
Akutvårdare inom sjuktransporten
* Allmänläkare
Anläggningsmaskinförare m.fl.
* Arbetsledare inom byggverksamhet
Audiologer och logopeder
* Barnträdgårdslärare
Bartendrar
Betongarbetare och armerare
Byggnadsarbetare
Byggnadselmontörer
Experter inom byggande
Experter inom elteknik
* Experter, bilddiagnostik och medicinteknisk utrustn.
Fastighetsskötare
Frisörer
Fysioterapeuter m.fl.
Försäljare, telefonförsäljning och kontaktcenter
Försäljningsrepresentanter
* Golvläggare

Advokater
Aplikationsplanerare
Applikationsprogrammerare
Arbetsförmedlare
Arbetsledare för kontorspersonal
Arbetsledare inom industry
Arbetsledare inom städning på kontor, hotell m.fl.
Arkitekter inom husbyggande
Avfallsinsamlare
Bagare och konditorer
Bensinstationspersonal
Bildkonstnärer
Bioanalytiker (hälsovården)
Brevbärare och postsorterare
Butiksföreståndare
Butiksinnehavare (småföretagare)
Butikskassorer, biljettförsäljare mfl.
Byggnadsmålare m.fl.
Byråsekreterare, hälso och sjukvård
Dataregistrerare
Direktförsäljare
Diversearbetare
Driftoperatörer
Däckmanskap, sjötrafikarbetare m.fl.
Ekonomichefer
Experter inom kemisk processteknik
Experter inom maskinteknik
Farmaceuter
Fastighetsmäklare och disponenter
Finans- och investeringsrådgivare
Flygvärdinnor, purser m.fl.
Formare och kärnmakare
Förare av jordbruks- och skogsmaskiner
Försäljare, kaféer och barer
Glasmästare
Godshanterare, lagerarbetare m.fl.
Guider
Handledare och rådgivare inom socialsektorn
Handpaketerare

Arkivarier och specialister inom museisektorn
Banktjänstemän m.fl.
Bibliotekarier, informatiker m.fl.
Bibliotekspersonal
Biologer, botanister, zoologer m.fl.
Buss- och spårvagnsförare
Databasutvecklare och databasansvariga
Datasupportpersonal
Efterbehandlare och bokbinderiarbetare
Experter inom bokföring och redovisning
Experter inom elektronik
Fotografer
* Försäljare
Grafiska designer och multimediadesigner
Gymnasielärare och högstadielärare
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Bedömningen grundar sig på arbets- och näringsbyråernas syn på hur läget på arbetsmarknaden kommer att utvecklas under det kommande halva året. Situation kan dock snabbt förändras
yrkesvis. Bedömningen har gjorts i september 2017.
* = Stor brist eller överskott på sökande

 Työllistymisen näkymät eri ammateissa
Yrkesbarometer

Suomeksi | In English
Skriv ut

Grovplåtslagare och stålkonstruktionsmontörer
Handläggare av socialskyddsförmåner
Hembiträden och städare
Hopsättare, verkstads- och metallprodukter
Kontors- och hotellstädare m.fl.
Kökschefer
Lagerförvaltare m.fl.
* Lastbils- och specialfordonsförare
Löneräknare
Maskinställare och verkstadsmekaniker
Munhygienister
Muurare m.fl.
Närvårdare
Person-, taxi- och paketbilförare
Processoperatörer inom metallindustri
Rappare
Rörläggare
Sjukskötare m.fl.
Specialister inom anläggningsarbeten

Specialister inom elteknik
Specialister inom maskinteknik
Specialister inom redovisning och revision
Specialister inom socialt arbete
Speciallärare
Svetsare och gasskärare
Takmontörer och takreparatörer
* Tandläkare
Tidnings- och reklamutderare
Timmermän och byggnadssnickare
Tunnplåtslagare
Uppfödare av kött- och mjölkboskap, andra husdjur
Ventilations- och kylmontörer
Växtodlare och djuruppfödare, blandad drift
* Överläkare och specialistläkare
Överskötare och avdelningsskötare
Övriga byggnadsarbetare
Övriga elmontörer
Övriga specialister inom teknik

Hemvårdare (hemvårdstjänster)
Hopsättare, elktrisk och elekronisk utrustning
Hotellreceptionister
Högre tjänstemän inom offentlig förvaltning
Idrottsinstruktörer och fritidsledare
Idrottstränare och funktionärer
Informatörer
Inköpare
Isoleringsmontörer
Jur.assistenter, exp. inom intresseorganisationer
Kiosk- öch torgförsäljare
Kontorpersonal inom transport
Kosmetologer m.fl.
Kranförare
Köksbiträden
Maskinoperatörer, packning, påfylling, märkning
Maskinoperatörer, vävning och stickning
Maskinslipare, -polerare och -vässare
Matematiker, aktuarier och statistiker
Medhjälpare, anläggningsverksamhet
Medhjälpare, byggnadsverksamhet
Medhjälpare, trädgårdsodling
Medhjälpare, växtodl. och djuruppf., blandad drift
Montörer och reparatörer, IKT
Montörer och reparatörer, jordbr. och ind.maskiner
Montörer, reparatörer, elektronik och automation
Motorfordonsmontörer och -reparatörer
Nationalekonomer
Odlare, arbetare inom trädgårds- och växthusodling
Personal inom barnomsorgen
Personal inom snabbmatssektorn
Presentatörer, konferencierer m. fl.
Processop., pappers-, kartong- och massindustri
Processoperatörer, trä- och sågvaror
Processoperatörer, livmedelsindustri
Processoperatörer, plastindustri
Processövervakare, kemisk industry
Psykologer
Resebyråtjänstemän

Skogsbrukare och skogsarbetare
Skogsbrukstekniker
Slaktare, fiskberedare m.fl.
Specialister i pedagogiska metoder
Specialister inom elektronik
Specialister inom IKT-branschen
Specialister inom jordbruk, skogsbruk och fiske
Specialister inom personaladministr. och karriärplanering
Specialister inom personalutveckling och utbildning
Specialister inom träförädling och kemisk processteknik
Specialister inom utveckling av administr. och näringar
Speditörer, tull- och fartygsklarerare
Sprutlackerare
Stenhuggare m.fl.
Studiehandledare, övriga spec. inom undervisning
Stuveriarbetare och truckförare m.fl.
Symaskinsoperatörer
Tapetserare
Tekniska ritare
Tvätteripersonal
Ugnsoperatörer, glas- och kermikindustri
Undersöknings- och marknadsundersökningsintervjuare
Urmakare, övriga tillverkare av finmek.instrument
Varudemonstratörer
Webb- och multimediautvecklare
Verkställande direktörer och verkschefer
Väktare
Värderare och skadeinspektörer
Växeltelefonister
Ytbeläggare och efterbehandlare inom metallindustri
Övrig kontors- och kundtjänstpersonal
Övrig person inom hälso- och sjukvården
Övriga chefer inom företagstjänster och administ.
Övriga experter inom affärslivet
Övriga experter inom fysik, kemi och teknik
Övriga experter inom hälso- och sjukvården
Övriga experter inom processövervaking
Övriga program- och applikationsutvecklare

Inredningsplanerare m.fl.
* Journalister
Kemister
Kontorpersonal inom ekonomiförvaltning
* Kontorsekreterare
Laboranter m. fl.
Ledningsassistanter och avdelningssekreterare
Lågstadielärare
Lärare i yrkesämnen
Maskinsnickare
Musiker, sångare och kompositörer
Möbersnickare m.fl.
Prepressoperatörer
Produkt- och modedesigner
Regissörer och producenter

Restaurang- och storhushållspersonal
* Samhälls- och kulturforskare
Servitörer
Skolgångsbiträden
* Skräddare, ateljésömmerskor, körsnärer, modister
Skådespelare
Spacialister inom miljö- och naturskydd
Specialister inom applikationsarkitektur
Specialister inom reklam och marknadsföring
Sändnings- och AV-tekniker
Tryckare
Universitets- och yrkeshögskolelärare
Översättare, tolkar och andra språkvetare
Övriga experter inom konst och kultur
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