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HUMANISTINEN   
Pääaine tai koulutusohjelma Ammatti- tai virkanimike 
Englannin kieli myyntiassistentti                   
  postityöntekijä                     
  resurssiopettaja                    
  
  Englannin kieli ja kulttuuri Account Manager  

aineenopettaja                                                                            
 asiakasneuvoja  

englannin ja ruotsin lehtori 
  englannin kielen lehtori 
  englannin kielen tuntiopettaja                                        
 Free lancer 
 Junior Expert 
 kassamyyjä 
  kielenkääntäjä 
  Kielten lehtori 
  kielten opettaja 
 kirjastovirkailija 
 koulunkäyntiavustaja 
  kääntäjäkoordinaattori 
  lastentarhaopettaja 
 lehtori 
  luokanopettaja 
 opettaja 
 opintosihteeri 
  perusopetuksen lehtori                                                               
 siivooja 
 Super user 
 toimittaja 
 tuntiopettaja 
  yliopisto-opettaja 
    
Englannin kieli ja kääntäminen AV-kääntäjä 
 Elokuvafestivaalin ohjelmistovastaava 
  free lancer-kääntäjä/yrittäjä                                                        
  harjoittelija 
 henkilökohtainen avustaja 
 Johdon ja myynnin assistentti 
  kahvilavastaaja 
 koordinaattori 
  kouluttaja 
  kääntäjä 
  kääntäjä-koordinaattori 
 Lastenhoitaja 
  lehtori 
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 lentoemäntä 
  Lipunmyyjä                          
 maatalouslomittaja 
  myyntineuvottelija 
  myyntipäällikkö 
  opas 
 osastonsihteeri 
 palveluasiantuntija 
 projektikoordinaattori, kääntäjä 
  salivalvoja                    
 siivooja 
  suunnittelija                                                                               
  tekstinkäsittelijä 
  tulkki 
 tuntiopettaja   
 verkkotoimittaja 
  
Kirjallisuus aineenopettaja (äidinkieli ja kirjallisuus) 
  kielten ja äidinkielen päätoiminen tuntiopettaja 
  kirjastoapulainen 
 kirjastonhoitaja 
  lehtori 
 luokanopettaja 
 kirjastovirkailija 
 kriitikko 
 maahanmuuttajakouluttaja/kotoutumiskouluttaja 
 opinto-ohjaaja 
 projektiassistentti 
 tuntiopettaja 
 päätoimittaja 
  lipunmyyjä 
  S2-opettaja                         
 tekstinkäsittelijä 
 lisäopetuksen opettaja 
  suomen kielen opettaja 
  toimistoassistentti 
  toimistosihteeri                    
  toimittaja 
 tuntiopettaja 
 yksityisyrittäjä kulttuurialalla 
  
  

äidinkielen ja kirjallisuuden tuntiopettaja 
äidinkielen lehtori 

Kulttuurintutkimuksen ko. Johdon sihteeri 
 kirjailija 
 kirjastovirkailija/osastonhoitaja 
  Kustannustoimittaja 
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 käsikirjoittaja 
  luokanopettaja 
 läänintaiteilija/asiantuntija 
 nuorempi demokratianeuvonantaja 
 palveluasiantuntija 
 palveluneuvoja 
 piirikappalainen 
 postityöntekijä 
 merchandiser     
  myymälävastaava                    
 palveluohjaaja/hankevetäjä 
 projektiassistentti 
  sairaanhoitaja 
 taidegallerian vastaanottovirkailija 
 toiminnanjohtaja 
 toimittaja, free lance toimittaja 
 tutkija 
 vastaava ohjaaja 
 viestintäharjoittelija 
 ylitarkastaja 
  
Perinteentutkimus henkilökohtainen avustaja                                             
  myyjä 
   taidekonservaattori 
  
Ruotsin kieli aineenopettaja 
 ammatillinen kielikouluttaja 
 kahvilatyöntekijä 
  koulunkäyntiavustaja 
  kouluttaja                                                                                   
 kääntäjä 
 laadunvalvoja/kokoonpanija 
 lehtori 
 lehtori, tutkintovastaava 
  liikenneasematyöntekijä 
  luokanopettaja 
 matkamyyjä 
 palveluneuvoja 
  palvelutyöntekijä 
  päätoiminen kielten tuntiopettaja   
  ruotsin kielen lehtori 
 ruotsin ja sakan lehtori 
  Sivutoiminen tuntiopettaja (ruotsin kieli) 
  tuntiopettaja                                                                              
 vs. toimistonhoitaja 
  yliopisto-opettaja 
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Saksan kieli luokanopettaja 
  markkinointipäällikkö 
  opettaja-assistentti                                                                     
  opinto-ohjaaja                                                                            
  päätoiminen tuntiopettaja 
    
Saksan kieli ja kulttuuri avainasiakaspäällikkö 
 Customer Service Specalist  

kielten opettaja 
  lehtori 
 projektiassistentti 
 ruotsin ja englannin lehtori (vs.) 
 luokanopettaja 
 tuntiopettaja 
  
    
Saksan kieli ja kääntäminen koordinaattori  

kääntäjä 
  myymälänhoitaja 
  osastonsihteeri 
  projektisihteeri 
  sanelunpurkaja 
 tulkkauskoordinaattori 
    
Historia laaja-alainen erityisopettaja                                                        
  tuntiopettaja                                                                              
    
Suomen historia aineenopettaja                                                                     
 arkistoapulainen 
  arkistoija/työnsuunnittelija                                                         
 asianhallintasihteeri 
  Harjoittelija 
  historian ja yhteiskuntaopin opettaja 
  johdon sihteeri 
  koordinaattori 
  kotitalouden lehtori 
 laaja-alinen erityisopettaja 
 lehtori 
 luokanopettaja 
  museoamanuenssi 
  museovalvoja 
  myyntisihteeri                      
 nuorempi tutkija 
  Oppilaanohjaaja                     
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 Opinto-ohjaaja 
  palveluneuvoja 
  politiikan toimittaja                                                                    
 projektipäällikkö 
 projektitutkija 
  resurssiopettaja 
  siivooja 
  suunnittelija 
  tietopalvelusihteeri 
 tuntiopettaja 
 toimittaja 
  Tutkija 
   työnjohtaja 
  
Yleinen historia aineenopettaja                                                                            
  arkistosihteeri 
 asiantuntija (terveys- ja hyvinvointiteknologia) 
 graafikko 
  kohdeopas 
  luokanopettaja                                                                            
 museoapulainen 
 musiikintekijä 
  siivooja 
  Tohtorikoulutettava/jatko-opiskelija 
 tutkija 
  tuntiopettaja 
  Viennin aluepäällikkö 
    
Suomen kieli apurahatutkija 
 kirjastovirkailija 
 Finnish Language Teaching Assistant 
 hankekoordinaattori 
 järjestöassistentti 
  Koulunkäyntiavustaja 
  lehtori 
  lehtori, tiimivastaava              
  luokanopettaja 
 opettaja 
  oppilaanohjaaja 
 projektityöntekijä 
  S2-opettaja                                                                                 
  tuntiopettaja                                                                              
  tutkimusapulainen 
  uutistoimittaja 
  äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori 
  äidinkielen (tunti)opettaja 
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Venäjän kieli englannin ja venäjän lehtori (lukio ja perusopetus) 
  Maakuntajohtajan sihteeri           
  mamu-opettaja                                                                           
  projektikoordinaattori              
  sivutoiminen tuntiopettaja 
  tuntiopettaja                                                                              
  Tuutori (asiantuntija) 
  viisumivirkailija                                                                          
    
Venäjän kieli ja kulttuuri aineenopettaja 
  asiantuntija 
 lehtori 
 myyjä 
 opettaja 
  palveluasiantuntija 
  tuntiopettaja 
 yrittäjä 
    
Venäjän kieli ja kääntäminen kielenkääntäjä 
 matkailuneuvoja 
 palvelukeskustyöntekijä 
 study abroad coordinator 
   ylitarkastaja 
  
Yleinen kielitiede Doctoral Student  

junior software designer 
 kiertävä englannin opettaja 
 nuorempi tutkija 
 opettaja 
 research assistant 
 special education teacher 
 Tecnical Writer 

 


