KAINUUN AMMATTIBAROMETRI
PULAA
Eläinlääkärit
Erityisopettaja

Kirjanpitäjät, palkanlaskijat
Laboratoriohoitajat, röntgenhoitajat

*Psykologit
Puheterapeutit

Farmaseutit
Hammaslääkärit

Lastentarhanopettaja
*Lääkärit

*Sairaanhoitajat
Siivoojat

Hitsaajat, kaasuleikkaajat
Hoitoa ja tutkimusta avustava työ

*Myyntiedustus ja puhelinmyyjät
Perushoit., lääkintävahtim. lähihoitajat

Sosiaalityöntekijät

Aineenopettajat ja lehtorit
Biologit

Lattianpäällystystyö
Lehdentoimittajat

Papit ja uskonnollinen työ
Perhepäivähoitajat

Einestyöntekijät
Eristäjät

Liikunnanohjaajat ja valmentajat
Linja-asentajat

Pesulatyöntekijät
Poliisit

Fysioterapeutit, kuntohoitajat
Hammashoitajat

Logistikot ja kuljetussuunnittelijat
Lääketyöntekijät

Posti- ja teleliikenteen virkailijat
Postinkantajat ja -lajittelijat

Henkilöstöhallinto
Hienomekaanikot

Maanviljelijät
Maatalousneuvojat ja -tutkijat

Puhelinvaihteenhoitajat
Ruokapalvelujen esimiehet

Hovimestarit ja tarjoilijat
Humanist. ja luonnontiet. alan tutkijat

Maataloustyöntekijät
Majoitusliikkeen hoitajat

Sosiaalialan ohjaajat, hoitajat
Sosiaalivakuutusvirkailijat

Huoltoasematyöntekijät
Isännöitsijät

Makeistyöntekijät
Matkaoppaat

Suuhygienistit
Sähkökoneenasentajat

Johtavat sosiaalityöntekijät
Järjestöjen ja liittojen johtajat

Metsätalousneuvojat ja -tutkijat
Metsätaloustyötä johtavat

Sähkötekniikan insinöörit ja teknikot
Säilyke- ja pakastetyöntekijät

Kahvil., ruokal. annostel. ja myyjät
Kaivostekn. ja metallurg. ins. ja tekn

Mielenterveyshoitajat
Mittausinsin. ja -teknikot, kartoitt.

Taloushall. suunnittelijat
Teollisuuden maalarit ja lakkaajat

Kalanviljelijät
Kampaajat ja kauneudenhoitajat

Muu elintarviketeollisuustyö
Muu hallinto ja toimistotyö

Teollisuuden pakkaajat
Tiedottajat

Kauppapuutarhurit ja viherrakentajat
Kemiantekniikan insinöörit ja teknikot

Muu metalli ja konepaja- ja rakennusmetallityö
Muu opetustyö

Torikauppiaat ja kotimyyjät
Tukku- ja vähittäiskauppiaat

Kemistit
Kivityöntekijät

Muu palvelutyö
Muu talonrakennustyö

Turpeennostotyöntekijät
Työnvälitystyöntekijät

Kodinhoitajat ja kotiavustajat
Kokit, keittäjät ja kylmäköt

Muu taloushall. suunnittelu- ja tilinp
Muu vartiointi-, suojelu- ja hälytystyö

Vakuutustoimihenkilöt
Valokuvaajat ja elokuvaajat

Koneistajat ja työkaluntekijät
Konepaja- ja metalliteollis. kokoojat

Muusikot
Myymälänhoitajat

Varastonhoitajat
Verhoilijat

Kouluttajat
Kunnallishallinnon johtavat virkamieh

Myyntisihteerit
Nosturinkuljettajat

Yhteiskunnallisen alan tutkijat
Yliopiston- ja korkeakouluopettajat

Lainopilliset asiantuntijat
Lastenhoitajat, päivähoito

Ompelijat
Palomiehet

Ympäristö- ja luonnonsuojelutyö
Yrittäjät

TASAPAINOSSA

YLITARJONTAA
*ATK-suunnittelijat

Maarakennuskoneiden kuljettajat

Puutavaratyöntekijät

Elektr. autom. ja tietotekn. ins tekn.
*Huonekalupuusepät

Mainonta- ja markkinointialan päällikkö
*Mainosalan suunnittelijat

*Rakennusalan sekatyöntekijät
Rakennusinsinöörit ja teknikot

Kaivostyöntekijät
Keittiö- ja ravintolatyöntekijät

Matkailupäälliköt ja -virkailijat
*Matkatoimistovirkailijat

Rakennusmaalarit
Raudoittajat ja betonityöntekijät

Kiinteistönhoito ja kunnossapito
Kirjastotyöntekijät

Metsätyöntekijät
Muotoilijat

Sihteerit
Sähkö-, elektr.-, teletekn. kokoojat

*Kirvesmiehet
*Koneen- ja moottorinkorjaajat

Muu maatalous- ja eläintenhoitotyö
Muurarit

*Sähköasentajat
*Talonrakennustyöntekijät

*Koneenasentajat
Koneinsinöörit ja -teknikot

Muut teknisten alojen insin. ja tekn.
*Myyjät

Tekniset piirtäjät ja muu tekn. ala
*Teollisuuden sekatyöntekijät

*Konepuusepät
Kotieläinten hoitajat

Nuoriso- ohjaajat
Ohjaajat ja näyttämömestarit

Tie- ja ratatyöntekijät
*Tietoliikenne- ja elektroniikka-asent.

Kuorma-auton- ja ajoneuvoyhd. kuljett.
Kuvataiteilijat

*Operaattorit ja mikrotukihenkilöt
*Pankkitoimihenkilöt

Tietotekniikkapäälliköt
*Toimistotyöntekijät

Laborantit ja laboratorioapulaiset
Leipurit ja kondiittorit

*Paperimassatyöntekijät
*Paperityöntekijät

Trukinkuljettajat, siirtokoneenkuljett
Tuote-, myynti- ja vientipäälliköt

*Levysepät
Liikeyritysten johtajat

Prosessinhoitajat
*Putkityöntekijät

Vaatesuunnittelijat ja leikkaajat
*Vaatturit, ateljee- ja kotiompelijat

Linja- ja henkilöautonkuljettajat
Luokanopettaja

Puutarhatyöntekijät
Puutarhatyötä johtavat

*Varastotyöntekijät
Vartijat

Arvio perustuu työ- ja elinkeinotoimistojen näkemyksiin työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehityksestä ammateittain. Tilanteet saattavat muuttua nopeastikin. Arvio on
tehty toukokuussa 2014.
* = Paljon pulaa tai ylitarjontaa työnhakijoista

