matematiikan, kemian ja tietotekniikan lehtori 
 nuorempi tutkija 
 peruskoulun lehtori 
  Project Researcher  
 projektitutkija 
  päätoiminen tuntiopettaja 
  QA-kemisti 
 ravintolatyöntekijä 
 siivooja 
  tohtorikoulutettava 
  tuotantoinsinööri 
 tuotantotyöntekijä 
  tuntiopettaja                       
  vastaanottoapulainen 
  
Teknis-luonnontieteellinen ko. tiedeasiantuntija                                                                                                 
  Nuorempi tutkija 
  tutkimusavustaja 
  Ohjelmisto- ja projektisuunnittelija 
    
Maantiede asemanhoitaja 

 Biologian ja maantiedon päätoiminen tuntiopettaja 
  aineenopettaja 
 assistentti 
  Cimo-harjoittelija 
 GIS Expert 
 kalatalousneuvoja 
 kehittämispäällikkö 
  koulunkäyntiavustaja 
  pienryhmän opettaja 
  lehtori 
  Luokanopettaja                      
  oppilaanohjaaja                     
  projektiassistentti 
  nuorempi tutkija 
  maankäytön suunnittelija                                                                                    
 projektitutkija 
  reittisuunnittelija 
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  suunnittelija 
 toimistoapulainen 
 tuntiopettaja 
 tuntiopettaja/projektiasiantuntija 
  ylitarkastaja/järjestelmävastaava 
Matematiikka aineenopettaja                                                                                                    
 asiakaspalveluneuvoja 
 jakeluauton kuljettaja 
  Lehtori 
  Luokanopettaja 
 luokanopettaja/resurssiopettaja 
  Ma/fy/ke lehtori 
 Ma/fy/ke tuntiopettaja 
  Matemaattisten aineiden opettaja 
  matematiikan ja fysiikan lehtori                                                                           
 matemaatikko 
 nuorempi tutkija 
 Opettaja 
  Opinto-ohjaaja/liikunnanopettaja 
  opistoaliupseeri 
 opetusaliupseeri 
  postityöntekijä                                                                                                    
 tohtorikoulutettava 
  tuntiopettaja 
  toimistosihteeri 
  yksityisopettaja 
  yliopisto-opettaja 
  
Sovellettu fysiikka Nuorempi tutkija 
 PhD Student 
 Projektitutkija 
 Teknikko 
 Tutkija 
 tutkimusavustaja 
 Aineenopettaja yläasteella 
  
Sovellettu matematiikka aineenopettaja                      
  matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori 
  Myyjä                               
  tuntiopettaja                       
    
Tietojenkäsittelytiede Analyst / Software engineer 
  asiakasneuvoja 
 asiantuntija 
  atk-suunnittelija 
 B1-kehittäjä 
 Bioinformaatikko 
 Chief technology officer, lead game designer 
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 content manager 
  dokumentoija 
 erityisopettaja 
  jatko-opiskelija 
  Junior Researcher 
 järjestelmäasiantuntija 
 järjestelmäsuunnittelija 
 kerroshoitaja 
  konsultti/it- ja liiketoiminta 
 Key Account manager 
 Koulutussuunnittelija 
  Manager, Infrastructure Operations  
  mikrotukihenkilö 
 mobiilisovelluskehittäjä 
 myyntipäällikkö 
  Nuorempi tutkija 
  Ohjelmistoasiantuntija              
  Ohjelmistokehittäjä 
  ohjelmistosuunnittelija 
 Ohjelmistotiimin tiiminvetäjä 
 Opettaja (matemaattiset aineet, tietotekniikka) 
 palveluarkkitehti 
 project Manager 
 projektipäällikkö 
  projektisihteeri/suunnittelija 
  projektitutkija 
 Quality assurance Lead 
 Research Groul Leader 
 researcher 
 Senior consultant 
 Sr. ICT Specialist, Applications 
  software engineer                                                                                               
  software developer 
  Softwere Tester 
  Sovelluskehittäjä                   
 Specialist/spesialisti 
 Support specialist 
  suunnittelija 
  Suunnittelija/Analyst programmer 
  suunnittelija/ohjelmoija 
  systeemioperaattori                                                                                            
 Systems developer 
  Systems Specialist (IT-asiantuntija) 
 tallentaja/dokumentoija 
  Team manager 
  Technical Specialist 
 Tecnical Writer 
  Testaaja 
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 Test engineer 
  Tietojärjestelmäasiantuntija        
  Tietojärjestelmäsuunnittelija 
 Toimitusjohtaja, yrittäjä, konsultti 
 Tuntityöntekijä 
 Tuotepäällikkö 
  tutkija 
 Web Solution Developer 
  Yrittäjä 
    
Tilastotiede kehitystehtävät 
    
 Ympäristötiede  Avustava projektiasiantuntija 
 College instructor 

 Doctoral Student 
 henkilökohtainen avustaja 
 jatko-opiskelija 
 konsultti (ympäristöala) 
 käyttöpäällikkö 
 laitoshuoltaja 
 lähihoitaja 
 nuorempi tutkija 
  myyjä 
  projektiassistentti 
  Projektisuunnittelija 
  projektitutkija 
 rengasasentaja 
  sisäilmatutkija                                                                                                    
  suunnittelija 
 tarjoilija 
 teknikko 
  tekninen asiantuntija 
  terveysinsinööri                    
 terveystarkastaja 
  Tuntiopettaja                       
 tuotantotyöntekijä 
  turvallisuus/kemikaaliasiantuntija, palopäällikkö 
  tutkija                                                                                                               
  tutkimusavustaja                    
  työnjohtaja 
  terveystarkastaja 
  ympäristönsuojelutarkastaja 
 ympäristötarkastaja 
 ympäristöinsinööri 
  ympäristötutkija 
  
MSc Programme in Environmental 
Biology and Biogeochemistry 

  

opettaja 
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Molekuläärinen lääketiede asiakaspalvelija 
 nuorempi tutkija 
 projektitutkija 
 tutkija 
 väitöskirjaopiskelija 

 


