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TERVEYSTIETEELLINEN   
Pääaine tai koulutusohjelma Ammatti- tai virkanimike 
Ergonomia Administrative Assistant 
 ammatillisten aineiden opettaja 
 ammatillinen kuntoutusohjaaja 
  Asiakkuuspäällikkö 
  Kuntoutusvastaava 
 lehtori 
  liikunnan suunnittelijaopettaja 
  ohjaaja                                                                                                        
 projektisuunnittelija 
 maatalousyrittäjä 
 suunnittelija 
  Terveyden edistämisen koordinaattori 
 tutkimusassistentti 
 työfysioterapeutti     
 työhyvinvointiasiantuntija 
 verkkotuutori 
  yliopisto-opettaja                                                                                       
    
Hoitotiede apulaisosastonhoitaja 
 asiamies 
  asiantuntija, asiakasraportointi 
 asiakasjärjestelmien esimies 
 Director of home services 
 ensihoidon lehtori 
 esimies 
 fysioterapeutti 
 fysioterapian päätoiminen opettaja 
  hankekoordinaattori 
 hanketyöntekijä/työkykykoordinaattori 
 hoitotyön kliininen asiantuntija 
 hoitotyön kouluttaja 
 hoitotyön lehtori                                                                                          
  hoitotyön opettaja                                                                                       
  hoitotyön tuntiopettaja                                                                                 
  hyvinvointikoordinaattori/hankekoordinaattori 
 johtaja 
  johtava hoitaja                                                                                            
 johtava päihde- ja mielenterveystyöntekijä 
  kehittämispäällikkö                         
 kehityspäällikkö 
 kliinisen hoitotyön asiantuntija 
 kliinisen hoitotyön opettaja 
  konsultti   
  Kotihoidon aluejohtaja 
  Kotihoitopäällikkö 
  kouluttaja                                                                                                    
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  kätilö 
 Laboratorionhoitaja 
 lehtori                                                                                                         
  ohjelmistoasiantuntija 
  Osastonhoitaja 
  osastoryhmän päällikkö, ylihoitaja                                                                
  palvelupäällikkö                                                                                           
 palvelupäällikkö/ylihoitaja 
 palvelutalon johtaja 
 palveluvastaava 
 perhehoitaja 
  potilasturvallisuuskoordinaattori   
  projektikoordinaattori                                                                                  
  projektisuunnittelija                                                                                     
 projektityöntekijä 
  päätoiminen tuntiopettaja                                                                             
  rekrytoija 
 researcher 
 röntgenhoitaja 
 sairaanhoitaja                      
 sairaanhoitaja/ensihoitaja (hoitotaso) 
 sivutoiminen tuntiopettaja 
 suunnittelija                                                                                                 
  terveydenhoitaja                                                                                          
 terveyden edistämisen asiantuntija, projektipäällikkö 
 terveydenhuollollisten aineiden opettaja 
 terveystiedon opettaja 
  toiminnanjohtaja 
  toiminnan suunnittelija                                                                                 
  toimipaikanpäällikkö 
 tuntiopettaja 
 tutkimusavustaja 
  työhyvinvointikoordinaattori 
  Työsuojelupäällikkö 
 työterveyden palvelupäällikkö 
 työterveyshoitaja 
 vastaanottopalvelujohtaja 
 vastaanottopalveljohtaja 
  Vastuuopettaja 
  vanhainkodinjohtaja                                                                                     
 vastaava röntgenhoitaja 
  vastaava sairaanhoitaja                                                                                 
  ylihoitaja                                                                                                     
    
Hoitotyön johtaminen Apulaisosastonhoitaja 
  Hoitotyön päällikkö 
  Johtava hoitaja 
  Päätoiminen tuntiopettaja 
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Preventiivinen hoitotiede Projektipäällikkö 
  Osastonhoitaja 
  Päätoiminen tuntiopettaja 
  Terveyden edistämisen koordinaattori 
    
Terveystieteiden opettaja apulaisosastonhoitaja 
  Hoitotyön opettaja 
  Kliinisen hoitotyön opettaja 
  Lehtori 
  Lehtori (hoitotyö) 
  luento-opettaja                                                                                           
  Nuorempi tutkija 
  osastonhoitaja                                                                                             
  Terveydenhuollon opettaja 
  Tuntiopettaja 
  Tutkimushoitaja 
  
  
Kansanterveystiede 

  
ammatillinen opettaja 

 asiantuntija 
 Doctoral candidate/researcher 
 Gender & Knowledge Management Officer 
 Junior PhD student 
 henkilöstösihteeri 
  luokanopettaja 
 myyntilupa-asiantuntija 
 osastonhoitaja 
 pre-doctoral Research Fellow 
 project technical assistant 
  projektikoordinaattori              
 Research Support Specialist 
 sairaanhoitaja/tutkimushoitaja 
 tutkimuskoordinaattori 
 tutkija 
 tutkijalääkäri 
 tutkimushoitaja 
 työkykykoordinaattori                     
 vakuutussihteeri 
 väitöskirjatutkija 
   
Liikuntalääketiede avainasiakaspäällikkö 

 fysioterapeutti, erikoisasiantuntija                                                               
 fysioterapeutti 
 järjestelmävastaava 
 hiihtokeskustyöntekijä 
 hiihdonopettaja 
 järjestötyöntekijä 
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  konttorityöntekijä 
 koordinaattori 
 koordinaattori + asiantuntija 
 koulutussuunnittelija 
  liikunta-asiantuntija/yrittäjä 
 liikuntapalveluvastaava 
  liikuntapäällikkö 
 poimija/logistiikka 
 projektipäällikkö 
 projektisuunnittelija 
 ryhmäliikuntavastaava 
 tutkimushoitaja 
 toimitusjohtaja 
 tutkija/liikunnanohjaaja 
  työfysioterapeutti 
   
    
Master's Degree in Public Health Associate Expert/ Migration Health 

 Junior PhD Student 

  Male deliverer 
  perushoitaja 
 Project Researcher 
  MD, MPH(CBU)                        
   Project technical assistant 
MDP in Health Promotion in Nursing 
Science päätoiminen tuntiopettaja 
 teaching / researcher               
    
Ravitsemustiede aluevastaava 
 apurahatutkija 
  Asiantuntija 
 kokki 
 kotitalouden asiantuntija 
 laatukoordinaattori 
 laadunvarmistaja 
 laborantti 
  luento-opettaja 
 myyjä 
 Nuorempi tutkija 
 Personal trainer 
  Projektipäällikkö, elintarvikeneuvoja 
  Ravintohaastattelija 
  Ravitsemusasiantuntija 
  ravitsemussihteeri 
  Ravitsemusterapeutti 
  Ravitsemusterapeutti, - asiantuntija, kouluttaja 
  ravitsemussuunnittelija             
 research assistant 
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  opettaja   
 osastofarmaseutti 
 sairaanhoitaja 
 Specialist, Product development 
 tohtorikoulutettava 
 tuoteasiantuntija 
  tuotantopäällikkö 
  Tutkija 
 tutkimusassistentti 
  ylitarkastaja                                                                                                 
    
Master of Public Health Nutrition chef 
 doctoral student 
 MHS and MSc 
    
Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto 

apulaisosastonhoitaja 
 Apotti-asiantuntija 
 kliininen asiantuntija 
 osastonhoitaja 
 senior advisor 
 tietosuojavastaava/kanta-vastaava 
  
Terveyshallintotiede alueellinen koordinaattori 
 Account Manager 
 asiantuntija 
 Asumispalvelujohtaja 
 Bioanalyytikko 
 erikoissuunnittelija                                                                                      
 esimies 
 Fysioterapeutti 
 henkilöstöasiantuntija 
 henkilöstösuunnittelija 
  hoitotyön kliininen asiantuntija 
  hoitotyön opettaja                  
  johtava hoitaja 
  kehittämiskoordinaattori                                                                               
 kuntoutuspäällikkö 
 kuntoutussuunnittelija 
 laatuvastaava 
  laboratoriohoitaja                  
 lehtori 
 myyntipäällikkö 
 opetuskoordinaattori 
  osastonhoitaja 
  palveluasumisen esimies                                                                               
 palveluesimies 
  palveluohjauksen päällikkö 
 palvelupäällikkö 
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 palvelutalon johtaja 
  Palvelutoimenjohtaja 
  Palvelukoordinaattori 
 palvelusuunnittelija 
 projektikoordinaattori 
  Projektipäällikkö 
  projektisuunnittelija 
  projektityöntekijä 
 Sairaanhoitaja 
  sosiaalipalveluiden asiantuntija 
  Terveydenhuollon ylitarkastaja 
  Toimialasuunnittelija 
 toiminnanjohtaja 
  Toimitusjohtaja 
  työhyvinvointi- ja henkilöstösihteeri, työsuojelupäällikkö 
  tulosaluejohtaja 
  tuotespesialisti 
  tutkija                             
 ylihoitaja 
  ylitarkastaja                       
  tutkijalääkäri   
  
 Terveystaloustiede asiantuntija   

 Asiantuntija, konsultti 
  Health Outcomes Specialist 
 koordinaattori 
 kotihoidon ohjaaja 
 kätilö 
 maajohtaja 
 ostaja 
  projektikoordinaattori 
  Projektitutkija    
  rekrytointiasiantuntija 
 terapia-aluespsesialisti 
 terveystalousasiantuntija 
  tutkija                                                                                                         
 tutkijalääkäri 
  ylitarkastaja                                                                                                 

 


