Arvaa ammatti –sanaselityspeli
Pelin runko

•
•
•

Oppilaat/opiskelijat selittävät ryhmissä toisilleen ammatteja, joita toiset yrittävät arvata (valmiit
ammattikortit löytyvät diasta 3).
Opettaja voi käydä oppilaiden kanssa keskustelua selitetyistä ammateista tuoden esille esimerkiksi
ammattien historiaa ja sukupuolinäkökulmaa (ammattikuvaukset löytyvät esityksen lopusta).
Lopuksi pohditaan onko olemassa ammatteja, jotka sopivat vain miehelle tai naiselle.
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Opettajan ohjeet

1.

Pelissä arvataan ammatteja, jotka löytyvät dian 3 linkistä. Valmiit ammattikortit voi tulostaa ja leikata
yksittäisiksi lapuiksi.
2. Luokka jaetaan kahteen ryhmään, joista toinen pelaa ja toinen on yleisönä. Tämän jälkeen osat vaihtuvat
toisinpäin. Opettaja voi valita molemmille ryhmille esimerkiksi 10 selitettävää ammattia. Ryhmä valitsee
joukostaan selittäjän ja loput ryhmäläiset yrittävät arvata ammatin. Selittäjä ei saa mainita sanaa tai sanan
osia, joita esiintyy selitettävässä ammatissa. Ryhmät kilpailevat kumpi arvaa useamman ammatin tietyssä
annetussa ajassa.
3. Pelin jälkeen opettaja voi käydä oppilaiden kanssa keskustelua muutamista selitettävänä olleista
ammateista. Opettaja voi kiinnittää huomiota esimerkiksi ammattien taito- ja tietovaatimuksiin,
ammattien historiaan, palkkaukseen ja sukupuolinäkökulmaan. Tähän esitykseen on koottu lyhyet
kuvaukset ammateista sekä lisätty tietoja esimerkiksi sukupuolinäkökulmasta ja palkkaesimerkkejä.
4. Pelin lopuksi pohditaan vielä, onko olemassa jokin ammatti, joka sopii vain miehelle tai naiselle?
Oppilailta pyydetään perusteluja, jos he ehdottavat tällaisia ammatteja. Lisäksi pohditaan yhdessä
rajoittaako sukupuoli oikeasti kyseisissä ammateissa toimimista.
5. Tietokilpailukysymys: Missä olympialajissa miehet ja naiset kilpailevat samassa sarjassa?
(vastaus=ratsastus).
*Vielä vuonna 1992 miehet ja naiset kilpailivat myös skeet- ja trap -ammunnoissa samoissa sarjoissa.
Kyseisen vuoden olympialaisissa kiinalainen nainen Zhang Shan voitti olympiakullan, minkä jälkeen
miehille ja naisille perustettiin omat sarjat myös kyseisiin ammuntoihin. (Lähde: Wikipedia 29.6.2011.)
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•

Alle on koottu lyhyet kuvaukset ammateista sekä lisätty tietoja esimerkiksi
sukupuolinäkökulmasta ja palkkaesimerkkejä. Ammattikortit voi tulostaa tästä.

•

Kuvauksissa esitetyt palkat on poimittu Tilastokeskuksen julkaisusta Yksityisen
sektorin kuukausipalkat 2009.

•

Kuntasektorin ja valtion palkkatilastot löytyvät osoitteesta
http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/databasetree_fi.asp.
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Ammatit

Ahtaaja työskentelee satamassa purkaen ja lastaten laivoja ja proomuja. Työ tehdään
kuormauskoneiden ja nosturien avulla. Tehtäviin voi kuulua myös
seurantakirjanpitoa ja asiakaspalvelua. Ammatissa tarvitaan muun muassa
vastuullisuutta, huolellisuutta, valppautta ja ryhmätyötaitoja.
Koulutus: Oppisopimuskoulutus satamissa. (www.ammattinetti.fi)
•

Ahtaustyö muodostui sen syntyessä 1800 -luvun lopussa miesvaltaiseksi ammatiksi. Naisia toki
työskenteli satamissa, mutta enimmäkseen sellaisissa töissä, joita ei arvostettu ja joista maksettiin
huonommin. Lautojen lastaaminen laivan ruumassa oli tyypillisesti naisvaltaista työtä. (Lähde:
http://www.hel2.fi/kaumuseo/satama/sahtaajat.html)

•

”Ahtaustyön muuttuessa moni työvaihe on koneellistettu. Naisten tekemä yksitoikkoinen lastaustyö
ruumassa on hävinnyt. Ja vaikka koneellistuminen on vähentänyt työn fyysisyyttä, ahtaustyö on
säilyttänyt miehisen leimansa. Tänä päivänä Finnstevellä työskentelevät naispuoliset ahtaajat voi laskea
yhden käden sormin.” (Lähde: http://www.hel2.fi/kaumuseo/satama/sahtaajat.html)
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Ammatit

Art Director (AD) työskentelee yleensä mainostoimistossa, jossa hän vastaa
mainosten kuvallisesta ideoinnista ja toteutuksesta. Työ voi kohdistua esimerkiksi
lehtimainokseen tai julisteeseen. AD työskentelee tyypillisesti copywriterin kanssa.
Ammatti edellyttää kuvallista ilmaisutaitoa, luovuutta ja ideointikykyä. Myös
markkinoinnin ja trendien tuntemusta sekä yhteistyötaitoja ja stressinsietokykyä
tarvitaan.
Koulutus: Art Directoriksi ei ole suoraa koulutusta. Soveltuva tutkinto on esimerkiksi
Taideteollisessa korkeakoulussa suoritettu taiteen kandidaatin tai maisterin
tutkinto graafisessa suunnittelussa. Ammattikorkeakouluissa voidaan suorittaa
kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, medianomi (AMK) mm. graafista
suunnittelua opiskellen. (www.ammattinetti.fi)
•

•

AD on nykyaikainen ammatti, joka on lähtökohdiltaan sukupuolineutraali. Ammatilla ei ole
suomalaisessa yhteiskunnassa sellaista pitkää historiaa, jonka aikana se olisi muotoutunut erityisesti
miesten tai naisten suosimaksi ammatiksi.
Uusien ammattien avulla voidaan lieventää alojen jakautumista pelkästään miesten suosimiksi tai
pelkästään naisten suosimiksi aloiksi.
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Ammatit

Copywriter ideoi ja kirjoittaa erilaisia tekstejä kuten mainoksia lehtiin, televisioon,
radioon sekä netti- ja mobiilipalveluihin. Työ voi kohdistua myös kampanjan
suunnitteluun. Copywriterit työskentelevät mainostoimistoissa ja
digimediatoimistoissa. Ammatissa tarvitaan luovaa kielellistä ilmaisukykyä,
markkinointiviestinnän hallintaa ja yhteistyötaitoja.
Koulutus: Copywriterina työskennellään eri koulutusalojen tutkinnoilla. Monilla on
kaupallisen tai viestintäalan koulutus. (www.ammattinetti.fi)
•

•

Copywriter on nykyaikainen ammatti, joka on lähtökohdiltaan sukupuolineutraali. Ammatilla ei ole
suomalaisessa yhteiskunnassa sellaista pitkää historiaa, jonka aikana se olisi muotoutunut erityisesti
miesten tai naisten suosimaksi ammatiksi.
Uusien ammattien avulla voidaan lieventää alojen jakautumista pelkästään miesten suosimiksi tai
pelkästään naisten suosimiksi aloiksi.
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Ammatit

Eräopas suunnittelee ja järjestää luonto- ja eräretkiä luonto- ja
ohjelmapalveluyrityksen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Ammatissa
tarvitaan hyviä erätaitoja, luonnon tuntemusta, asiakaspalvelutaitoja, kielitaitoa ja
hyvää kuntoa.
Koulutus: Eräoppaana voi toimia esimerkiksi suoritettuaan toisen asteen ammatillisen
luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon. Tutkinnon voi suorittaa myös
näyttötutkintona. Eräopaskursseja järjestetään eri oppilaitoksissa eri puolilla
maata. (www.ammattinetti.fi)
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Ammatit

Farmaseutti on lääkkeiden ja lääkehoitojen asiantuntija. Farmaseutit työskentelevät
pääasiassa yksityisissä apteekeissa asiantuntija- ja asiakaspalvelutehtävissä.
Farmaseutilta edellytetään vankkaa tietoa lääkeaineista ja niiden vaikutuksista.
Ammatissa tarvitaan myös asiakaspalvelutaitoja, tarkkuutta ja huolellisuutta.
Yksityisen sektorin keskiansio: miehet 2823€ ja naiset 2783 €
Koulutus: Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto.
(www.ammattinetti.fi)

•

Farmaseutit ovat apteekkien yleisimpiä työntekijöitä. Suomessa oli vuoden 2011 alussa yli 3800
farmaseuttia (http://www.apteekkariliitto.fi/fi/apteekkitieto/apteekkitilastot.html). Farmaseutteina
työskentelee useimmiten naisia.
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Ammatit

Floristi myy kukkia ja kukkien hoitoon liittyviä tarvikkeita, neuvoo asiakkaita ja
tekee kukkasidontaa. Työpaikkana voi olla kukkakauppa, kukkakioski,
taimimyymälä jne. Floristilta vaaditaan hyvää kasvituntemusta, käsityötaitoa,
luovuutta ja asiakaspalveluhenkisyyttä. Yrittäjänä työskentelevän floristin on
hallittava myös kustannuslaskentaa ja markkinointia.
Koulutus: Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa puutarhatalouden
perustutkinnon, puutarhuri. (www.ammattinetti.fi)

•

Floristin ammatti on naisten suosima, mutta alalta löytyy myös miehiä.
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Ammatit

Hammaslääkäri on erikoistunut tutkimaan, hoitamaan ja ehkäisemään suun ja
leukojen alueen sairauksia ja vammoja. Suurin osa hammaslääkäreistä työskentelee
terveyskeskuksissa tai yksityisvastaanotoilla. Hammaslääkärin vastuullinen työ
edellyttää monipuolisia tietoja ja taitoja, kädentaitoja, nopeaa päättelykykyä ja
stressinhallintaa. Hammaslääkärin ja potilaan välisen luottamuksellisen suhteen
luomisessa tarvitaan kykyä ymmärtää ja kuunnella.
Koulutus: Tutkinto on hammaslääketieteen lisensiaatti. (www.ammattinetti.fi)

•

Hammaslääkärin ammatissa toimii aika tasapuolisesti sekä miehiä (n. 40%) että naisia (n. 60%).
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Ammatit

Informaatikko on tiedonhaun ja tiedonhallinnan ammattilainen. Hän vastaa
asiantuntijana organisaationsa henkilöstön, asiakkaiden ja sidosryhmien
tarvitsemien tietojen hausta sekä tiedonhankinnan ja tietolähteiden käytön
opastuksesta. Työ on palvelutyötä, jossa tarvitaan mm. asiakaspalvelutaitoja,
yhteistyötaitoja, oma-aloitteisuutta ja yleissivistystä.
Yksityisen sektorin keskiansio: miehet 3346€ ja naiset 2910€
Koulutus: Korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu
informaatiotutkimuksen opinnot. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa
liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon tradenomi (AMK) kirjasto- ja
tietopalvelun koulutusohjelmassa. (www.ammattinetti.fi)
•

Informaatikkoja työskentelee esimerkiksi kirjastoalalla, joka on naisvaltainen ala.
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Ammatit

Isännöitsijän työllä on suuri merkitys kiinteistöjen viihtyisyyden, kunnon ja arvon
kannalta. Isännöitsijä on taloyhtiön toimitusjohtaja, jonka tehtävä on johtaa ja
organisoida hoitamiensa kiinteistöjen asioita. Isännöitsijöitä työskentelee
isännöintiyrityksissä. Ammatissa toimiminen edellyttää monenlaisten kiinteistöön
liittyvien asioiden kuten hallinnon, talouden ja juridiikan hallintaa. Isännöitsijältä
edellytetään itsenäistä työskentelyotetta, organisointitaitoja, vastuuntuntoa ja
vuorovaikutustaitoja.
Yksityisen sektorin keskiansio: miehet 3466 € ja naiset 2885 €
Koulutus: Sopiva pohjakoulutus isännöitsijäksi on kaupallisen tai teknillisen alan
koulutus riippuen työtehtävien sisällön painotuksista. (www.ammattinetti.fi)

•

1980 -luvulla isännöintialalle alkoi ilmestyä myös naisia. Samaan aikaan isännöinti alettiin mieltää
palvelualaksi, minkä takia asiakaspalveluun ruvettiin panostamaan enemmän. (Lähde:
http://www.isannointiliitto.fi/attachements/2010-02-26T10-41-5661.pdf)
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Ammatit

Kaivostyöntekijät työskentelevät maanalaisissa kaivoksissa ja maanpäällisillä
avolouhoksilla erilaisissa malmien ja mineraalien louhintatehtävissä. Tyypillisiä
työalueita ovat poraus ja panostus. Kaivoksilla työskentely edellyttää mm.
vastuuntuntoisuutta, oma-aloitteisuutta, harkitsevaisuutta ja rauhallisuutta.
Työturvallisuudesta huolehtiminen on erittäin tärkeää. Kaivosyhtiöt työllistävät
alan ammattilaisia.
Yksityisen sektorin keskiansio: miehet 2925 € ja naiset 2145 €
Koulutus: Kaivosalan perustutkinnon voi suorittaa Lapin ammattiopistossa sekä
Ammattiopisto Lappiassa. Tutkintonimike on kaivosmies / rikastaja.
(www.ammattinetti.fi)
•

Naiset eivät saaneet 1965 -vuonna säädetyn lain mukaan osallistua maanpinnan alla tapahtuvaan
kaivostyöhön (Lähde:). Laki on kuitenkin kumottu 1990 -luvulla.
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Ammatit

Kiinteistönvälittäjä välittää kiinteistöjä, tontteja ja muuta kiinteää omaisuutta
toimien linkkinä myyjän ja ostajan välillä. Hän selvittää kiinteistön arvon ja
ilmoittaa kaupattavasta kiinteistöstä lehdissä sekä järjestää näyttötilaisuuksia ja
esittelee kiinteistöä mahdollisille ostajille. Kiinteistönvälittäjät työskentelevät
kiinteistövälitysyritysten palveluksessa, itsenäisinä yrittäjinä tai esimerkiksi
pankkien myyntiedustajina. Työssä tarvitaan kiinteistöalan asiantuntemuksen
lisäksi myyntitaitoja sekä esiintymis- ja neuvottelutaitoja.
Yksityisen sektorin keskiansio: miehet 4072 € ja naiset 3617 €
Koulutus: Kiinteistöedustajan koulutus ja tutkinto (KED) on tarkoitettu alalle
aikoville tai vasta vähän aikaa toimineille. Alalla on mahdollista suorittaa
kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto, joka suoritetaan näyttötutkintona.
(www.ammattinetti.fi)
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Ammatit

Kirvesmies tekee rakennustyömailla monenlaisia puurakentamiseen liittyviä töitä
sekä mittaamista ja rakennustuotteiden asentamista. Kirvesmies voi olla
erikoistunut esimerkiksi mittakirvesmieheksi, sisustuskirvesmieheksi tai
elementtiasentajaksi. Työpaikkoja kirvesmiehille on rakennusliikkeissä ja
rakennustuoteteollisuudessa. Ammatissa tarvitaan monipuolisia kädentaitoja,
tyylitajua, harkintaa ja tinkimättömyyttä oman työn jäljestä. Kirvesmiehen tulee
pystyä työskentelemään sekä itsenäisesti että ryhmässä.
Yksityisen sektorin keskiansio: miehet 2646 € ja naiset 2364 €
Koulutus: Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa rakennusalan
perustutkinnon, jossa voi suuntautua talonrakennukseen. Opinnoissa voi
erikoistua kirvesmiestöihin, muuraukseen, laatoitukseen, betonointiin tai
raudoitukseen. (www.ammattinetti.fi)
•

Rakennusala on miesten suosima ala (90%)
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Ammatit

Kokki suunnittelee ja valmistaa ruoka-annoksia ravintolan asiakkaille. Keittiön usein
kiireinen työtahti edellyttää ripeyttä ja organisointikykyä. Työssä tarvitaan myös
kädentaitoja, mielikuvitusta sekä hyvää väri-, maku- ja hajuaistia. Työpaikkana
voi olla esimerkiksi hotelliravintola, korkeatasoinen ruokaravintola,
henkilöstöravintola tai etninen ravintola.
Yksityisen sektorin keskiansiot: miehet 2097 € ja naiset 1968 €
Koulutus: Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa hotelli- ja
ravintola-alan perustutkinto (ravintolakokki). Myös catering-alan perustutkinnon
(suurtalouskokki) suorittanut voi toimia ravintolakokkina. (www.ammattinetti.fi)
•

Kokin ammatti on Suomessa miesten suosiossa, vaikka keittiö on perinteisesti ollut naisten valtakunta.

•

Kokin ammatin suosiosta miesten keskuudessa kertoo sekin, että vuoden 2000 jälkeen kaikki vuoden
kokit ja lähes kaikki kilpailun finalistitkin ovat olleet miehiä (Lähde:
http://www.vuodenkokki.fi/vuodenkokki/index.php?k=17959).
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Ammatit

Kondiittori on leipomoalan ammattilainen, joka valmistaa mm. täytekakkuja,
kääretorttuja, leivoksia ja pikkuleipiä. Kondiittorin työhön voi kuulua myös
tuotteiden myyntiä. Kondiittorit työskentelevät yleensä konditorioissa tai
leipomoissa. Työ on käsityövaltaista, mutta siihen kuuluu myös erilaisten
laitteiden käyttöä. Ammatissa tarvitaan sorminäppäryyttä, tarkkuutta, hyvää
muototajua sekä asiakaspalvelutaitoja.
Yksityisen sektorin keskiansio: miehet 2678 € ja naiset 2259 €
Koulutus: Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa elintarvikealan
perustutkinnon. Tutkinnossa voi suuntautua leipomoalaan, jolloin
tutkintonimike on leipuri-kondiittori. (www.ammattinetti.fi)
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Ammatit

Konduktööri työskentelee henkilöjunan asiakaspalvelu- ja turvallisuustehtävissä lähija kaukoliikenteessä. Konduktööri opastaa matkustajia, tarkastaa ja myy lippuja
sekä vastaa järjestyksestä. Asemilla hän huolehtii, että junaan ja laiturille
siirtyminen tapahtuu turvallisesti. Konduktöörit työskentelevät VR oy:n
palveluksessa. Ammatissa tarvitaan mm. vastuullisuutta, oma-aloitteisuutta,
palveluhenkisyyttä ja kielitaitoa.
Koulutus: VR:n Koulutuskeskus kouluttaa konduktöörejä VR:n omiin tarpeisiin.
(www.ammattinetti.fi)
•

Konduktööreinä työskentelee yhä useammin myös naisia.
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Ammatit

Lastentarhanopettaja työskentelee 1-6-vuotiaiden lasten kasvatus- ja opetustehtävissä
päiväkodeissa. Työn tavoitteena on lasten kasvun ja kehityksen tukeminen.
Ammatissa tarvitaan kykyä yhteistyöhön lasten ja heidän vanhempiensa kanssa.
Yksityisen sektorin keskiansiot: miehet 2142 € ja naiset 2219 €
Koulutus: Lastentarhanopettajaksi voi kouluttautua suorittamalla yliopistossa
kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon. Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa
sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, sosionomi (AMK)
varhaiskasvatukseen suuntautuen. (www.ammattinetti.fi)
•
•

Lastentarhan opettajat ovat pääsääntöisesti naisia.
Ruotsissa on kiinnitetty erityistä huomiota sukupuolten tasa-arvoon varhaiskasvatuksessa.
Tukholman Södermalmissa on avattu esikoulu, jossa pyritään välttämään
sukupuolistereotypioita ja tuomaan esille erilaisia perheitä. (Lähde:

http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2011/06/ruotsissa_avattiin_sukupuolineutraali_kou
lu_2686726.html)
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Ammatit

Lentoemäntä ja stuertti huolehtivat matkustajien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista
lennon aikana. Stuertiksi kutsutaan miespuolista matkustamomiehistön jäsentä.
Lentoemännät ja stuertit työskentelevät lentoyhtiön tai alan vuokratyövoimaa
välittävän yhtiön palveluksessa. Vaativa asiakaspalvelutyö vaihtuvissa olosuhteissa
edellyttää palveluhenkisyyttä, joustavuutta sekä hyvää fyysistä kuntoa.
Koulutus: Lentoyhtiöt järjestävät lentoemäntä-/stuerttikoulutusta palvelukseensa
tuleville työntekijöille työvoimatarpeen mukaan. (www.ammattinetti.fi)
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Ammatit

Liikunnanohjaajat suunnittelevat liikuntapalveluja sekä ohjaavat liikuntaa kuntien,
järjestöjen ja liikuntapalveluja tarjoavien yritysten palveluksessa. Työssä tarvitaan
ihmissuhdetaitoja, innostavaa asennetta ja ohjattavien lajien tuntemusta.
Suunnittelutehtävissä korostuvat organisointiosaaminen ja verkostoitumistaidot.
Yksityisen sektorin keskiansiot: miehet 2309 € ja naiset 2440 €
Koulutus: Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liikunnan
ammattikorkeakoulututkinnon, liikunnanohjaaja (AMK). Toisella asteella voi
suorittaa liikunnanohjauksen perustutkinnon, liikuntaneuvoja.
(www.ammattinetti.fi)

Arvaa ammatti –sanaselityspeli
Ammatit

Maskeeraajan tehtäviin kuuluu esimerkiksi kampausten ja peruukkien työstämistä
sekä naamiointien tekemistä. Maskeeraajat työskentelevät mm. teattereiden ja
televisioyhtiöiden tuotantoprojekteissa sekä erilaisissa kuvaus- ja
näytöstilaisuuksissa. Maskeeraajan työ edellyttää taiteellista näkemystä, kätevyyttä
ja eri aikakausien sekä muotivirtausten tuntemusta.
Koulutus: Maskeeraajien koulutusta järjestävät yksityiset kouluttajat ja
ammattioppilaitokset. Pohjakoulutuksena voi olla esimerkiksi toisen asteen
ammatillisessa oppilaitoksessa suoritettava kauneudenhoitoalan perustutkinto,
kosmetologi, tai hiusalan perustutkinto parturi-kampaaja. (www.ammattinetti.fi)
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Ammatit

Meklarit välittävät arvopapereiden osto- ja myyntitarjouksia pörssissä. Meklari voi
hoitaa myös asiakassuhteita ja antaa sijoitusneuvoja. Muita työpaikkoja ovat
pankit, pankkiiriliikkeet ja arvopaperiliikkeet. Ammatissa tarvitaan
kansantaloustieteen sekä kaupan ja rahoitusmarkkinoiden tuntemusta. Tehtävien
hoito edellyttää mm. pitkäjännitteisyyttä sekä hyvää stressin sietokykyä.
Koulutus: Yliopistojen kauppatieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa
kauppatieteiden kandidaatin tai kauppatieteiden maisterin tutkinnon.
Yliopistojen yhteiskuntatieteellisellä koulutusalalla voi opiskella pääaineena
kansantaloustiedettä. Tutkinto on valtiotieteiden kandidaatti tai maisteri.
Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa liiketalouden
ammattikorkeakoulututkinnon, tradenomi (AMK). Toisella asteella voi suorittaa
liiketalouden perustutkinnon, merkonomi. (www.ammattinetti.fi)
•

•

Meklari on nykyaikainen ammatti, joka on lähtökohdiltaan sukupuolineutraali. Ammatilla ei ole
suomalaisessa yhteiskunnassa sellaista pitkää historiaa, jonka aikana se olisi muotoutunut erityisesti
miesten tai naisten suosimaksi ammatiksi.
Uusien ammattien avulla voidaan lieventää alojen jakautumista pelkästään miesten suosimiksi tai
pelkästään naisten suosimiksi aloiksi.

Arvaa ammatti –sanaselityspeli
Ammatit

Meteorologi on ilmatieteen asiantuntija. Meteorologeja työskentelee sään
ennustamisessa ja tieteellisessä tutkimuksessa. Työpaikkoja tarjoavat mm.
Ilmatieteen laitos ja Helsingin yliopisto. Ammatissa tarvitaan tuntemusta
ilmakehän fysikaalisista ilmiöistä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, yhteistyötaitoja
ja kiinnostusta sääilmiöitä kohtaan.
Koulutus: Meteorologiaa voi opiskella Helsingin yliopiston matemaattisluonnontieteellisessä tiedekunnassa fysikaalisten tieteiden koulutusohjelmassa.
Ylempi korkeakoulututkinto on filosofian maisteri. (www.ammattinetti.fi)

Arvaa ammatti –sanaselityspeli
Ammatit

Metsäkoneenkuljettajan tehtäviin kuuluvat puun kaato, istutukset ja näihin liittyvät
työt. Työssä käytetään monitoimikonetta, kuormatraktoria tai kaivinkonetta.
Myös huolto- ja korjaustyöt kuuluvat tehtäviin. Metsäkoneenkuljettajat
työskentelevät koneyrittäjinä tai heidän palveluksessaan. Työ on itsenäistä ja
vastuullista. Ammatissa on sopeuduttava yksintyöskentelyyn ja vuorotyöhön.
Koulutus: Metsäalan perustutkinto voidaan suorittaa toisella asteella.
(www.ammattinetti.fi)

Arvaa ammatti –sanaselityspeli
Ammatit

Nuohooja puhdistaa tulisijoja ja savuhormeja sekä tarkistaa niiden
paloturvallisuuden. Työ edellyttää vastuuntuntoa, joustavuutta ja luotettavuutta.
Hyvä fyysinen kunto ja ketteryys ovat välttämättömiä erilaisissa kiipeilytilanteissa.
Nuohoojat toimivat usein yrittäjinä.
Koulutus: Nuohousalalla voi suorittaa nuohoojan ammattitutkinnon sekä
nuohoojamestarin erikoisammattitutkinnon. Tutkinnot suoritetaan
näyttötutkintoina. (www.ammattinetti.fi)

Arvaa ammatti –sanaselityspeli
Ammatit

Optikko tekee näöntutkimuksia sekä kartoittaa ja sovittaa asiakkaalle sopivia silmä- ja
piilolaseja sekä optisia apuvälineitä. Olennainen osa työtä on asiakkaan
opastaminen silmälasien, piilolasien ja näönhuoltovälineiden käytössä. Työhön
kuuluvat myös silmälasien huolto- ja korjaustyöt sekä valmistaminen. Optikko
toimii optisen alan liikkeessä työntekijänä tai yrittäjänä ja liikkeenharjoittajana.
Optikon työ vaatii laitteiden ja koneiden teknistä hallintaa sekä
asiakaspalvelutaitoja.
Yksityisen sektorin keskiansiot: miehet 3561 € ja naiset 3143 €
Koulutus: Ammattikorkeakouluissa voi opiskella optometriaa ja suorittaa sosiaali- ja
terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, optometristi (AMK).
(www.ammattinetti.fi)

Arvaa ammatti –sanaselityspeli
Ammatit

Palkanlaskija laskee työntekijöiden palkkoja, tekee tilityksiä, kirjoittaa
palkkahallintoon liittyviä asiakirjoja ja tilastoi. Työssä vaaditaan tarkkuutta,
huolellisuutta, palvelualttiutta ja hyvää muistia. Palkanlaskijoita työskentelee
erilaisten yritysten, yhteisöjen ja laitosten palveluksessa.
Yksityisen sektorin keskiansiot: miehet 3006 € ja naiset 2530 €
Koulutus: Toisella asteella voi suorittaa liiketalouden perustutkinnon, merkonomi.
(www.ammattinetti.fi)

Arvaa ammatti –sanaselityspeli
Ammatit

Palomies on monipuolinen pelastustyöntekijä. Ammatti edellyttää monenlaista
osaamista erilaisissa onnettomuustilanteissa. Palomiehen työhön kuuluu myös
rutiininomaisia valmiutta ylläpitäviä tehtäviä. Hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto
on palomiehen työn perusta.
Koulutus: Palomieheksi aikova voi suorittaa pelastajatutkinnon Kuopiossa
Pelastusopistossa. (www.ammattinetti.fi)
•

•

Palomieheksi aikovien miesten ja naisten tulee läpäistä samat fyysiset testit, sillä esimerkiksi
tulipalo on tilanteena sama niin miehille kuin naisille. Esimerkiksi tajuton ihminen on
pystyttävä kantamaan turvaan tämän painosta riippumatta. (Lähde:
http://yle.fi/iines/unelmatyo/palomies.html)
Palomiehen ammatista kiinnostuneen kannattaa tutustua ensin oman paikkakunnan VPK:n
toimintaan. (Lähde: http://yle.fi/iines/unelmatyo/palomies.html)

Arvaa ammatti –sanaselityspeli
Ammatit

Pintakäsittelijät työskentelevät pintakäsittelyn monipuolisissa tehtävissä metalli-,
puu- ja rakennusteollisuudessa sekä maalaamoissa. Työpaikasta riippuen tehtäviin
kuuluu maalaustöiden lisäksi esimerkiksi pinnoittamista laatoilla sekä kemiallisia
ja sähkökemiallisia pintakäsittelyjä. Ammatissa tarvitaan pintakäsittelyn hallintaa
sekä kädentaitoja, itsenäistä työskentelyotetta, huolellisuutta ja
pitkäjännitteisyyttä.
Koulutus: Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa pintakäsittelyalan
perustutkinnon. (www.ammattinetti.fi)

Arvaa ammatti –sanaselityspeli
Ammatit

Rajavartijat ja merivartijat hoitavat rajaturvallisuuteen liittyviä tehtäviä, joita ovat
rajatarkastukset, rajavalvonta sekä rikostorjunta ja tutkinta. Lisäksi toimenkuvaan
kuuluu pelastus- ja avustustehtäviä sekä tullivalvonta- ja poliisitehtäviä.
Työpaikkoja ovat mm. rajavartioasemat, rajanylityspaikat ja rajatarkastusosasto.
Toiminta vaikeissakin olosuhteissa vaatii korkeaa ammattitaitoa, hyvää fyysistä
kuntoa ja henkistä kestävyyttä. Tehtävissä edellytetään myös kielitaitoa ja
palveluhenkisyyttä.
Koulutus: Rajavartijoiden perus-, jatko- ja täydennyskoulutus annetaan
Rajavartiolaitoksen omassa oppilaitoksessa Raja- ja merivartiokoulussa Espoon ja
Imatran koulutuskeskuksissa. (www.ammattinetti.fi)

Arvaa ammatti –sanaselityspeli
Ammatit

Sähköasentajat tekevät erilaisia asennus-, huolto- ja korjaustöitä rakennusten
sähköasennuksia tekevässä urakointiliikkeessä, sähkön tuotanto- tai
jakelulaitoksessa tai teollisuuslaitoksessa. Työssä tarvitaan teknistä taitoa,
näppäryyttä, hyvää hahmottamis- ja keskittymiskykyä sekä tarkkuutta ja
huolellisuutta. Ammatissa tarvitaan myös kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä
ryhmätyötaitoja.
Koulutus: Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa sähkö- ja
automaatiotekniikan perustutkinnon. (www.ammattinetti.fi)

Arvaa ammatti –sanaselityspeli
Ammatit

Talonmies huolehtii kiinteistöstä ja sen piha-alueista. Tehtäviin kuuluu mm. pieniä
huolto- ja korjaustöitä sekä siivousta. Talonmiehet työskentelevät taloyhtiöiden
sekä valtion ja kuntien palveluksessa. Ammatissa tarvitaan teknistä osaamista,
omatoimisuutta ja vuorovaikutustaitoja.
Koulutus: Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan suorittaa talotekniikan
perustutkinto. Tutkinnossa voi suuntautua kiinteistönhoitoon.
(www.ammattinetti.fi)

Arvaa ammatti –sanaselityspeli
Ammatit

Ravintolan tarjoilija esittelee asiakkaille ruokia ja juomia, vastaanottaa tilaukset,
tarjoilee ruoka-annokset ja juomat sekä laskuttaa asiakkaan tilaukset. Myynti- ja
asiakaspalvelutyö erityyppisissä ravintoloissa edellyttää joustavuutta,
järjestelykykyä ja palveluhenkisyyttä.
Yksityisen sektorin keskiansiot: miehet 2153 € ja naiset 1967 €
Koulutus: Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa voi suorittaa hotelli- ja
ravintola-alan perustutkinnon tarjoilijaksi suuntautuen. (www.ammattinetti.fi)

Arvaa ammatti –sanaselityspeli
Ammatit

Vaatturi valmistaa korkealaatuisia pukuja arkeen ja juhlaan. Vaatturit työskentelevät
vaatetusteollisuudessa, vaatekaupan palveluksessa tai ammatinharjoittajina.
Vaatturi ymmärtää kansainvälisen pukeutumisen kieltä ja osaa ohjata asiakasta
materiaali- ja pukuvalinnoissa.
Koulutus: Vaatturiksi voi kouluttautua suorittamalla toisen asteen ammatillisessa
oppilaitoksessa tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinnon vaatetukseen suuntautuen.
(www.ammattinetti.fi)

Arvaa ammatti –sanaselityspeli
Ammatit

Webmaster on verkkosivuston ylläpitäjä, jonka tehtäviin kuuluu sivuston sisällön
päivittämistä, toimivuuden tarkkailua ja kehittämistä. Webmastereita työskentelee
sivustoja suunnittelevissa ja ylläpitävissä yrityksissä sekä yritysten, virastojen ja
yhteisöjen palveluksessa. Työssä tarvitaan tietotekniikan osaamista, viestinnän
tuntemusta sekä yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja.
Koulutus: Webmastereilla on erilaisia koulutustaustoja, esimerkiksi tietotekniikan,
graafisen suunnittelun tai humanistisen alan opintoja. Monilla on
ammattikorkeakoulutasoinen tutkinto. (www.ammattinetti.fi)
•

•

Webmaster on nykyaikainen ammatti, joka on lähtökohdiltaan sukupuolineutraali. Ammatilla ei ole
suomalaisessa yhteiskunnassa sellaista pitkää historiaa, jonka aikana se olisi muotoutunut erityisesti
miesten tai naisten suosimaksi ammatiksi.
Uusien ammattien avulla voidaan lieventää alojen jakautumista pelkästään miesten suosimiksi tai
pelkästään naisten suosimiksi aloiksi.

Lapin Letka
www.lapinletka.fi

