
Kätilö:  
Minua kiinnostaa seksuaali- ja
lisääntymisterveyden edistäminen
sekä naistentautien hoitotyö.
Haluan työskennellä
perhesuunnittelussa, raskaana
olevan, synnyttävän ja
synnyttäneen naisen, terveen
vastasyntyneen ja perheen
kätilötyössä sekä naistentautien
hoitotyössä. 

Lääketiede ja
hammaslääketiede:  
Minua kiinnostaa ihmisen
hyvinvointi ja terveys.
Minua innostaa ajatus
potilastyöstä tai
tutkijanurasta.  

Terveystieteet:  
Olen kiinnostunut terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisestä sekä terveydenhuollon ja terveysalan
koulutuksen kehittämisestä. Minua kiinnostaa toimia
asiantuntija- ja johtotehtävissä terveydenhuoltoalalla. 

Liikuntatieteet:  
Minua kiinnostaa ihmisten liikkuminen,
hyvinvointi ja terveys. Haluaisin tehdä
liikunnallisesta elämäntavastani itselleni
ammatin. Haluaisin työskennellä
opetuksen, tutkimuksen tai
asiantuntijatyön parissa. 

 

Estenomi:  
Minua kiinnostaa muoti, kosmetiikka ja kauneudenhoito. Olen
kiinnostunut toimimaan kosmetiikan, kauneudenhoidon sekä
muodin osto-, myynti- ja markkinointitehtävissä. Olen kiinnostunut
kehittämään omaa kriittistä suhtautumistani kosmetiikan,
kauneudenhoidon ja muodin markkinoilla annettuihin
tuotelupauksiin. Haluan työssäni tarjota kuluttajille monipuolista ja
ajanmukaista tuotetietoutta sekä opastusta tuotteiden valintaan ja
turvalliseen käyttöön. 

 

Sairaanhoitaja:  
Haluan työskennellä erilaisissa elämäntilanteissa
olevien yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen kanssa.
Haluan auttaa eri-ikäisiä ihmisiä ja heidän läheisiään
kohtaamaan sairastumisen, vammautumisen ja
kuoleman elämänkaaren eri vaiheissa. Tulevassa
työssäni voin hoitaa myös saattohoidossa olevia
kuolevia potilaita ja tukee heidän läheisiään. 

 

Geronomi:  
Minua kiinnostaa kokonaisvaltainen vanhustyön
osaaminen. Haluan työssäni tukea hyvää ja
osallistuvaa ikääntymistä. Tulevassa työssäni voisin
työskennellä vanhuspalvelujen tuottajana,
koordinoijana, suunnittelijana ja kehittäjänä julkisella
ja yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja säätiöissä.
Voisin työskennellä yksilö- ja ryhmämuotoisessa
asiakastyössä vanhustyön moniammatillisissa
työryhmissä. 

 

Optometristi:  
Olen kiinnostunut näöstä ja
silmäterveydestä. Haluan
työskennellä optisen alan
yrityksessä optikkoliikkeessä tai
optikkoliikeketjussa. Voin
toimia myös yrittäjänä.
Työpaikkani voi olla myös
julkinen tai yksityinen
terveydenhuollon yksikkö,
kuten silmäsairaala, optisen
alan järjestö tai tukkuliike. 

 

Toimintaterapeutti:  
Haluan työlläni mahdollistaa asiakkaalle merkityksellisen ja toimivan
arjen. Voin työllistyä esim. sairaalaan, terveyskeskukseen, hyvinvointi-
tai palvelukeskukseen, kouluun, päiväkotiin, erityishuoltopiiriin,
asumisyksiköihin tai hyvinvointialan järjestöihin, hankkeisiin ja
kehittämistehtäviin. Tulevassa työssäni voin toimia ikääntyneen
väestön kotona asumisen tukemisessa kotikuntoutuksessa tai kotiin
vietävissä palveluissa, lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kasvun
tukemisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä, asiakkaiden tasapainoisen
elämän mahdollistamisessa, työkyvyn arvioinnissa ja ylläpidossa sekä
kuntouttavassa työtoiminnassa.  

Liikunnanohjaaja:  
Haluan työskennellä liikkumisen ja
terveydenedistämisen parissa. Tulevassa työssäni voisin
työskennellä kuntien, liikuntajärjestöjen ja -seurojen tai
yksityisten liikunta- ja hyvinvointiyritysten palveluksessa.
Lisäksi voin toimia monialaisessa ohjaus-, valmennus- ja
kouluttajatyössä asiantuntija-, esimies-, hallinto- ja
kehittämistehtävissä. 

 



Sosionomi:  
Haluan edistää ihmisten välistä yhdenvertaisuutta ja sosiaalisen
turvallisuuden toteutumista inhimillisellä ja sosiaalisesti
oikeudenmukaisella tavalla. Haluan vahvistaa ihmisten
osallisuutta yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä vaikuttaa niiden
toimivuuden rakentumiseen. Tulevassa työssäni voin
työskennellä varhaiskasvatuksen, perhetyön, lastensuojelun,
nuorisotyön, koulujen hyvinvointityön, aikuissosiaalityön,
rikosseuraamustyön, päihde- ja mielenterveystyön,
vammaistyön, erityiskasvatuksen, vanhustyön tai
monikulttuurisuustyön tehtävissä. 

 

Apuvälineteknikko:  
Minua kiinnostaa ihmisen toimintakyky ja
liikkumiskyky apuvälineiden avulla. Tulevassa
työssäni voin työskennellä sosiaali- ja
terveydenhuollon alueella oman erityisalani
asiantuntijana apuvälineitä valmistavissa
yrityksissä, sairaaloiden ja laitosten
apuvälineyksiköissä tai muissa organisaatioissa. 

 

Bioanalyytikko:  
Minua kiinnostaa laboratoriotyöskentely
ja näytteidenotto. Tulevassa työssäni
voisin työskennellä myös analytiikassa,
potilastutkimuksissa, asiakaspalvelun
ohjaustehtävissä, markkinointi- ja
tuotekehitystehtävissä sekä oman alansa
kehittämis- ja tutkimustyössä. 

 

Ensihoitaja:  
Haluan tehdä vaativaa ja vastuullista hoitotyötä. Tulevassa työssäni haluan
työskennellä eri organisaatioiden ambulansseissa ja/tai suunnittelu-,
kehittämis- tai koulutustehtävissä. Voisin työskennellä myös lääkäri- ja
pelastushelikoptereissa tai toimia yrittäjänä. Lisäksi voin toimia
sairaanhoitajana perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa,
sosiaalihuollon yksiköissä sekä yksityisen ja kolmannen sektorin alueilla
Suomessa ja EU-maissa. Lisäkoulutuksen jälkeen minulla on mahdollisuus
työllistyä yhden hengen ensihoitoyksikköön tai ensihoidon kenttäjohtajaksi. 

 
Fysioterapeutti:  
Minua kiinnostaa ihmisen terveyden ja
toimintakyvyn tukeminen. Haluan hyödyntää
osaamistani terveydenedistämisessä,
ennaltaehkäisyssä, ja erityisesti tilanteissa,
joissa ikääntyminen, vamma, sairaus tai
ympäristötekijät rajoittavat ihmisen liikkumis-
tai toimintakykyä ja
osallistumismahdollisuuksia. Tulevassa työssäni
voisin työskennellä asiakastyössä ja muissa
asiantuntijatehtävissä mm. sairaaloissa,
terveyskeskuksissa, tutkimus- ja
hoitolaitoksissa, yrittäjänä tai kolmannella
sektorilla. 

 
Röntgenhoitaja:  
Minua kiinnostaa säteilyn lääketieteellisen käytön
asiantuntijuus. Voin työskennellä terveyskeskusten ja
sairaaloiden sekä yksityisten lääkäriasemien
röntgen-, isotooppi- tai sädehoito-osastoilla
kotimaassa ja ulkomailla. Lisäksi voin toimia
lääketieteellisissä tutkimusryhmissä ja alan
kaupallisissa yrityksissä myynti- ja
tuotekehitystehtävissä, teollisuuden ja
ympäristöterveydenhuollon palveluksessa, tutkimus-
ja opetustehtävissä sekä eläinlääketieteessä. 



Arkkitehti:  
Minua kiinnostaa rakennusten, kaupunkitilojen ja
kaupunkiympäristöjen suunnittelu. Minua
kiinnostaa ekologia, talous ja yhteiskunta. Minua
kiinnostaa käsillä tekeminen ja pienoismallit.  

 

Konetekniikan DI:  
Minua kiinnostaa erilaiset laitteet,
rakenteet ja koneiden
ominaispiirteet. Minua kiinnostaa
tekniset ratkaisut ja niiden
toimivuus.

 

Prosessitekniikan DI:  
Minua kiinnostaa hyvinvointia ja
kestävää kehitystä edistävät
tekniikat. Minua kiinnostaa
Suomen suurimmat
teollisuudenalat eli metsä-,
metalli- ja kemianteollisuus.  

 

Rakennus- ja
yhdyskuntatekniikan DI:  
Minua kiinnostaa kestävä kehitys
ja ilmastonmuutos. Minua
kiinnostaa uudenlaiset
rakennusmateriaalit ja –tavat.
Minua kiinnostaa rakennusten,
rakenteiden ja
rakennusmateriaalien
suunnittelu. Minua kiinnostaa
teiden, väylien ja vesihuollon
verkostojen rakenteellinen ja
taloudellinen suunnittelu.  

 

Tuotantotalouden DI:  
Minua kiinnostaa tekniikka, kauppatieteet
ja ihmisten käyttäytyminen. Minua
kiinnostaa asioiden väliset yhteydet ja
kokonaisuuksien analysointi
tuotantotaloudellisten haasteiden
ratkaisemiseksi. 

 

Ympäristötekniikan DI:  
Minua kiinnostaa luonnontieteiden ja
teknisten tieteiden yhdistäminen.
Minua kiinnostaa ympäristön
hyvinvointi, kestävä kehitys ja
kiertotalous.  

 

ICT-alat:  
Minua kiinnostaa suunnitella digitaalisia
tuotteita ja tietokoneohjelmistojen
kehittäminen. Minua kiinnostaa kryptovaluutat
ja virtuaalitekniikat. 

 

Elektroniikka- ja
tietoliikennetekniikka:  
Minua kiinnostaa tekoälyn ja
digitalisaation taustalla olevien
teknologioiden kehittäminen. 

 

Tietotekniikka:  
Minua kiinnostaa
tietoteknisten
laitteiden ja
ohjelmistojen
suunnittelu ja
toteutus. Minua
kiinnostaa
hyvinvointiteknologia. 

Talotekniikka:  
Minua kiinnostaa sähköiseen talotekniikka ja
LVI-talotekniikka (lämpö-, vesi- ja ilmatekniikka).
Tulevaisuudessa haluan työskennellä asuin-,
liike- ja teollisuusrakennusten talotekniikan
suunnittelun, talotekniikkajärjestelmien
rakentamisen johtamisen sekä kunnossapidon
ja korjausrakentamisen tehtävissä. 

 

 
Tieto- ja viestintätekniikka:  
Olen kiinnostunut ohjelmoinnista. Haluan
tulevassa työssäni suunnitella ja kehittää
ihmisten, yritysten ja laitteiden välisessä
viestinnässä tarvittavia sovelluksia ja
järjestelmiä. Pidän ajatuksesta, että tuleva
työympäristöni olisi kansainvälinen. 

 
Tuotantotalous:  
Minua kiinnostaa monipuolinen
yritystoiminnan kokonaisuuden tekniikan,
talouden ja johtamisen näkökulma sekä
teollisen palveluliiketoiminnan ja uusien
tuotteiden kehittäminen. Tulevaisuudessa
työskentelen monipuolisissa teollisuuden,
palveluyritysten ja julkisen sektorin kehitys-,
suunnittelu-, hankinta-, myynti-, palvelut- ja
esimiestehtävissä esim. kehitysinsinöörinä,
suunnitteluinsinöörinä, tuotannon
suunnittelijana, tuotantoinsinöörinä,
laatuinsinöörinä, projekti-insinöörinä, myynti-
insinöörinä, tarkastusinsinöörinä tai
projektipäällikkönä. 

 

Rakennusarkkitehti:  
Vahvuuksiani ovat luovuus ja kolmiulotteinen hahmotuskyky.
Haluan vahvistaa visuaalista ja esteettistä ajattelutaitoani.
Olen kiinnostunut yhdistämään teknillistä, taiteellista ja
taloudellista osaamista tulevassa työssäni. Tulevaisuudessa
haluan työskennellä uudis- ja korjausrakentamisessa
suunnittelu- ja konsulttitoimistojen, rakennusliikkeiden,
pientaloteollisuuden ja julkishallinnon palveluksessa tai
itsenäisenä yrittäjänä. 

 



Konetekniikka:  
Olen kiinnostunut koneiden teknisistä
valmistusmenetelmistä. Tulevaisuudessa
voin työskennellä tuotekehityksen,
koneensuunnittelun, tutkimuksen,
tuotannon tai koulutuksen parissa. Pidän
matematiikan, fysiikan ja kemian
opiskelusta ja lisäksi lujuusopista ja
statistiikasta. 

 

Ajoneuvotekniikka:  
Minua kiinnostaa ajoneuvotekniikan ja
konetekniikan osaaminen. Tulevaisuudessa
haluan työskennellä monipuolisesti
ajoneuvoteollisuuden ja ajoneuvojen parissa.
Lisäksi työni voi sisältää tuotekehitystä,
koneensuunnittelua, tutkimusta,
korjaamotoimintaa, logistiikkaa, tuotantoa,
myyntiä ja markkinointia tai koulutusta. 

 

Energia- ja ympäristötekniikka:  
Minua kiinnostaa vaihtoehtoiset energiantuotantomenetelmät,
energian käyttö ja jakelu. Pidän matematiikan, fysiikan ja
kemian opiskelusta. Tulevaisuudessa haluan toimia
teollisuuden ja elinkeinoelämän käyttö-, suunnittelu-,
tutkimus-, kehitys- ja tuotekehitystehtävissä. 

 

Logistiikka:  
Olen kiinnostunut materiaalin- rahan- ja tietovirtojen
hallinnan ratkaisuista sekä niiden vaikutuksista yrityksen
toimitusketjuihin. Tulevaisuudessa voin työskennellä
logistiikka-asiantuntijana, hankintainsinöörinä,
logistiikkapäällikkönä, ostajana kuljetussuunnittelijana,
tuotannonsuunnittelijana ja kehitysinsinöörinä usealla eri
toimialalla. 

Maanmittaus:  
Olen kiinnostunut rakentamisen, maan omistuksen ja maankäytön suunnittelusta ja
kaavoituksesta sekä maanmittauksen toimitustuotannosta. Minua kiinnostavat
ilmakuvauskopterit, laserkeilaimet, GPS-kartoituslaitteet ja erilaiset 3D-mallinnus-,
suunnittelu- ja laskentaohjelmistot. Tulevassa työssäni voin toimia maasto- ja
rakennusmittaus, kartoitustehtävien, paikkatieto, sovelluskehityksen ja ohjelmoinnin,
ympäristönsuunnittelun, kiinteistötehtävien, kaavoituksen, geodeettisen laskennan
sekä hallinnollisten ja esimiestehtävien parissa. 

 Prosessi- ja materiaalitekniikka:  
Olen kiinnostunut erilaisista materiaaleista, niiden raaka-
aineista, ominaisuuksista ja valmistusratkaisuista sekä
asiakastuotteista. Tulevaisuudessa haluan työskennellä
kemianteollisuudessa, puunjalostusteollisuudessa,
petrokemianteollisuudessa, kaivosteollisuudessa ja
metallien jalostuksessa, elintarviketeollisuudessa tai muovi-
ja kumiteollisuudessa. Tyypillisiä työtehtäviäni ovat
tuotannon, tuotekehityksen, laadunvarmistuksen, myynnin
ja asiakaspalvelun asiantuntija-, suunnittelu- ja
esimiestehtävät. 

 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka:  
Minua kiinnostaa rakennustekniikka.
Tulevaisuudessa työskentelen asuin-, liike- ja
teollisuusrakennusten rakenteiden suunnittelun
parissa, varsinaisen rakentamisen
johtamistehtävissä, kunnossapito ja
korjausrakentamisen parissa. Voin työskennellä
myös liikenneväylien, erilaisten maa- ja
vesirakenteiden, perustusten,
vesihuoltoverkostojen sekä ympäristörakenteiden
suunnittelun, toteuttamisen ja ylläpidon tehtävissä. 

 

Sähkö- ja automaatiotekniikka:  
Minua kiinnostaa sähkövoimatekniikka,
automaatiotekniikka, elektroniikan alan tekniikka ja
sähköinen talotekniikka. Olen kiinnostunut myös
digitalisaatiosta, robotisaatiosta, automatisaatiosta,
älykkäistä sähköverkoista, teollisesta internetistä sekä
teollisuuden älykkäistä ratkaisuista. Tulevaisuudessa
haluan työskennellä asiantuntijatehtävissä
teollisuuden, energia-alan tai rakennusalan
palveluksessa. 

 



Humanistiset tieteet:  
Minua kiinnostaa historia, eri kulttuurit tai viestintä. Minua
kiinnostaa kielet ja kirjallisuus. Minua kiinnostaa puheen, kielen ja
kommunikaation sekä äänenhäiriöiden parissa työskentely.  

Teologinen tiedekunta:  
Olen kiinnostunut uskonnollisista ilmiöistä ja instituutioista.
Haluan ymmärtää ihmisiä ja kulttuureja. Voisin tulevaisuudessa
työskennellä koulussa, mediassa, järjestöissä tai uskonnollisissa
yhteisöissä. 

 

Kulttuuriala:  
Haluan kehittää omaa taidollista ja taiteellista
osaamistani. Minua innostaa työskentely alati
muuttuvalla alalla sekä mahdollisuus työllistää
itse itseni. Minulla on vahva osaamispohja
harrastuneisuuteni kautta ja haluan hyödyntää
harrastustaustaani tulevassa ammatissani.  

 

Taidealat:  
Minua kiinnostavat taiteet,
esittäminen, opetus ja tutkimus.  

 



Kasvatusalat:  
Minua kiinnostaa ihmisen kehitys ja
oppiminen sekä opettaminen. Haluan
työskennellä koulumaailmassa.
Tulevaisuudessa voin työskennellä
monipuolisesti kasvatusalan työtehtävissä
sekä teorian asiantuntijana. Minua kiinnostaa
kasvatuksen ja koulutuksen merkityksen
kestävämmän ja inhimillisemmän
tulevaisuuden rakentaminen. 

Varhaiskasvatus:  
Minua kiinnostaa pienen lapsen kasvu, kehitys ja
oppiminen. Haluan toimia varhaiskasvatuksen ja
pedagogiikan asiantuntijana.  

 

Humanistinen ala ja kasvatusala:  
Minua kiinnostaa ihmisten
kohtaaminen, sosiaaliset taidot,
ihmissuhdetyö ja
monikulttuurisuus sekä ihmisten
parissa työskentely.  

 



Psykologia:  
Minua kiinnostaa eri-ikäisten ihmisen käyttäytyminen ja mielenterveys.
Tulevaisuudessa voisin työskennellä monipuolisesti esimerkiksi
koulumaailmassa tai työhyvinvoinnin parissa. Minua kiinnostaa muun muassa
neuropsykologiaan ja henkilöstötehtäviin liittyvät kysymykset. 

 

Sosiaalitieteet:  
Minua kiinnostaa asiantuntija työ yhteiskunnallisten
kysymysten ja sosiaalisten ilmiöiden parissa.
Tulevaisuudessa voisin työskennellä laajasti erilaisissa
asiantuntijatehtävissä sekä esimerkiksi käytännön
työssä perheiden parissa.

 

Hallintotieteet ja johtaminen:  
Minua kiinnostaa organisaatioiden ja työyhteisöjen
johtaminen monialaisesta näkökulmasta. 

 



Maa- ja metsätieteet:  
Minua kiinnostaa ruokaan ja maatalouteen,
metsiin ja materiaaleihin, uusiutuviin
luonnonvaroihin sekä vesistöihin ja
vedenkäyttöön liittyvät kysymykset. Olen
kiinnostunut metsistä sekä niiden hoidosta.
Minua kiinnostaa metsien taloudellinen,
ekologinen ja sosiaalinen merkitys yhteiskunnalle. 

 

Luonnontieteet:  
Minua kiinnostaa syvällinen
matemaattisten aineiden
osaaminen sekä niiden
opettaminen. Minua kiinnostaa
sairauksien syiden selvittäminen,
lääkekehitys ja laboratoriossa
työskentely. Minua kiinnostaa
luonnon monimuotoisuus. 

 

Luonnonvara-ala:  
Minua kiinnostaa maa- ja metsätalous, uusiutuva
energia, ympäristö-, viher- ja puutarha-ala sekä,
kestävä kehitys ja biotalous. Tulevaisuudessa voisin
työskennellä yrittäjänä, kaupan ja teollisuuden
palveluksessa, hallinnon ja eri organisaatioiden
asiantuntijana, tutkimus- ja kehittämishankkeissa,
ammatillisissa oppilaitoksissa sekä rahoitus- ja
vakuutussektorilla. 



Kauppatieteet:  
Minua kiinnostaa talous, sijoittaminen
ja rahoitusmarkkinat. Minua
kiinnostaa miten kaupalliset
innovaatiot syntyvät ja helpottavat
ihmisten elämää. 

 

Oikeustieteet:  
Minua kiinnostaa oikeudellisten ongelmien
monipuolinen tunnistaminen ja
ratkaiseminen sekä yhteiskunnalliset
kysymykset. Haluan kehittää suullista ja
kirjallista argumentaatiokykyäni.  

 

Liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ala:  
Minua kiinnostaa myyntiin, markkinointiin, viestintään,
henkilöstöhallintoon ja esimiestyöhön tai talouteen ja
rahoitukseen tai tietojenkäsittelyyn liittyvät asiat sekä
erilaisten sovellusten ja digitaalisten palveluiden
kehittäminen ja testaus. Tulevaisuudessa voisin työskennellä
asiakaspalvelu-, sihteeri-, suunnittelu- tai johtotehtävissä.
Työpaikkani voi olla esimerkiksi kirjastossa, pankissa,
ohjelmistoyrityksessä, verotoimistossa ja hyvin monessa
muussa paikassa.  

 

Matkailu, ravitsemis- ja talousala:  
Minua kiinnostaa matkailu-,
ravitsemis- ja talousalan
työtehtävät. Haluan työskennellä
monikulttuurisessa ympäristössä
ja kansainvälisellä alalla.  

 



Minua kiinnostaa rakennusten, kaupunkitilojen ja kaupunkiympäristöjen suunnittelu.
Minua kiinnostaa ekologia, talous ja yhteiskunta. Minua kiinnostaa käsillä tekeminen
ja pienoismallit.  

Minua kiinnostaa erilaiset laitteet, rakenteet ja koneiden ominaispiirteet. Minua
kiinnostaa tekniset ratkaisut ja niiden toimivuus.  

Minua kiinnostaa hyvinvointia ja kestävää kehitystä edistävät tekniikat. Minua
kiinnostaa Suomen suurimmat teollisuudenalat eli metsä-, metalli- ja
kemianteollisuus.  

Minua kiinnostaa kestävä kehitys ja ilmastonmuutos. Minua kiinnostaa uudenlaiset
rakennusmateriaalit ja –tavat. Minua kiinnostaa rakennusten, rakenteiden ja
rakennusmateriaalien suunnittelu. Minua kiinnostaa teiden, väylien ja vesihuollon
verkostojen rakenteellinen ja taloudellinen suunnittelu.  

Minua kiinnostaa tekniikka, kauppatieteet ja ihmisten käyttäytyminen. Minua
kiinnostaa asioiden väliset yhteydet ja kokonaisuuksien analysointi
tuotantotaloudellisten haasteiden ratkaisemiseksi. 

Minua kiinnostaa luonnontieteiden ja teknisten tieteiden yhdistäminen. Minua
kiinnostaa ympäristön hyvinvointi, kestävä kehitys ja kiertotalous.  

Minua kiinnostaa historia, eri kulttuurit tai viestintä. Minua kiinnostaa kielet ja
kirjallisuus. Minua kiinnostaa puheen, kielen ja kommunikaation sekä
äänenhäiriöiden parissa työskentely.  

Olen kiinnostunut uskonnollisista ilmiöistä ja instituutioista. Haluan ymmärtää
ihmisiä ja kulttuureja. Voisin tulevaisuudessa työskennellä koulussa, mediassa,
järjestöissä tai uskonnollisissa yhteisöissä. 

Minua kiinnostaa suunnitella digitaalisia tuotteita ja tietokoneohjelmistojen
kehittäminen. Minua kiinnostaa kryptovaluutat ja virtuaalitekniikat. 

Minua kiinnostaa suunnitella digitaalisia tuotteita ja tietokoneohjelmistojen
kehittäminen. Minua kiinnostaa kryptovaluutat ja virtuaalitekniikat. 



Minua kiinnostaa tekoälyn ja digitalisaation taustalla olevien teknologioiden
kehittäminen. 

Minua kiinnostaa tietoteknisten laitteiden ja ohjelmistojen suunnittelu ja toteutus.
Minua kiinnostaa hyvinvointiteknologia. 

Minua kiinnostaa ihmisen kehitys ja oppiminen sekä opettaminen. Haluan työskennellä
koulumaailmassa. Tulevaisuudessa voin työskennellä monipuolisesti kasvatusalan
työtehtävissä sekä teorian asiantuntijana. Minua kiinnostaa kasvatuksen ja koulutuksen
merkityksen kestävämmän ja inhimillisemmän tulevaisuuden rakentaminen. 

Minua kiinnostaa pienen lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen. Haluan toimia
varhaiskasvatuksen ja pedagogiikan asiantuntijana.

Minua kiinnostaa ihmisen hyvinvointi ja terveys. Minua innostaa ajatus potilastyöstä
tai tutkijanurasta.  

Olen kiinnostunut terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä terveydenhuollon ja
terveysalan koulutuksen kehittämisestä. Minua kiinnostaa toimia asiantuntija- ja
johtotehtävissä terveydenhuoltoalalla. 

Minua kiinnostaa ihmisten liikkuminen, hyvinvointi ja terveys. Haluaisin tehdä
liikunnallisesta elämäntavastani itselleni ammatin. Haluaisin työskennellä opetuksen,
tutkimuksen tai asiantuntijatyön parissa. 

Minua kiinnostaa asiantuntija työ yhteiskunnallisten kysymysten ja sosiaalisten
ilmiöiden parissa. Tulevaisuudessa voisin työskennellä laajasti erilaisissa
asiantuntijatehtävissä sekä esimerkiksi käytännön työssä perheiden parissa.  

Minua kiinnostaa organisaatioiden ja työyhteisöjen johtaminen monialaisesta
näkökulmasta. 



Minua kiinnostaa eri-ikäisten ihmisen käyttäytyminen ja mielenterveys. Tulevaisuudessa
voisin työskennellä monipuolisesti esimerkiksi koulumaailmassa tai työhyvinvoinnin
parissa. Minua kiinnostaa muun muassa neuropsykologiaan ja henkilöstötehtäviin
liittyvät kysymykset. 

Minua kiinnostaa oikeudellisten ongelmien monipuolinen tunnistaminen ja
ratkaiseminen sekä yhteiskunnalliset kysymykset. Haluan kehittää suullista ja
kirjallista argumentaatiokykyäni.  

Minua kiinnostaa talous, sijoittaminen ja rahoitusmarkkinat. Minua kiinnostaa miten
kaupalliset innovaatiot syntyvät ja helpottavat ihmisten elämää. 

Minua kiinnostavat taiteet, esittäminen, opetus ja tutkimus.  

Minua kiinnostaa ruokaan ja maatalouteen, metsiin ja materiaaleihin, uusiutuviin
luonnonvaroihin sekä vesistöihin ja vedenkäyttöön liittyvät kysymykset. Olen
kiinnostunut metsistä sekä niiden hoidosta. Minua kiinnostaa metsien taloudellinen,
ekologinen ja sosiaalinen merkitys yhteiskunnalle. 

Minua kiinnostaa syvällinen matemaattisten aineiden osaaminen sekä niiden
opettaminen. Minua kiinnostaa sairauksien syiden selvittäminen, lääkekehitys ja
laboratoriossa työskentely. Minua kiinnostaa luonnon monimuotoisuus. 

Minua kiinnostaa ihmisten kohtaaminen, sosiaaliset taidot, ihmissuhdetyö ja
monikulttuurisuus sekä ihmisten parissa työskentely.  

Haluan kehittää omaa taidollista ja taiteellista osaamistani. Minua innostaa työskentely
alati muuttuvalla alalla sekä mahdollisuus työllistää itse itseni. Minulla on vahva
osaamispohja harrastuneisuuteni kautta ja haluan hyödyntää harrastustaustaani
tulevassa ammatissani.  



Minua kiinnostaa myyntiin, markkinointiin, viestintään, henkilöstöhallintoon ja
esimiestyöhön tai talouteen ja rahoitukseen tai tietojenkäsittelyyn liittyvät asiat sekä
erilaisten sovellusten ja digitaalisten palveluiden kehittäminen ja testaus.
Tulevaisuudessa voisin työskennellä asiakaspalvelu-, sihteeri-, suunnittelu- tai
johtotehtävissä. Työpaikkani voi olla esimerkiksi kirjastossa, pankissa,
ohjelmistoyrityksessä, verotoimistossa ja hyvin monessa muussa paikassa.  

Minua kiinnostaa maa- ja metsätalous, uusiutuva energia, ympäristö-, viher- ja
puutarha-ala sekä, kestävä kehitys ja biotalous. Tulevaisuudessa voisin työskennellä
yrittäjänä, kaupan ja teollisuuden palveluksessa, hallinnon ja eri organisaatioiden
asiantuntijana, tutkimus- ja kehittämishankkeissa, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä
rahoitus- ja vakuutussektorilla. 

Minua kiinnostaa maa- ja metsätalous, uusiutuva energia, ympäristö-, viher- ja
puutarha-ala sekä, kestävä kehitys ja biotalous. Tulevaisuudessa voisin työskennellä
yrittäjänä, kaupan ja teollisuuden palveluksessa, hallinnon ja eri organisaatioiden
asiantuntijana, tutkimus- ja kehittämishankkeissa, ammatillisissa oppilaitoksissa sekä
rahoitus- ja vakuutussektorilla. 

Minua kiinnostaa matkailu-, ravitsemis- ja talousalan työtehtävät. Haluan
työskennellä monikulttuurisessa ympäristössä ja kansainvälisellä alalla.  

Minua kiinnostaa muoti, kosmetiikka ja kauneudenhoito. Olen kiinnostunut
toimimaan kosmetiikan, kauneudenhoidon sekä muodin osto-, myynti- ja
markkinointitehtävissä. Olen kiinnostunut kehittämään omaa kriittistä
suhtautumistani kosmetiikan, kauneudenhoidon ja muodin markkinoilla annettuihin
tuotelupauksiin. Haluan työssäni tarjota kuluttajille monipuolista ja ajanmukaista
tuotetietoutta sekä opastusta tuotteiden valintaan ja turvalliseen käyttöön. 

Haluan työskennellä erilaisissa elämäntilanteissa olevien yksilöiden, perheiden ja
yhteisöjen kanssa. Haluan auttaa eri-ikäisiä ihmisiä ja heidän läheisiään kohtaamaan
sairastumisen, vammautumisen ja kuoleman elämänkaaren eri vaiheissa. Tulevassa
työssäni voin hoitaa myös saattohoidossa olevia kuolevia potilaita ja tukee heidän
läheisiään. 



Haluan edistää ihmisten välistä yhdenvertaisuutta ja sosiaalisen turvallisuuden
toteutumista inhimillisellä ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Haluan
vahvistaa ihmisten osallisuutta yhteisöissä ja yhteiskunnassa sekä vaikuttaa niiden
toimivuuden rakentumiseen. Tulevassa työssäni voin työskennellä
varhaiskasvatuksen, perhetyön, lastensuojelun, nuorisotyön, koulujen
hyvinvointityön, aikuissosiaalityön, rikosseuraamustyön, päihde- ja mielenterveystyön,
vammaistyön, erityiskasvatuksen, vanhustyön tai monikulttuurisuustyön tehtävissä. 

Minua kiinnostaa ihmisen toimintakyky ja liikkumiskyky apuvälineiden avulla.
Tulevassa työssäni voin työskennellä sosiaali- ja terveydenhuollon alueella oman
erityisalani asiantuntijana apuvälineitä valmistavissa yrityksissä, sairaaloiden ja
laitosten apuvälineyksiköissä tai muissa organisaatioissa. 

Minua kiinnostaa laboratoriotyöskentely ja näytteidenotto. Tulevassa työssäni voisin
työskennellä myös analytiikassa, potilastutkimuksissa, asiakaspalvelun
ohjaustehtävissä, markkinointi- ja tuotekehitystehtävissä sekä oman alansa
kehittämis- ja tutkimustyössä. 

Haluan tehdä vaativaa ja vastuullista hoitotyötä. Tulevassa työssäni haluan
työskennellä eri organisaatioiden ambulansseissa ja/tai suunnittelu-, kehittämis- tai
koulutustehtävissä. Voisin työskennellä myös lääkäri- ja pelastushelikoptereissa tai
toimia yrittäjänä. Lisäksi voin toimia sairaanhoitajana perusterveydenhuollossa,
erikoissairaanhoidossa, sosiaalihuollon yksiköissä sekä yksityisen ja kolmannen
sektorin alueilla Suomessa ja EU-maissa. Lisäkoulutuksen jälkeen minulla on
mahdollisuus työllistyä yhden hengen ensihoitoyksikköön tai ensihoidon
kenttäjohtajaksi. 

Minua kiinnostaa ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen. Haluan hyödyntää
osaamistani terveydenedistämisessä, ennaltaehkäisyssä, ja erityisesti tilanteissa,
joissa ikääntyminen, vamma, sairaus tai ympäristötekijät rajoittavat ihmisen liikkumis-
tai toimintakykyä ja osallistumismahdollisuuksia. Tulevassa työssäni voisin
työskennellä asiakastyössä ja muissa asiantuntijatehtävissä mm. sairaaloissa,
terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, yrittäjänä tai kolmannella sektorilla. 



Minua kiinnostaa kokonaisvaltainen vanhustyön osaaminen. Haluan työssäni tukea
hyvää ja osallistuvaa ikääntymistä. Tulevassa työssäni voisin työskennellä
vanhuspalvelujen tuottajana, koordinoijana, suunnittelijana ja kehittäjänä julkisella ja
yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja säätiöissä. Voisin työskennellä yksilö- ja
ryhmämuotoisessa asiakastyössä vanhustyön moniammatillisissa työryhmissä. 

Minua kiinnostaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen sekä naistentautien
hoitotyö. Haluan työskennellä perhesuunnittelussa, raskaana olevan, synnyttävän ja
synnyttäneen naisen, terveen vastasyntyneen ja perheen kätilötyössä sekä
naistentautien hoitotyössä. 

Olen kiinnostunut näöstä ja silmäterveydestä. Haluan työskennellä optisen alan
yrityksessä optikkoliikkeessä tai optikkoliikeketjussa. Voin toimia myös yrittäjänä.
Työpaikkani voi olla myös julkinen tai yksityinen terveydenhuollon yksikkö, kuten
silmäsairaala, optisen alan järjestö tai tukkuliike. 

Minua kiinnostaa säteilyn lääketieteellisen käytön asiantuntijuus. Voin työskennellä
terveyskeskusten ja sairaaloiden sekä yksityisten lääkäriasemien röntgen-, isotooppi-
tai sädehoito-osastoilla kotimaassa ja ulkomailla. Lisäksi voin toimia lääketieteellisissä
tutkimusryhmissä ja alan kaupallisissa yrityksissä myynti- ja tuotekehitystehtävissä,
teollisuuden ja ympäristöterveydenhuollon palveluksessa, tutkimus- ja
opetustehtävissä sekä eläinlääketieteessä. 

Haluan työlläni mahdollistaa asiakkaalle merkityksellisen ja toimivan arjen. Voin
työllistyä esim. sairaalaan, terveyskeskukseen, hyvinvointi- tai palvelukeskukseen,
kouluun, päiväkotiin, erityishuoltopiiriin, asumisyksiköihin tai hyvinvointialan
järjestöihin, hankkeisiin ja kehittämistehtäviin. Tulevassa työssäni voin toimia
ikääntyneen väestön kotona asumisen tukemisessa kotikuntoutuksessa tai kotiin
vietävissä palveluissa, lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja kasvun tukemisessa ja
syrjäytymisen ehkäisyssä, asiakkaiden tasapainoisen elämän mahdollistamisessa,
työkyvyn arvioinnissa ja ylläpidossa sekä kuntouttavassa työtoiminnassa.

Haluan työskennellä liikkumisen ja terveydenedistämisen parissa. Tulevassa työssäni
voisin työskennellä kuntien, liikuntajärjestöjen ja -seurojen tai yksityisten liikunta- ja
hyvinvointiyritysten palveluksessa. Lisäksi voin toimia monialaisessa ohjaus-,
valmennus- ja kouluttajatyössä asiantuntija-, esimies-, hallinto- ja kehittämistehtävissä. 



Minua kiinnostaa ajoneuvotekniikan ja konetekniikan osaaminen. Tulevaisuudessa
haluan työskennellä monipuolisesti ajoneuvoteollisuuden ja ajoneuvojen parissa.
Lisäksi työni voi sisältää tuotekehitystä, koneensuunnittelua, tutkimusta,
korjaamotoimintaa, logistiikkaa, tuotantoa, myyntiä ja markkinointia tai koulutusta. 

Minua kiinnostaa vaihtoehtoiset energiantuotantomenetelmät, energian käyttö ja
jakelu. Pidän matematiikan, fysiikan ja kemian opiskelusta. Tulevaisuudessa haluan
toimia teollisuuden ja elinkeinoelämän käyttö-, suunnittelu-, tutkimus-, kehitys- ja
tuotekehitystehtävissä. 

Olen kiinnostunut koneiden teknisistä valmistusmenetelmistä. Tulevaisuudessa voin
työskennellä tuotekehityksen, koneensuunnittelun, tutkimuksen, tuotannon tai
koulutuksen parissa. Pidän matematiikan, fysiikan ja kemian opiskelusta ja lisäksi
lujuusopista ja statistiikasta. 

Olen kiinnostunut materiaalin- rahan- ja tietovirtojen hallinnan ratkaisuista sekä
niiden vaikutuksista yrityksen toimitusketjuihin. Tulevaisuudessa voin työskennellä
logistiikka-asiantuntijana, hankintainsinöörinä, logistiikkapäällikkönä, ostajana
kuljetussuunnittelijana, tuotannonsuunnittelijana ja kehitysinsinöörinä usealla eri
toimialalla. 

Olen kiinnostunut rakentamisen, maan omistuksen ja maankäytön suunnittelusta ja
kaavoituksesta sekä maanmittauksen toimitustuotannosta. Minua kiinnostavat
ilmakuvauskopterit, laserkeilaimet, GPS-kartoituslaitteet ja erilaiset 3D-mallinnus-,
suunnittelu- ja laskentaohjelmistot. Tulevassa työssäni voin toimia maasto- ja
rakennusmittaus, kartoitustehtävien, paikkatieto, sovelluskehityksen ja ohjelmoinnin,
ympäristönsuunnittelun, kiinteistötehtävien, kaavoituksen, geodeettisen laskennan
sekä hallinnollisten ja esimiestehtävien parissa. 

Olen kiinnostunut erilaisista materiaaleista, niiden raaka-aineista, ominaisuuksista ja
valmistusratkaisuista sekä asiakastuotteista. Tulevaisuudessa haluan työskennellä
kemianteollisuudessa, puunjalostusteollisuudessa, petrokemianteollisuudessa,
kaivosteollisuudessa ja metallien jalostuksessa, elintarviketeollisuudessa tai muovi- ja
kumiteollisuudessa. Tyypillisiä työtehtäviäni ovat tuotannon, tuotekehityksen,
laadunvarmistuksen, myynnin ja asiakaspalvelun asiantuntija-, suunnittelu- ja
esimiestehtävät. 



Minua kiinnostaa rakennustekniikka. Tulevaisuudessa työskentelen asuin-, liike- ja
teollisuusrakennusten rakenteiden suunnittelun parissa, varsinaisen rakentamisen
johtamistehtävissä, kunnossapito ja korjausrakentamisen parissa. Voin työskennellä
myös liikenneväylien, erilaisten maa- ja vesirakenteiden, perustusten,
vesihuoltoverkostojen sekä ympäristörakenteiden suunnittelun, toteuttamisen ja
ylläpidon tehtävissä. 

Minua kiinnostaa sähkövoimatekniikka, automaatiotekniikka, elektroniikan alan
tekniikka ja sähköinen talotekniikka. Olen kiinnostunut myös digitalisaatiosta,
robotisaatiosta, automatisaatiosta, älykkäistä sähköverkoista, teollisesta internetistä
sekä teollisuuden älykkäistä ratkaisuista. Tulevaisuudessa haluan työskennellä
asiantuntijatehtävissä teollisuuden, energia-alan tai rakennusalan palveluksessa. 

Minua kiinnostaa sähköiseen talotekniikka ja LVI-talotekniikka (lämpö-, vesi- ja
ilmatekniikka). Tulevaisuudessa haluan työskennellä asuin-, liike- ja
teollisuusrakennusten talotekniikan suunnittelun, talotekniikkajärjestelmien
rakentamisen johtamisen sekä kunnossapidon ja korjausrakentamisen tehtävissä. 

Olen kiinnostunut ohjelmoinnista. Haluan tulevassa työssäni suunnitella ja kehittää
ihmisten, yritysten ja laitteiden välisessä viestinnässä tarvittavia sovelluksia ja
järjestelmiä. Pidän ajatuksesta, että tuleva työympäristöni olisi kansainvälinen. 

Minua kiinnostaa monipuolinen yritystoiminnan kokonaisuuden tekniikan, talouden
ja johtamisen näkökulma sekä teollisen palveluliiketoiminnan ja uusien tuotteiden
kehittäminen. Tulevaisuudessa työskentelen monipuolisissa teollisuuden,
palveluyritysten ja julkisen sektorin kehitys-, suunnittelu-, hankinta-, myynti-, palvelut-
ja esimiestehtävissä esim. kehitysinsinöörinä, suunnitteluinsinöörinä, tuotannon
suunnittelijana, tuotantoinsinöörinä, laatuinsinöörinä, projekti-insinöörinä, myynti-
insinöörinä, tarkastusinsinöörinä tai projektipäällikkönä. 

Vahvuuksiani ovat luovuus ja kolmiulotteinen hahmotuskyky. Haluan vahvistaa
visuaalista ja esteettistä ajattelutaitoani. Olen kiinnostunut yhdistämään teknillistä,
taiteellista ja taloudellista osaamista tulevassa työssäni. Tulevaisuudessa haluan
työskennellä uudis- ja korjausrakentamisessa suunnittelu- ja konsulttitoimistojen,
rakennusliikkeiden, pientaloteollisuuden ja julkishallinnon palveluksessa tai
itsenäisenä yrittäjänä. 




