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Viisi eri urapolkua 
Tehtävänanto: Tutustu viiteen eri uravaihtoehtoon.  
Vertaile ammattien mielekkyyttä, vaativuutta ja palkkatasoa. 
 
 

Ammatti Työn kuvaus Koulutus Keskiansio / 
palkkataso * 

 
Kemisti 

 
Kemisti tutkii aineita sekä niiden 
ominaisuuksia ja reaktioita. 
Laboratoriossa tehtävän tutkimus- 
ja kehitystyön lisäksi tarjolla on 
hallinnollisia töitä ja 
markkinointitehtäviä.  
 
Ammatissa tarvitaan kemian 
tuntemusta, luovuutta, tarkkuutta 
ja yhteistyötaitoja. 
 

 
Koulutuspolut vaihtelevat 
(kesto noin 5 vuotta): 
 
Filosofian maisteri 
(yliopiston 
luonnontieteellinen 
koulutusala, kemia) 
 
Diplomi-
insinööri(teknillistieteellinen 
koulutusala, kemian 
tekniikka) 

 

 
Kuukaudessa 
4 100 € 
 

 
Mikrotukihenkilö 

 
Mikrotukihenkilöt työskentelevät 
tietotekniikan laitteiden, 
ohjelmistojen ja verkkojen 
tukitehtävissä yrityksissä ja 
organisaatioissa. Keskeistä työssä 
on käyttäjien opastaminen ja 
vikatilanteiden selvittäminen. 
 
Ammatti edellyttää tietoteknistä 
osaamista, oma-aloitteisuutta, 
ongelmanratkaisukykyä ja 
palveluhenkisyyttä. 
 

 
Koulutuspolut vaihtelevat 
kesto 2-4,5 vuotta): 
 
Datanomi tai ICT-asentaja / 
elektroniikka-asentaja 
(ammatillisissa 
oppilaitoksissa) 
 
Insinööri (AMK) (tekniikan 
ammattikorkeakoulututkinto, 
tietotekniikka) 
 
Tradenomi (AMK) 
(liiketalouden 
ammattikorkeakoulututkinto, 
tietojenkäsittely) 
 

 
Kuukaudessa 
2 500 € 
 

 
Nuoriso-ohjaaja 

 
Nuoriso-ohjaaja työskentelee 
nuorten parissa ohjaustyössä. 
Tehtäviin kuuluu vapaa-
ajantoiminnan suunnittelua, 
toteutusta ja edellytysten luomista. 
Nuoriso-ohjaajat tekevät 

 
Koulutuspolut vaihtelevat 
kesto 2-4,5 vuotta): 
 
Nuoriso- ja vapaa-ajan 
ohjaaja (ammatillisissa 
oppilaitoksissa, nuoriso- ja 

 
Kuukaudessa 
2 500 € 
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useimmiten kenttätyötä nuorten 
parissa esimerkiksi nuorisotiloissa.  
 
Ammatissa tarvitaan hyviä 
vuorovaikutustaitoja, 
suunnittelukykyä ja vastuullisuutta. 
 

 

vapaa-ajan ohjauksen 
perustutkinto) 
 
Yhteisöpedagogi (AMK) 
(ammattikorkeakoulussa, 
kansalaistoiminnan ja 
nuorisotyön tutkinto) 
 
Sosionomi (AMK) 
(ammattikorkeakoulussa, 
sosiaali- ja terveysalan 
tutkinto tai Diakonia-
ammattikorkeakoulu, kirkon 
nuorisotyönohjaajatutkinto) 
 

 
Sairaanhoitaja 

 
Sairaanhoitajan monipuolisiin 
tehtäviin kuuluu hoitotyötä, 
lääkehoitoa, tutkimuksien tekemistä 
sekä neuvontaa, ohjausta ja 
tukemista. 
 
Ammatissa tarvitaan hyviä tietoja ja 
käytännöllisiä taitoja, 
vuorovaikutustaitoja, 
stressinsietokykyä sekä erityistä 
tarkkuutta ja huolellisuutta. 
 

 

 
Sairaanhoitaja (AMK) 
(ammattikorkeakoulussa, 
sosiaali- ja terveysalan 
tutkinto) 
 
Koulutuksen kesto 3,5 vuotta 
 

 

 
Kuukaudessa 
2 600 € 
 

 
Muurari 

 
Muurarit tekevät rakennustyömailla 
perustusten, seinien ja pilareiden 
muurausta sekä rappaus- ja 
laatoitustöitä. Työ voi olla raskasta 
ulkotyötä. 
 
Ammatissa tarvitaan monipuolisia 
kädentaitoja, eri työtekniikoiden 
hallitsemista, suunnittelutaitoja ja 
huolellisuutta. 
 

 

 
Talonrakentaja 
(ammatillisissa 
oppilaitoksissa, rakennusalan 
perustutkinto ja 
erikoistuminen 
muuraukseen) 
 
Koulutuksen kesto 2-3 vuotta 
 

 

 
Kuukaudessa 
2 800 € 
 

 


