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AlkusAnAt 

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry 
edustaa alan asiantuntijatehtäviin valmistuvia 
humanistisen koulutusalan opiskelijoita sekä 
jo työssä olevia filosofian maistereita ja huma-
nististen tieteiden kandidaatteja. Järjestön 
opiskelijatoiminnassa kirjallisuuden opiskelijat 
ovat yhtenä painopistealueena. 

Tämän oppaan tarkoituksena on koota yhteen 
tietoa alan asiantuntijuudesta, työllistymisestä, 
palkkauksesta sekä tarjota tukea työnhakuun. 
Sisällöt on rakennettu pääosin TAKU ry:n sekä 
Akavan Erityisalojen tutkimustiedon pohjalta. 
TAKU ry tarjoaa lisäksi jäsenilleen henkilökoh-
taisia urasuunnittelu- ja työnhakupalveluita 
sekä palkkaneuvontaa.

Mari Lankinen
puheenjohtaja
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry
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1. tYÖnHAku

Kaiken 
urasuunnittelun 
perusta on omien 
vahvuuksien 
tunnistaminen!

Asiantuntijatehtäviin valmistuvat 
kirjallisuuden opiskelijat saavat 
koulutuksen, joka valmistaa 

hyvin moniin erilaisiin työtehtäviin. 
Filosofian maisterin tutkinto antaa 
vahvan ja laajan osaamispohjan, 
josta jokainen voi johtaa oman 
urapolkunsa. Omaa uraa kannattaa 
kuitenkin alkaa suunnitella jo opinto-
jen alkuvaiheessa, jotta voit suunnata 
osaamistasi mm. sivuainevalinnoilla. 
Kannattaa erityisesti pohtia mitkä 
ovat omia mielenkiinnon kohteitasi 
sekä millä osaamisaluilla olisi vielä 
kehitettävää. Esimerkiksi opintojen 
aikainen työharjoittelu on hyvä väylä 
kartoittaa omia uravaihtoehtoja sekä 
opetella tärkeitä työelämätaitoja. 

Muista myös verkostoitumisen merkitys 
työnhaussa. Akateemisessa työnhaussa 
monet rekrytoinnit tehdään erilaisten verkos-
tojen, kuten LinkedInin kautta, joten kannat-
taa jo aikaisessa vaiheessa aktivoitua!

Tähän osioon TAKU ry on koonnut tiiviste-
tysti ohjeita ja vinkkejä urasuunnitteluun, 
työnhakuun sekä työhaastattelutilanteeseen. 
Työharjoittelu- ja kesätyöpaikat ovat hyviä 
mahdollisuuksia jo opiskeluaikana harjoittaa 
myös työnhakutaitoja.

Montevista Oy:n valmentajan 
Riikka Pajusen vinkit oman 
uran suunnitteluun

Viisi vinkkiä omien vahvuuksien tunnistami-
seen ja mielekkään uran suunnitteluun:
Pohdi ja kirjaa ylös:

1. Mitä teet kaikkein mieluiten eli mistä 
 asioista olet intohimoisen kiinnostunut?
2.  Mitä osaat hyvin, minkä tekeminen on 
 sinulle helppoa? Tee oma osaamiskart-
 tasi (mindmap)!
3.  Kysy viideltä sinut hyvin tuntevalta,  
 mitä vahvuuksia ja osaamista he  
 sinussa näkevät.
4.  Mieti jokainen aiempi työtehtäväsi:  
 mitä osaamista siinä käytit, mitä opit, 
 miten kehityit?
5.  Millaista osaamista haluaisit saada 
 itsellesi? Mitä haluat oppia?

Lisää vinkkejä urasuunnitteluun 
ja apua työnhakuun osoitteesta:
www.montevista.fi ja 
www.facebook.com/montevistavalmennus  

“Harjoitteluajan antoisuus riippuu kuitenkin paljon harjoittelijasta itsestään: 
kannattaa tehdä itsensä tarpeelliseksi muutenkin kuin lehtipinojen järjestelijänä. 
Harjoittelusta voi sillä tavoin avautua uusia ovia, ihan oikeisiin töihin.”
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tYÖnHAku

Avoimia työpaikkoja löydät 
muun muassa seuraavilta 
foorumeilta:

www.te-palvelut.fi
www.duunitori.fi
www.uranus.fi
www.kuntarekry.fi
www.valtiolle.fi
www.kesatyo.fi
Sanomalehdet, organisaatioiden nettisivut
LinkedIn
Katso myös TAKUn verkkosivuilta sekä 
Facebookissa ilmoitettuja työpaikkoja

Älä unohda piilotyöpaikkoja!

Muista hakea aktiivisesti itseäsi kiinnostaviin 
organisaatioihin. Soita ja kysy olisiko heillä 
esimerkiksi kesätyö- tai työharjoittelupaikkaa 
tarjolla ja lähetä heille cv ja hakemus tulevia 
rekrytointeja varten.

Muistathan, että 
työsopimus kannattaa 
tarkistuttaa ammatti-
järjestössäsi ennen 
sen allekirjoittamista!

Vinkkejä ansioluettelon 
laatimiseen

l Räätälöi CV aina haettavan työtehtävän ja 
työnantajaorganisaation mukaisesti sekä si-
sällöltään että ulkoasultaan.
l CV:n suosituspituus on kaksi sivua, joista 
ensimmäisellä tulee käydä ilmi tehtävän 
kannalta keskeisin osaaminen.
l Listaa koulutus, työkokemus sekä muu 
osaaminen (esim. järjestötoiminta) niin, että 
ensimmäiseksi se, minkä kautta sinulle on 
kertynyt eniten osaamista hakemaasi tehtä-
vään.
l Tuo CV:ssä konkreettinen osaaminen esiin: 
Avaa parilla napakalla lauseella, mitä olet 
konkreettisesti tehnyt aiemmissa työpaikois-
sa, opinnoissa, luottamustoimissa jne. ja 
mitä osaamista olet niissä kartuttanut.
l Jos olet saanut positiivista palautetta, kerro 
se myös ansioluettelossa!
l Jos esimerkiksi työkokemusta on kertynyt 
vasta vähän, voi CV:een laittaa myös erilaiset 
ryhmä- ja harjoitustyöt, joissa opituista tai-
doista on hyötyä haettavan tehtävän kannal-
ta.
l Myös kielitaito ja it-osaaminen on hyvä 
avata tarkemmin. Osaamistasoa havainnol-
listaa hyvin esim. vaihto-opiskeluaika, kuinka 
monta vuotta on aihetta opiskellut tai käyt-
tääkö jotain ohjelmaa päivittäin opinnois-
saan.
l Kannattaa laittaa siisti ja asiallinen kuva, 
silloin jäät paremmin työnantajan mieleen!
Värimaailmaa ja teemaa kannattaa hakea 
ansioluetteloon haettavan organisaation il-
meestä. Muista kuitenkin pitää CV hyvin 
jäsenneltynä ja helppolukuisena.

“Työharjoitteluista liikkuu opiske-
lijoiden puskaradiossa monenlaista 
urbaanilegendaa: harjoittelija on 
kesälomittaja, joka tekee kolmen 
ihmisen työt ilmaiseksi ilman 
kiitosta; harjoittelijan päätoimi on 
siivota varasto, jossa kukaan ei ole 
käynyt sitten edellisen harjoittelijan; 
harjoittelija otetaan firmaan keittiö-
työntekijäksi ja kopiovastaavaksi.”
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l Laita CV:een vain kaikki haettavan tehtä-
vän kannalta olennainen osaaminen ja jätä 
pois taidot, jotka eivät liity tehtävänkuvaan.
Loppuun on hyvä laittaa harrastukset – ne 
kertovat työnantajalle, että huolehdit hyvin-
voinnistasi ja työssä jaksamisesta!

työhakemukseen

l Miksi haet tehtävään, 
 tilanteesi tällä hetkellä
l Työskentelytapojesi kuvaaminen, 
 miksi sopisit hyvin organisaatioon
l Motivaatio ja odotukset työtehtävältä
l Miksi haluat hakemaasi työtehtävään 
 ja mitä annettavaa sinulla olisi organi-
 saatiolle
l Mahdollinen palkkatoive 

saat myös apua 
omasta ammattiliitostasi 
tAkusta.

Valmistaudu työhaastatteluun ja 
mieti jo etukäteen

l  Mitä työltäsi toivot?
l  Mitkä asiat ovat sinulle työssä tärkeitä?
l  Miksi juuri tämä tehtävä kiinnostaa sinua?
l  Millaisessa organisaatiossa haluat 
 työskennellä?
l  Millaisiin tehtäviin sinulla on hyvät 
 valmiudet?
l  Mitä kehittäisit vielä osaamisessasi?
l  Tavoitteesi lähitulevaisuudessa?
l  Mitä haluat kysyä hakemastasi työstä?
l  Tee muistiinpanoja kokemuksistasi haas-
tattelutilanteesta myöhempää reflektointia 
varten!
l  Muista työhaastattelutilanteessa ensivai-
kutelman tärkeys ja huomioi pukeutuminen 
haettavan tehtävän mukaisesti sekä määrä-
tietoinen kädenpuristus. Ota mukaan työ- ja 
koulutodistukset, tutustu huolellisesti jo 
etukäteen organisaatioon ja haastattelijaan. 
Voit erottua positiivisesti myös persoonallasi 
osaamisen lisäksi.

“Harjoittelurahalla ei rikastu, mutta uutta tietoa ja taitoa 
karttuu sitäkin enemmän. Kirjallisuutta opiskelemalla 
metaforat ja fokalisaatiot tulevat kyllä tutuiksi, mutta 
laskutus- ja taitto-ohjelmien  tai kustannuslaskelmien 
maailmaan ei ainakaan toistaiseksi yliopiston kursseilla 
pääse perehtymään.”
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2. tYÖllIstYMInEn JA
 PAlkkAus

Kirjallisuuden opiskelijat työllistyvät 
hyvin laajasti erilaisiin tehtäviin eri työnan-
tajasektoreille. Tutkinto antaa hyvät perus-
valmiudet ja kattavat taidot muun muassa 
laajojen kokonaisuuksien hallintaan, suun-
nittelu- ja organisointityöhön sekä analyytti-
seen tiedonhankintaan ja prosessointiin. 

takulaiset työnantajasektorittain

38%

kunta Yksityinen korkeakoulu Valtio kirkko/
seurakunta

36% 15% 10% 1%

Lisäksi sivuainekokonaisuudet täydentävät 
osaamisestasi kokonaisuuden, jolla voit 
suunnata haluamiisi työtehtäviin. 

Tähän osioon on koottu tietoa pääosin taku-
laisten kirjallisuuden pääaineesta valmistu-
neiden työllistymisestä sekä palkkauksesta.

takulaiset tehtävätasoittain

47%

Asiantuntija Erityis-
asiantuntija

toimisto- ja
asiakaspalvelu

Joku muu Johtotehtävät

16% 16% 11% 10%
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Erityisasiantuntijan tehtävissä edellytetään 
vähintään alempaa korkeakoulututkintoa 
vastaavaa ammattitaitotasoa ja asiantuntija-
tasolla vaaditaan korkea-asteen opintoja. 
Yleensä erityisasiantuntijoilla on siis taustal-
la pidempi koulutusaika (lähde: Tilastokes-
kus)

Oman alansa erityisasiantuntijoilla on joltain 
tietyltä tehtäväalueelta erityistä osaamista ja 
kokemusta. Erityisasiantuntijuus huomioi-
daan myös palkkauksessa ja myös takulais-
ten erityisasiantuntijoiden palkat ovat asian-
tuntijatehtävissä toimivia korkeammat.

Määräaikainen vai
toistaiseksi voimassa 
oleva työsuhde?
Määräaikaisella työsuhteella tarkoitetaan 
työsuhdetta, jonka kesto rajoittuu johonkin 
tiettyyn aikaan tai tehtävän suorittamiseen. 
Työsopimuslain mukaan määräaikaisen 
työsopimuksen tekemiselle tulee aina olla 
perusteltu syy, kuten esimerkiksi sijaisuus 
tai projektiluontoinen työ. Mikäli määräai-
kaisuus kuitenkin perustuu työntekijän 
pyyntöön, ei perustetta tarvita.

Jos määräaikaisuudelle ei ole perusteita, 
tulee työsuhde solmia toistaiseksi voimassa 
olevaksi eli vakituiseksi. (Lähde: Finlex) 
Työsuhteen muotoa koskevissa epäselvyyk-
sissä ota yhteyttä TAKU ry:n asiantuntijoihin.

Takulaisten kirjallisuuden 
jäsenistön ammattinimikkeita

l Projektityöntekijä

l Erityissuunnittelija

l Toiminnanohjaaja

l Koulutuspäällikkö

l Tutkimusasiamies

l Informaatikko

l Viestintäsihteeri

l Toiminnanjohtaja

l Tuotantokoordinaattori

l Projektipäällikkö

l Suunnittelija

l Kulttuurituottaja

l Museonhoitaja

l Tohtorikoulutettava

l Kulttuurisihteeri

l Asiantuntija

l Koordinaattori

l Tuotantojärjestäjä

l Kulttuuriohjaaja

“Jos se olisi ollut vain omasta aloitekyvystäni kiinni, 
minusta ei olisi koskaan tullut kustannustoimittajaa. 
Minun tapauksessani yksi asia johti toiseen, kuten niin 
monesti elämässä. Ainoa asia, josta voin antaa suoraan 
itselleni ansion, on hellittämän kiinnostus kirjojen 
parissa puuhaamiseen.” 
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vaikuttavat palkkaukseen. Palkkauksen 
raamit määritellään alan työehtosopimuksis-
sa ja sopimuksettomilla aloilla henkilökoh-
taisessa työsopimuksessa.

TAKU ry:ltä voit kysyä lisätietoja palkkasuo-
situksista.

PAlkkAus

Palkka määräytyy usein työnantajasektorin 
(yksityinen ja julkinen), työtehtävien sekä 
tehtävätason mukaan. Yleisimmin tehtävät 
jaetaan asiantuntija-, erityisasiantuntija- sekä 
johtotason tehtäviin. Myös organisaation 
koko ja usein sitä kautta palkanmaksukyky 

takulaisten pääasialliset työtehtävät

20%

suunnittelutyö Hallinnolliset
tehtävät

Projekti- ja
hanketyö

Opetus- ja
koulutus

tapahtum-
tuotanto

17% 17% 15% 13%

11%

Joku muu Markkinointi ja
mainonta

7%

TYönAnTAJASEKTORI PALKKAUS
Valtio 3417 – 4064 e/kk
Kunta 2918 – 3649 e/kk
Yksityinen 3093 – 3797 e/kk
Korkeakoulu 2524 – 2983 e/kk

kirjallisuuden pääaineesta valmistuneiden palkkaus työnantajasektoreittain
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kielitaito

ongelmanratkaisutaidot

organisointikyky

tutkimus

lukeminen&kirjoittaminen

tekstitaidot 

viestintä

medialukutaito

humanistisen perinteen tuntemus

kirjallisuuden ja kulttuurin asiantuntemus

laajojen kokonaisuuksien hahmottaminen

kyky ymmärtää erilaisia ilmiöitä

opiskelutaidot

teorioiden tuntemus ja 
soveltaminen

tiedonhankinta

analyysitaidot

kritiikki

itsenäisyys

kriittisyys

avarakatseisuus

analyyttisyys

luovuus

humanistinen
arvomaailma, ajattelu

ja identiteetti

luova kielenkäyttö

Asiantuntijuuspuun ovat koostaneet kirjallisuusopiskelijoiden ainejärjestöaktiivit.

“Kirjallisuudenopiskelu antoi 
minulle vahvan yleissivistyksen, 
humanistisen ajattelutavan ja 
kiinnostuksen ylipäänsä taiteita 
kohtaan. Se opetti myös sujuvaan 
kirjoittamiseen sekä kanssa-
käymiseen monenlaisten 
ihmisten kanssa.”

“Mutta yhteiskunnassa on myös 
aivan riittävästi aloja, joilla 
tarvitaan hyvää kirjallisuuden
 asiantuntemusta. Äidinkielen ja 
kirjallisuuden opettajan ammatti 
on niistä keskeinen, mutta monia 
muitakin työtehtäviä löytyy 
- esimerkiksi tutkijoina, tutkimus-
apulaisina, kustantamoissa, 
kulttuurihallinnossa, kirjallisuus-
toimittajina, kirjallisuuskriitikoina, 
kirjallisissa seuroissa, tietoteosten 
kirjoittajina ja toimittajina, 
opettajina erilaisissa opistoissa, 
kirjallisuuspiirien vetäjinä.” 

Kirjallisuuden alan osaaminen Asiantuntijuuspuun ovat koostaneet kirjallisuuden 
opiskelijoiden ainejärjestöaktiivit. Puun tarkoituksena on kuvata kirjallisuuden alan keskeisiä 
taito- ja osaamisalueita.
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“Mutta yhteiskunnassa on myös 
aivan riittävästi aloja, joilla 
tarvitaan hyvää kirjallisuuden
 asiantuntemusta. Äidinkielen ja 
kirjallisuuden opettajan ammatti 
on niistä keskeinen, mutta monia 
muitakin työtehtäviä löytyy 
- esimerkiksi tutkijoina, tutkimus-
apulaisina, kustantamoissa, 
kulttuurihallinnossa, kirjallisuus-
toimittajina, kirjallisuuskriitikoina, 
kirjallisissa seuroissa, tietoteosten 
kirjoittajina ja toimittajina, 
opettajina erilaisissa opistoissa, 
kirjallisuuspiirien vetäjinä.” 

“Jo tämän tekstin alkupuolella mainitsin opintojen 
toimineen kivijalkana. Ja näin se on: itse työ opettaa jo 
muutamassa kuukaudessa enemmän kuin mikään koulutus 
monessakaan vuodessa. Etenkin meillä humanisteilla 
kyse ei useimmiten olekaan siitä, mitä olemme opiskelleet, 
vaan siitä, miten osaamme oppimaamme soveltaa ja 
työpaikkoja hakiessamme markkinoida.” 



YhteYstiedot
taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö tAku ry

Akavan Erityisalojen jäsenyhdistys. 

liity järjestöön täyttämällä sähköinen lomake yhdistyksen verkkosivulla.

taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö taku rY
snellmaninkatu 19-21 E 15, 00170 HElsInkI

www.taku.fi
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