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LIITE 3: TARKASTELTUJEN OPINTOALOJEN 
KORKEAKOULUTETTUJEN TYÖLLISTYMINEN ERI 
TOIMIALOILLE   

Seuraavassa kuvassa on esitetty tarkastelujen opintoalojen opistoasteen tai sitä ylemmän 
koulutusasteen tutkinnon suorittaneiden työllistyminen eri toimialoille (Opetushallituksen 
Mitenna-toimialaluokitus). Suunnittelu ja konsultointiala sijoittuu luokituksessa luokan 18 Liike-
elämän tekniset palvelut -toimialan alle. Toimiala koostuu kolmesta alatoimialasta, joista”18.3 
Muut tekniset palvelut” -toimiala vastaa pääosin suunnittelu- ja konsultointialaa, sekä työllistää 
selvän enemmistön tarkasteltujen opintoalojen korkeakoulututkinnon suorittaneista ”18 Liike-
elämän tekniset palvelut”-toimialalla. 

 

Tietolähde: Vipunen, tilastovuosi 2014 
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13 Matkailu-, majoitus- ja ravitsemistoiminta
24 Sosiaalipalvelut
23 Terveyspalvelut

25 Järjestöt
3 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus

15 Posti- ja televiestintä
1 Maa- ja kalatalous

16 Rahoitus ja vakuutus
26 Kulttuuri, virkistys ja kustantaminen

28 Toimiala tuntematon
21 Maanpuolustus ja turvallisuus

27 Muut palvelut
12 Vähittäiskauppa

8 Muu teollisuus
17 Kiinteistönhoito ja ympäristönhuolto

20 Julkinen hallinto ja pakollinen sosiaalivakuutus
19 Liike-elämän kaupallis-hallinnolliset palvelut

5 Kemiallisten tuotteiden valmistus
9 Sähkö-, lämpö- ja vesihuolto

2 Metsätalous ja -teollisuus
14 Kuljetus

4 Metallien ja metallituotteiden valmistus
11 Tukkukauppa

7 Elektroniikka- ja sähkölaitteiden valmistus
22 Koulutus ja tutkimus

6 Koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen valmistus
10 Rakentaminen

18 Liike-elämän tekniset palvelut
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To
im

ia
la

Tarkasteltavien opintoalojen korkeakoulutettujen työllistyminen 
eri toimialoille

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Arkkitehtuuri ja rakentaminen

Kone-, metalli- ja energiatekniikka

Prosessi-, kemian- ja
materiaalitekniikka
Ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
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