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YHTEISKUNTATIETEELLINEN   
Pääaine tai koulutusohjelma Ammatti- tai virkanimike 
Filosofia Aineenopettaja 
  Erityisohjaaja 
  jatko-opiskelija/tutkija 
  toimittaja 
  Elämänhallintakonsultti             
  oppilaanohjauksen lehtori           
   tuntiopettaja 
  
Kansantaloustiede analyytikko 
 Customer service operator coordinator 
 Ekonomisti 
 Erityisasiantuntija 
  Korvauskäsittelijä                  
  Rahoitusneuvoja 
 Tietoasiantuntija 

 yliaktuaari 
 Yrittäjä 
   
Kasvatussosiologia kirkkoherra 
    
Oikeusfilosofia myyjä 
  
Sosiaalihallintotiede asumispalvelujohtaja                                                                              
 erityisopettaja 
  Hallintojohtaja                     
 HR-asiantuntija 
 kuntoutuksen johtaja 
 kuraattori 
 palveluohjaaja 
  palvelupäällikkö 

 perhepalvelupäällikkö 
  päällikkö                                                                                                
 projektityöntekijä 
  sosiaalityöntekijä                                                                                   
    
  
Sosiaalipedagogiikka apurahatutkija 
 erityisopettaja, ohjaaja 
  Koulukuraattori 
  kuraattori                                                                                             
  Lastenhoitaja 
 myyjä 
 nuorisopäällikkö 
  nuorisonohjaaja, etsivä nuorisotyö 
 ohjaaja 
 opettaja ammatilliset aineet                                                                    
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 projektipäällikkö 
  Projektitutkija 
 projektityöntekijä 
  rikoskomisario                                                                                       

 toiminnanjohtaja 
  Tuntiopettaja                       
  vastaava kuntoutusohjaaja                                                                     
  Yksilövalmentaja                    
  
  
Sosiaalipolitiikka asiantuntija 

 avustusvalmistelija 

 erityisasiantuntija                                                                                  
 kahvilatyöntekijä 

 koulukuraattori 
  kuraattori  
 logistiikkatyöntekijä 
  postityöntekijä 
 toimittaja 
    
Sosiaalipsykologia apulaisosastonhoitaja 
 asiantuntija 
 erikoissuunnittelija 
  erityisluokanopettaja               
  Etsivä nuorisotyöntekijä 
  Hankevastaava 
  henkilökohtainen avustaja 
 HR Coordinator 
 kehittäjä 
 konsultti 
  Kriisityöntekijä 
 kääntäjä 
 lähivalmentaja/asiakasneuvoja 
 markkinointipäällikkö 
 myyntipäällikkö 
 opettaja 
  Palveluohjaaja 
 projektipäällikkö 

 projektityöntekijä 
 ratkaisuasiantuntija 
 rekrytointikonsultti 
 sosiaalityöntekijä 
  suunnittelija                                                                                         
  suunnittelija(/ohjaaja) 
 tutkija 
 tutkimusavustaja 
 tutkimuspäällikkö 
  työvoimaneuvoja                                                                                    
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  Vastaava hoitaja 
 vs.sosiaalityöntekijä 
  yksilövalmentaja 
  
 Sosiaali-ja terveydenhuollon tietohallinto Asiakaspalvelupäällikkö 
  erikoissuunnittelija                                                                                
  Kehittämisasiantuntija 
  Kehittämispäällikkö 
  Kehityspäällikkö 
  Project coordinator 
  Projektipäällikkö 
 projektitutkija                        
  päätoiminen tuntiopettaja (hoitotyö) 
  sairaanhoitaja 
 Senior Enterprise Architect 
 Sos.palveluiden kehittäjä 
 Suunnittelija 
  Tietohallintopäällikkö 
  Tietojärjestelmäasiantuntija 
 tietojärjestelmäsuunnittelija 
 tilastosuunnittelija 
 toiminnanjohtaja 
  työterveyshuollon kehittämispäällikkö 
  Vastuuhoitaja 
  
Sosiaalityö aikuissosiaalityöntekijä 
 aikuissosiaalityöntekijä/koulukuraattori 
 asumispalvelukoordinaattori 
 gerontologinen sosiaalityöntekijä 
  johtava lastensuojelun sosiaalityöntekijä 
 johtava sosiaalityöntekijä          
 kansainvälisen työn sihteeri 
 kasvatusjohtaja 
 koulukuraattori 
 koulukuraattori-sosiaalityöntekijä 
  kuntoutusohjaaja 
  kuntoutussosiaalityöntekijä                                                                     
  lastensuojelun sosiaalityöntekijä   
 lastenvalvoja 
 mielenterveys- ja päihdetyön sosiaalityöntekijä 
  nuorempi tutkija                                                                                    
 oheisvanhemmuusohjaaja, MES-ryhmänohjaaja 
 opinto-ohjaaja 
 palveluesimies 
 palvelujohtaja 
  Palveluohjaaja 
 palvelupäällikkö 
 perhepalveluiden sosiaalityöntekijä 
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  Perhepalvelupäällikkö 
 perhepalvelusosiaalityöntekijä 
  Projektitutkija 
 Project Researcher/coordinator 
  projektityöntekijä 
 rikosseuraamusesimies 
  rikosseuraamustyöntekijä 
 sosiaaliasiamies 
  sosiaalijohtaja 
 sosiaaliohjaaja 
 sosiaalityöntekijä 
 sosiaalityöntekijä sairaalassa 
  suunnittelija                                                                                         
  Terveyssosiaalityöntekijä 
  tutkijasosiaalityöntekijä 
 vammaispalveluiden sosiaalityöntekijä 
  vammaispalvelujen esimies 
 vapaa-aikasihteeri 
 vastaava koulukuraattori 
 Vastaava sosiaalityöntekijä 
  Yliopettaja 
  
MDP in International Social Work Export manger 
 Researcher 
   
 Sosiologia asiantuntija 
 Apulaistarkastaja 

 asiakasneuvoja/sosiaalialan ohjaaja 
 englannin kielen opettaja 
 Graduate trainee 
 lastenhoitaja 

 hankeassistentti 
  hankesuunnittelija                  
  hoitaja                             
  Junior Adviser 
 järjestösuunnittelija 
  kouluttaja 
  lastensuojelun sosiaalityöntekijä 
  logistic assistant                                                                                    
  nuorempi tutkija                                                                                    
 osastosihteeri 
 palveluneuvoja 
 palveluneuvoja/palveluasiantuntija 
 perhetyön esimies 
 projektikehittäjä 
 projektikoordinaattori 
  projektisihteeri 
 projektitutkija 
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 projektityöntekijä 
 ratkaisuasiantuntija 
 rekrytointisihteeri 
  ryhmänohjaaja 
 sairaanhoitaja 
 siivooja 
 sosiaaliohjaaja 
  sosiaalityöntekijä 
 suunnittelija 
  toimistoassistentti 
  tutkija                                                                                                   
 tutkija/projektipäällikkö 
 tutkimusavustaja 
  vastaava toiminnanohjaaja 
  Yksilövalmentaja 
    
Sosiologia, Cultural Diversity kielten tuntiopettaja 
 projektipäällikkö 
 Sosiaalialan ohjaaja 
    
  
Yhteiskuntamaantiede Aluepäällikkö 
 amanuenssi 
 arkistosihteeri 
  Asiakasneuvoja 
 dokumentoija 
  Hankeassistentti 
  hankesihteeri                       
 johtava erikoissuunnittelija 
  Joukkoliikennekoordinaattori 

 koordinaattori 
 kyläkehittäjä 
 lastenvahti 
 liikennejärjestelmäasiantuntija 
  liikenneturvallisuussuunnittelija                                                             
 nuorempi tutkija 
  projektihenkilö 
  Projektikoordinaattori 
  suunnittelija                       
 tutkija 
 vastaanottovirkailija/toimistotyöntekijä                                      
  verkostopäällikkö                                                                                   
   

  
Yhteiskuntapolitiikka aluekoordinaattori                  
  asiakaskoordinaattori (toimenkuva: kurssisihteeri)                            
  asiakasneuvoja 
  asianhallintasihteeri 



Ammattinimikkeitä v.2010-2017 valmistuneilla |Lähde:  Työllistymisseurannat 
 

 asiantuntija 
 Bisnes analyytikko 
  jatko-opiskelija apurahalla                                                                      
 asiakaspalvelija/toimistotyöntekijä 
 asiantuntija 
 aulapalveluhenkilö 
 erikoissuunnittelija 
 hankekoordinaattori 
 etsivä nuorisotyö 
 järjestelmäkouluttaja 
 junior adviser/ kv-elatusapuasiat   
  koordinaattori 
 kouluavustaja 
 kunnanjohtaja 
 lastentarhaopettaja 
 lehtori 
 luokanopettaja 
 markkinointikoordinaattori 
 nuorisosihteeri 
  Palvelupäällikkö 
  projektiassistentti 
  Palveluasiantuntija 
 perintäkäsittelijä 
  Projektiasiantuntija 
  projektipäällikkö 
 projektisihteeri 
  projektisuunnittelija                                                                              
  Projektityöntekijä 
  pääsihteeri 
  päätoiminen opettaja 
 ratkaisuasiantuntija 
 ratkaisuasiantuntija/etuusasiantuntija 
 rikosseuraamusesimies 
 sairaanhoitaja 
 sihteeri 
 Starttivalmentaja / Projektityöntekijä 
  sosiaalialan ja varhaiskasvatuksen lehtori 
 sosiaalityöntekijä 
  suunnittelija 
  Talous- ja velkaneuvoja 
  tiedottaja 
  toimistosihteeri 
  toimittaja 
  toimitussihteeri/toimittaja                                                                      
  Tuntiopettaja                       
  tuntiopettaja (liikunta) 
  Tuotepäällikkö                      
  tutkija 
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  tutkimuskoordinaattori 
  Uutistoimittaja                     
  vakuutussihteeri                                                                                    
 yleinen edunvalvoja 
 ylitarkastaja 
  
Ympäristöpolitiikka koulusihteeri 
 neuvoja 
 ympäristösuunnittelija 
  
 
Yrittäjyys/paikallistalouksien kehittämisen ko. hankesuunnittelija                                                                                 
  koulutusalajohtaja 
 kouluttaja 
 manageri                                                                                               
  metsätalousyrittäjä 
 projektipäällikkö 
  projektitutkija 
 sijoituspäällikkö                                                                                    
  suunnittelija 
  talouspäällikkö 
  taloussihteeri/projektipäällikkö                                                              
 tuntiopettaja 
  Tutkimusrahoituksen asiantuntija 
  työvoimatutkija                     
  ylitarkastaja                       
  

 

 


