
Jarkko Lampuoti hankki ensin 
laboratorioanalyytikon tutkinnon 
Tampereen ammattikorkeakoulus-
ta ja päätti sitten jatkaa maisteri-
opintoihin.

Helsingin yliopistosta löytyi ke-
miasta, biokemiasta, fysiikasta ja 
lääketieteestä innostuneelle mie-
helle nappivaihtoehto, radioaktii-
visten aineiden kemia.

”Radiokemia on erittäin kiinnos-
tava kemian erikoisala”, Lampuoti 
sanoo.

”Yliopisto-opiskelu on melko 
teoreettista, ja opintopisteiden 
eteen saa todella tehdä töitä. Aikaa 
tähän menee, mutta nimenomaan 
tätä minä tahdoin.”

Jos tuleva radiokemisti voisi 
valmistuttuaan valita vapaasti työ-
paikkansa, hän haluaisi mieluiten 
isotooppilääketieteen tai ydinvoi-
mateknologian tutkijaksi joko yli-
opisto- tai yritysmaailmaan.
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tietotekniikan tai kaupan alalta tai 
vaikka yrittäjänä.

”Kemistin koulutus antaa pätevyy-
den moneen.”

Opiskelijan on toki fiksua miettiä 
sivuaineitaan myös tulevan uran kan-
nalta. Jos tähtää opettajaksi, on hyvä 
osata esimerkiksi fysiikkaa ja mate-
matiikkaa. Osaamisaluettaan voi laa-
jentaa myös biotieteillä.

Taloustietämyksen ja johtamis-
opintojen avulla työmarkkinat laa-
jenevat varsinaisesta kemistintyöstä 
erilaisiin asiantuntija-, hallinto- ja 
järjestötehtäviin.

Hyötyä on monenlaisista ominai-
suuksista.

”Työ tutkimuksessa voi olla sys-
temaattista ja pitkäjänteistä, mutta 
myös luovaa hulluutta tarvitaan. Mo-
nitieteisissä tutkimusryhmissä ovat 
tärkeitä yhteistyötaidot.”

Yksi kemian ammattilaisen valtti-
kortti on, että hän voi hakeutua töi-
hin minne päin maapalloa tahansa. 
Kemian kieli on joka paikassa sama. 
Toki arvossaan on myös muu kielitai-
to, johon kannattaa satsata jo varhain.

”Suomalaista kemistintutkintoa ar-
vostetaan, ja sen turvin pärjää missä 
tahansa”, Pettersson vakuuttaa.

Opiskelukin on vaihto-opintomah-
dollisuuksien myötä muuttunut yhä 
kansainvälisemmäksi.

”Ovet maailmalle avautuvat heti 
fuksina, joten kannustan nuoria roh-
keasti liikkeelle”, Lundell sanoo.

Tekniikan osaajat

Monenlaiset työpolut ovat mahdolli-
sia myös kemiantekniikan diplomi-
insinööreille.

”Heidän uransa muotoutuu pit-

Kemian koulutus
avaa monta ovea

 Suomalaista kemian alan koulutusta arvostetaan laajalti. Alan 
opinnot suorittanut voi valita tiensä monista vaihtoehdoista.

kälti oman kiinnostuksen mukaan”, 
kertoo apulaisprofessori Mari Kal-
lioinen Lappeenrannan teknillisestä 
yliopistosta.

Yleisimmin kemianinsinöörien tie 
vie teollisuuteen prosessien ja tuote-
kehityksen pariin tai myynnin tehtä-
viin, mutta tupsulakki voi viedä kan-
tajansa myös tutkimuslaitoksiin. Mo-
net etenevät päällikkötehtäviin.

”Entisiä opiskelukavereitani työs-
kentelee nykyään esimerkiksi proses-
si- ja tuotekehittäjinä, tehtaanjohtaji-
na, kemianteollisuuden tutkijoina ja 
laatupäällikköinä. Joku on rikoslabo-
ratoriossa ja joku opettajana”, Kallioi-
nen listaa.

Hän itse hakeutui aikoinaan opis-
kelemaan kemiantekniikkaa, koska 
oli kiinnostunut ympäristöstä ja sen 
hyvinvoinnista.

”Halusin asiantuntijaksi, joka voi 
keksiä uusia ratkaisuja muun muassa 
jätteiden vähentämiseen ja puhtaan 
veden riittävyyteen.”

Kallioinen on valintaansa tyytyväi-
nen, sillä hän on saanut tehdä työtä, 
jolla on merkitystä. Hän suosittelee 
samaa muillekin, jotka tahtovat työs-
kennellä sekä ympäristön että ihmi-
sen hyväksi.

Kallioisen mielestä kemia on jo si-
sällöllisesti arvokas tiede ja mukaansa 
tempaava oppiaine, jolla on annetta-
vaa koko ihmiskunnalle.

”Kemian konstein otetaan esimer-
kiksi arvokkaita yhdisteitä talteen 
teollisuuden sivuvirroista, joita on  
aiemmin pidetty jätteinä. Se on hyvin 
kiehtovaa.”

Kemiantekniikan taitajille hän us-
koo riittävän töitä aina.

”Kiertotalous, parempi raaka-ai-

”Kemia on tulevaisuuden ala, jonka 
avulla maailmasta saadaan parempi, 
puhtaampi, tehokkaampi ja miellyt-
tävämpi paikka elää.”

Näin sanoo Jyväskylän yliopiston 
professori Jan Lundell, jolla on taka-
naan pitkä ura alan tutkijana ja opet-
tajana.

Jos kemiasta on hyötyä koko yhteis-
kunnalle, siitä on erityisen suurta iloa 
tutkijalle.

”Kemistillä on mahdollisuus löytää 
työssään jotakin aivan uutta, kuten 
uusi molekyyli tai uusi reaktio. Hän 
voi ratkaista kiperän ongelman uu-
den menetelmän tai uuden materiaa-
lin avulla”, Lundell kuvailee.

Jyväskylän yliopiston kemian lai-
tosta johtava professori Mika Petters-
son komppaa kollegaansa.

”Kemia on niin kiehtova tieteen-
ala, että sitä kannattaa lähteä opiske-
lemaan jo pelkästään sillä perusteel-
la”, sanoo Pettersson, jonka mukaan 
maailmaa ei voi edes ymmärtää ilman 
riittäviä kemian tietoja.

Alan osaajia tarvitaan yhä lisää et-
simään vastauksia maapallon suuriin 
kysymyksiin.

”Energian riittävyys, kestävä kehi-
tys, taudit. Siinä kolme isoa asiaa, joi-
den käsittely edellyttää meidän asian-
tuntemustamme.”

Osa Suomen yliopistoista valmis-
tuvista kemisteistä päätyy tekemään 
työuransa akateemisessa tutkimus-
ympäristössä. Suuri osa työskentelee 
teollisuuden palveluksessa esimer-
kiksi laboratorioissa ja tuotekehityk-
sessä.

Professorien mukaan nuorena kan-
nattaa tarkastella mahdollisuuksiaan 
avarasti. Oma paikka voi löytyä kon-
sulttina tai patenttiasiantuntijana, 

Sisko Loikkanen

Opiskelijoiden esittelyt Irene Andersson
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neiden ja resurssien käyttö sekä re-
surssitehokkaat prosessit kaipaavat 
suunnittelijoikseen kemiantekniikan 
ammattilaisia. Myös biotalouteen 
siirtyminen on kemiantekniikan työ-
maata.”

Käytännön taitajat

Kemiaa soveltaviin ammatteihin val-
mistuu insinöörejä myös ammatti-
korkeakouluista. Osassa niistä saa sa-
massa paketissa vahvan kielitaidon.

Esimerkiksi Helsingin Arcadan 
insinöörilinjoilla koulutus tapahtuu 
ruotsiksi tai englanniksi. Energia- ja 
ympäristötekniikan kielenä on ruotsi, 
prosessi- ja materiaalitekniikan linjan 
kielenä pääosin englanti.

”Suurimmalla osalla opiskelijois-
tamme ruotsi on äidinkieli. Meillä 
opiskelee kuitenkin myös suomenkie-
lisiä, jotka tulevat tänne hankkimaan 
ammatin ohella hyvän ruotsintaidon”, 
kertoo Arcadan kemian lehtori Mari-
ann Holmberg.

Hän suosittelee lämpimästi opin-
ahjoaan tuleville insinööreille, jotka 
kaavailevat työuraa teknisen kaupan 
alalla. Yritykset etsivät ruotsintaitajia 
varsinkin myyntitehtäviin.

”Meillä on sellainen kokemus, että 

jos haluaa ostaa jotain Ruotsista, pär-
jää oikein hyvin englannilla. Mutta 
jos haluaa myydä sinne jotain, täytyy 
puhua ruotsia.”

Holmberg opettaa energialinjal-
la polttotekniikkaa ja savukaasujen 
muodostusta ja niiden puhdistusme-
netelmiä sekä materiaalitekniikkaa. 
Siinä käsitellään materiaalien koos-
tumusta, ominaisuuksia ja sovelluk-
sia sekä korroosion hallintaa.

”Kemian perusasiat, esimerkiksi 
moolit, oksidit ja hapettumis- ja pel-
kistysreaktiot opetetaan siinä sivussa 
osana soveltavia aineita.”

Ammattikorkeakouluissa opinnot 
ovat käytännönläheisempiä kuin yli-
opistoissa.

”Meillä oppilaiden ei tarvitse poh-
tia teorioita samalla tavoin kuin yli-
opistossa. Me emme kouluta tutkijoi-
ta vaan käytännön osaajia.”

Arcadan insinööriopiskelijat ovat 
kiinnostuneita etenkin energiasta, 
energiantuotannosta ja ympäristöstä. 
Materiaalien kierrätysmahdollisuu-
det ovat keskeinen osa opintoja. Ym-
päristötekniikka on etenkin naisten 
valinta.

AMK-insinöörit työllistyvät Holm-
bergin mukaan erinomaisesti. He löy-
tävät paikkansa muun muassa tuote-

Lotta Wallinmaa otti alkuvauhdin 
kemian alalle Turun yliopistosta, 
josta hän jatkoi kemian- ja biotek-
niikan opiskelijaksi Aalto-yliopis-
toon.

”Insinööritutkinnon opiskelu on 
haastavaa ja kurssit työläitä. Aineis-
toa on valtavasti, ja kemian laitetek-
niikka peruskemian lisäksi on vaa-
tiva yhtälö. Samalla tämä on hyvin 
palkitsevaa, sillä opinnoista on sel-
västi jo nyt hyötyä työelämässä”, hy-
myilee Wallinmaa, joka tekee opin-
tojen ohella osa-aikatyötä Orionin 
lääkkeiden tuotekehitysryhmässä.

Hän suosittelee biotekniikan 
opiskelua etenkin niille kemiasta 
innostuneille, jotka tahtovat laajen-
taa työllistymismahdollisuuksiaan. 
Aallossa ovat valittavissa myös esi-
merkiksi prosessi- ja materiaalitek-
niikan opinnot.

Wallinmaan oma tulevaisuuden 
unelma on ura teollisuudessa kehi-
tysinsinöörin tehtävissä. Esimerkiksi 
kemiallinen laadunvalvonta lääke- 
tai vesiteollisuudessa kiinnostaisi.

kehityksessä ja käyttö- ja valvontateh-
tävissä sekä teknisessä kaupassa.

”Kesätyöt poikivat opiskelijoillem-
me usein jo toisena tai kolmantena 
vuonna oman alan työtä, jota he te-
kevät opintojen ohessa iltaisin tai vii-
konloppuisin. En tiedä yhtään ener-
gia- ja ympäristötekniikan linjalta 
valmistunutta, joka olisi jäänyt ilman 
työtä.”

Päivittäjät ja pätevöityjät

Kemian ammattilainen ei kuitenkaan 
ole koskaan varsinaisesti ”valmis”. 
Koska sisällöt ja tekniikat muuttuvat 
tiedon karttuessa, lisäoppia tarvitaan 
aina.

”Analytiikka kehittyy, standardit ja 
säädökset uudistuvat. Kemia on jat-
kuvaa kouluttautumista edellyttävä 
ala”, toteaa kouluttaja Heikki Heimo 
elinkeinoelämän koulutuspalveluja 
tarjoavasta AEL:sta.

AEL räätälöi kemian alan kursseja 
joka vuosi. Niistä suosituimpia ovat 
olleet kemikaaliturvallisuuden semi-
naarit sekä ympäristönäytteenoton 
ja laboratorioanalytiikan, esimerkik-
si spektroskopian ja kromatografian, 
kurssit.
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”Opiskelija, verkostoidu
ja tutki työmarkkinoita”
Luonnon-, ympäristö- ja metsätie-
teilijöiden liitto Loimu ry on kor-
keakoulututkinnon suorittaneiden 
ja alaa opiskelevien ammattijärjes-
tö, josta löytyy tilastotietoa Suo-
men kemisteistä.

”Työmarkkinoilla on noin 3 500 
filosofian maisterin tutkinnon suo-
rittanutta kemistiä ja suunnilleen 
2  700 kemiantekniikan diplomi-
insinööriä”, kertoo urapalvelupääl-
likkö Suvi Liikkanen.

Vastavalmistuneet ovat viime ai-
koina löytäneet paikkansa hyvin.

”Viiden viime vuoden seuran-
nan perusteella kemian alalta val-
mistuneet ovat työllistyneet kou-
lutustasoa vastaaviin töihin. Vain 
kuudesosa kertoo, ettei työ vastaa 
yliopistollista koulutusta, mutta 
puolelle heistäkin kyseessä lienee 
ainakin jossakin määrin oma va-
linta.”

Vuonna 2008 alkanut taantuma 
on toki heijastunut myös kemiaan. 
Uutta työtä hakee tällä hetkellä liki 
300 kemistiä. Heistä iso osa on ko-

keneempia ammattilaisia, jotka 
ovat menettäneet paikkansa yt-
neuvottelujen tuloksena.

Kemian diplomi-insinöörien ti-
lanne on valoisampi. Heidän työt-
tömyysasteensa oli vuonna 2015 
seitsemisen prosenttia, mutta luku 
on pudonnut neljään.

”Tekniikan ala reagoi nopeam-
min ja voimakkaammin suhdan-
nekehityksen vaihteluihin. Talou-
den parantunut tilanne vaikuttaa 
myös työllisyyslukuihin nopeam-
min kuin luonnontieteissä, joissa 
suhdannevaihtelut tulevat viiveel-
lä”, Liikkanen sanoo.

Yli 700 kemistillä on taskussaan 
filosofian tohtorin tutkinto, ja ke-
miantekniikan tohtoreita työmark-
kinoilla on reilut 400. Myös osa 
heistä on ”töiden välissä”, filosofian 
tohtoreista kahdeksan, tekniikan 
tohtoreista kolmisen prosenttia.

”Tohtoreita tarvitaan työmark-
kinoilla rajallisesti. Varsinkin yk-
sityinen sektori hakee lähinnä 
maistereita, poikkeuksena tietyt 

tutkimustehtävät, joissa tohtoritut-
kinnosta nähdään hyötyä.”

Kuinka opiskelija voisi parantaa 
työllistymistään?

”Ennen kaikkea rakentamalla 
verkostoja työelämään jo opinto-
jen aikana”, urapalvelupäällikkö 
vastaa.

”Hankkimalla työkokemusta ke-
sätyössä ja erilaisissa harjoittelu-
paikoissa saa kullanarvoista koke-
musta ja tutustuu alan yrityksiin. 
Myös rekrytointitapahtumista ja 
yritysvierailuista on hyötyä.”

Opiskelijoiden kannattaa myös 
ottaa selvää, millaista osaamista 
työnantajat kaipaavat. Sen voi teh-
dä vaikkapa seuraamalla työpaik-
kailmoituksia.

”Yliopistotutkinto antaa erin-
omaisen tiedollisen perustan, 
mutta lisäksi tarvitaan projektin-
hallinta-, organisointi-, koulutus- 
ja ohjausosaamista, esimiestaitoja 
ja lainsäädännön tuntemusta. On 
hyvä ymmärtää myös liiketaloutta 
ja sen periaatteita.”

Keski-Pohjanmaan Ammattiopis-
ton opiskelija Niko Kivinen on 
ehtinyt paiskia prosessinhoitajan 
hommia kokkolalaisessa tehtaassa 
jo seitsemän vuotta. Vakituisen työ-
paikan saamiseen vaaditaan kui-
tenkin prosessiteollisuuden perus-
tutkinto. Luonnollinen valinta oli 
sen hankkiminen kotikaupungissa.

”Opiskelu on ollut kiinnostavaa 
ja tehdastyössä tarvittava osaa-
minen otettu opetuksessa hyvin 
huomioon. Käytännön työssä op-
piminen ja laboratoriotyöskentely 
täydentävät toisiaan ja auttavat 
ymmärtämään teoriaopetusta”,  
Kivinen kuvailee.

Hänestä on hienoa, että opetus 
on monialaista mutta samalla suo-
raan työelämään valmentavaa.

”Näyttää lupaavasti siltä, että 
opintojen jälkeen löytyy vakituinen 
työ omalta paikkakunnalta”, kertoo 
myös jääkiekkoilijana tunnettu Ki-
vinen, joka nykyään kuuluu Kokko-
lan Hermeksen valmennustiimiin.
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Merja Heimala aloitti opintonsa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun 
Savonlinnan kampuksella viime elokuussa. Monimuotolinjalla biotuotetek-
niikkaa opiskeleva nainen arvelee valmistuvansa kolmessa, neljässä vuo-
dessa.

Heimalalla on jo laboratorioanalyytikon paperit ja työpaikka Neste Oyj:ssä. 
Hän halusi kuitenkin haastaa itsensä ja lähteä syventämään osaamistaan.

”Haastavinta on ollut sovittaa yhteen työelämä ja opiskelu, mutta olen ope-
tellut suunnittelemaan ajankäyttöni. Opinnot itsessään ovat mielenkiintoiset, 
ja olen saanut muun muassa uusia tietotekniikan taitoja”, Heimala kertoo.

Hänen haaveenaan on pätevöityä jatko-opintojen myötä niin, että voisi 
tulevaisuudessa edetä nykyisestä vuorolaborantin työstään vaikkapa kehi-
tystehtäviin.

”Kemian koulutus Suomessa on 
laadukasta”, toteaa koulutuspo-
litiikan asiantuntija Jussi-Pekka 
Rode Kemianteollisuus ry:stä.

Pieniä pilviä taivaalla näkyy. 
Teollisuuden huolenaiheena ovat 
koulutuksen säästöt ja leikkauk-
set – ja niiden myötä se, saadaan-
ko yrityksiin jatkossakin pätevää 
henkilöstöä.

Leikkaukset näkyvät varsinkin 
ammatillisella puolella. Lähiope-
tusta on karsittu, eikä kaikkia op-
pitunteja voida tarjota. Tämä vai-
kuttaa oppimisen laatuun.

”Opiskelijoita on päästetty hel-
pommalla vaatimustasolla, jot-
ta opinnot saadaan nopeammin 
loppuun.”

Yliopistoissa leikkaukset ovat 
kohdistuneet lähinnä tutkimuk-
seen ja hallintoon.

”Mutta sielläkin opiskelijoiden 
lienee vaikeampi saada tarvitse-
maansa opetusta ja ohjausta, joten 
heidän oma vastuunsa oppimises-
ta on kasvanut entisestään.”

Ammattikorkeakouluja Rode 
kiittää. Niistä valmistuu entiseen 
tapaan riittävin taidoin varustet-
tuja työntekijöitä kemianteolli-
suuden palvelukseen. Yritykset 
pelkäävät silti, että nuorten pe-
rehdyttäminen voi tulevaisuudes-
sa jäädä niiden vastuulle.

”Esimerkiksi Saksassa yritykset 
on integroitu vahvasti koulutus-
järjestelmään. Siellä on erityyp-
pisiä kursseja ja oppisopimuksia. 
Saksan malli tietäisi meillä isoja 
investointeja yrityksille, enkä ole 
varma, ovatko ne siihen valmiita.”

Osaavan korkeakoulutetun 
väen saatavuudesta on hänen mu-
kaansa pidettävä huolta, jotta alan 
tutkimus- ja tuotekehitystoimin-
not eivät siirry ulkomaille.

Koulutuksesta 
tinkiminen
huolettaa 
yrityksiä

Koulutustarpeita tuovat myös ny-
kyajan megatrendit. Niitä ovat muun 
muassa yritysten koko henkilöstöä 
koskeva työturvallisuuden kehittä-
minen sekä Lean- ja 5S-ajattelu eli 
toiminnan jatkuvan parantamisen 
muodot.

Oppia tarvitaan myös työnku-
van muutosten ja työssä etenemisen 
myötä. AEL:n järjestämät ammatilli-
set näyttötutkinnot antavat mahdol-
lisuuden pätevöityä uuteen vanhem-
mallakin iällä.

Kemian alan näyttötutkintoja ovat 
prosessiteollisuuden perustutkinto, 
ammattitutkinto ja erikoisammatti-
tutkinto. Jokainen niistä sisältää kes-
kimäärin 10–20 koulutuspäivää, joi-

den lisäksi opiskellaan itsenäisesti 
etätyöskentelynä ja myös työpaikan 
käytännön töissä.

”Tällaisia tutkintoja opiskelevat 
henkilöt, jotka ovat peruskoulun tai 
lukion jälkeen jo siirtyneet työelä-
mään mutta saaneet myöhemmin ki-
pinän oppia lisää työn ohessa”, Heimo 
kertoo.

”Vaihtoehtoisesti heillä on jo am-
matillinen koulutus toiselta alalta, 
mutta he haluavat vaihtaa kemiaan 
ja hankkivat sitä varten ammattipä-
tevyyden näyttötutkinnon kautta.” 

Kirjoittaja on kemian diplomi-insinööri  
ja Ylen tiedetoimittaja.
sisko.loikkanen@yle.fi

M
er

ja
 H

ei
m

al
an

 a
lb

um
i

mailto:sisko.loikkanen@yle.fi

