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Alkusanat
Koulutusluokituksen uudistaminen on tullut tar
peelliseksi ja ajankohtaiseksi koulutusjärjestel
mässä tapahtuneiden uudistusten vuoksi. Amma
tillisen koulutuksen tutkintorakennetta on laaja- 
alaistettu ja tutkintojen nimikkeiden määriä on 
vähennetty. Käyttöön ovat tulleet uudet näyttö- 
tutkintoon perustuvat ammattitutkintolain mu
kaiset tutkinnot. Ammattikorkeakoulutuksia on 
vakinaistettu syksystä 1996 lähtien. Yliopistoi
hin on tullut uusia tutkintoja. Koulutuksen järjes
tämistapoja on monipuolistettu. Samaan tutkin
toon voidaan päätyä eri tavoin saadun opetuksen 
(lähi-, etä-, monimuoto-opetuksen jne.) kautta.

Uudistuksen vuoksi tiedot eri vuosilta eivät ole 
enää vertailukelpoisia keskenään. Aikaisem
pien koulutusluokituksen mukaisten aineistojen

muuttaminen uudistetun luokituksen mukaisiksi 
onnistuu vain, jos niissä on ollut käytössä 5-nu- 
meroinen koulutuskoodi.

Koulutusluokitusrekisteristä on saatavissa kone
kielisessä muodossa erilaiset koulutuskoodit ja 
niihin liittyvät nimikkeistöt. Käsikirjoja myy 
Tilastokeskuksen julkaisujen myynti.

Erikoistutkija Aila Repo on johtanut koulutus- 
luokituksen uudistamistyötä ja kirjoittanut tämän 
julkaisun tekstin.

Helsingissä maaliskuussa 1999.

Riitta Harata 
Tilastojohtaja
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1 Koulutusluokituksen uudistus
Kansainvälinen koulutusluokitus ISCED on uu
distettu vuoden 1997 lopussa. Suomalaisen 
koulutusluokituksen uudistamisessa on pyritty 
noudattamaan ISCED 1997:n koulutusalojen ja 
koulutusasteiden numerointia ja sisältöä mah
dollisimman pitkälle. Tästä huolimatta tarvi
taan edelleen erillinen avain suomalaisesta kou- 
lutusluokituksesta kansainväliseen koulutus- 
luokitukseen.

Koulutusluokitus 1997 tärkeimpiä uudistuksia 
ovat

• koulutusalojen uusi jako ja nimeäminen

• koulutusasteiden uusi jako ja nimeäminen

• tutkintonimikkeistön yksinkertaistaminen 
pääainetietoja ryhmittelemällä ja poista
malla

• käytettävyyden parantaminen siirtymällä 
6-numeroiseen koodiin ilman apukoodeja 
sekä yksinkertaistamalla nimikkeistöä.
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2 Koulutusluokituksen muunnosavaimen 1997 
tarkoitus ja käyttö

Koulutusluokituksen muunnosavain 1997 jul
kaisu sisältää seuraavat liitteet:

Liitel.
Uudistusta edeltäneen koulutusluokituksen
(KOL97) ja uudistetun koulutusluokituksen
(KOL97uusi) välinen avain.

Liitteessä 1 on esitetty 31.12.1997 tilanteen mu
kaisena käytössä oleva koulutusluokituksen 1-, 
4- ja 5-numeroiset koodit ja nimikkeet. Näille 
koodeille on 5-numerotasolla esitetty uudistetun 
koulutusluokituksen 6-numeroinen koodi ja ni
mike. Samoin on esitetty niille 4-numeroisille 
koodeille (KOL97) vastaavuus uudistetussa 
luokituksessa, jos vastaavuus on yksiselittei
nen. Jos uudistetussa koulutusluokituksessa ai
kaisempaa 4-numeroista koodia vastaa useampi 
4-numeroinen koodi, on uuden koodin paikalle 
merkitty *. 4-numeroisten koodien vastaavuus- 
avain löytyy liitteestä 3.

Liite 2.
Uudistetun koulutusluokituksen (KOL97uusi) 
ja uudistusta edeltäneen koulutusluokituksen 
(KOL97) välinen avain.

Liitteessä 2 on esitetty uudistetun koulutusluoki
tuksen (KOL97uusi) mukaisessa järjestyksessä 
1-, 4- ja 6-numeroiset koodit ja nimikkeet. 
6-numeroisten uudistetun koulutusluokituksen 
(KOL97uusi) mukaisten koodien alla on luette
loitu ne 5-numeroiset koodit, jotka on yhdistetty 
uudistetun luokituksen nimikkeiksi.

Liite 3.
Uudistusta edeltäneen koulutusluokituksen 
4-numeroiset koodit ja niitä vastaavat uudiste
tun koulutusluokituksen (KOL97uusi) 4-nu
meroiset koodit.
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3 Koulutuskoodin rakenne
Uudistetun koulutusluokituksen koulutuskoodi 
on rakenteeltaan yhdistetty luokitteleva ja yksi
löivä koodi.

Tarkin luokitteluyksikkö on tutkintonimike eli 
tutkinnon pääaine/koulutusohjelma. Koulutus- 
koodi on 6-numeroinen.

Esimerkki

751201 Diplomi-insinööri, tietotekniikka

7 5 1 2 01

Koulutusaste 
(ylempi korkeakouluaste)

Koulutusala 
(tekniikan koulutus)

Tutkintoryhmä (tai tutkinto)
(diplomi-insinööri)________________________

Tutklnto/oplntosuunta
(diplomi-insinööri, tietotekniikka) ________________

Tutkinnon pääaine
(diplomi-insinööri, tietotekniikka) ______________________

Ensimmäinen numero osoittaa koulutusasteen. 
Koulutusastekoodeja on käytössä yhdeksän.

Toinen numero osoittaa koulutusalan. Koulu- 
tusalakoodeja on käytössä kymmenen.

Kolmas numero ilmoittaa tutkintoryhmän ja jois
sakin tapauksissa tutkinnon. Koodi on desimaali- 
järjestelmän mukainen. 3-numeroisia koodeja on 
käytössä 146.

Neljäs numero ilmoittaa tutkinnon tai sen opin
tosuunnan. Koodi on desimaalijärjestelmän mu
kainen. 4-numeroisia koodeja on 454.

Viides ja kuudes numero yhdessä ilmoittavat tut
kinnon pääaineen tai koulutusohjelman. 
6-numeroisia koodeja on 1663.

Kussakin uudistetussa luokitustasossa pyritään 
pääsääntöisesti esittämään ensin uusimmat tut
kintonimikkeet ja sen jälkeen ennen vuotta 1997 
käytössä olleet ’’vanhat” nimikkeet. Vanhat ni
mikkeet alkavat pääsääntöisesti kahden viimei
sen numeron osalta numerosta 51.

Koulutusluokituksen nimikkeistöosassa tarkin 
luokitusyksikkö on tutkintonimike. Tutkin
tonimikkeessä on tutkintotyypistä riippuen joko 
tutkinto, tutkinnon pääaine tai pääaineryhmä, 
koulutusohjelma tai koulutusohjelmaryhmä. 
Korkea-asteen humanististen, luonnontieteellis
ten, kauppatieteellisten ja yhteiskuntatieteellis
ten tutkintojen tarkin luokitteluyksikkö on pää
aineryhmä. Korkea-asteelle sijoittuvien teknii
kan alojen tutkintonimikkeissä tarkin luokittelu- 
yksikkö on koulutusohjelma tai koulutusohjel
maryhmä.
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4 Koulutusasteet
Koulutusastejaottelu noudattaa pääosin kuten 
aikaisempi koulutusastejaottelukin koulujärjes
telmän rakennetta, jossa koulutus etenee vuosi- 
jaksoittain alemmilta ylemmille koulutusasteille. 
Koulutusaste määräytyy ensisijaisesti koulu
tuksen tavoitteen (tavoitetason) mukaan. Tavoi
tetaso pohjautuu virallisiin opetussuunnitelmiin, 
opetussisältöjen vaativuuksiin, ohjeellisiin kou
lutuspituuksiin, pohjakoulutusvaatimuksiin ja 
jatko-opintokelpoisuuksiin.

Koulutusasteita koskevat määritelmät on tarken
nettu vastaamaan mahdollisimman pitkälle kan
sainvälisen koulutusluokituksen ISCED 1997:n 
koulutusastekäsitteitä.

Suomalaisessa luokituksessa koulutusasteen ta
voitetaso on määritelty tutkinnon pohjalta.

Koulutusasteet
Uudistettu koulutusluokitus Koulutusluokitus
(K0L97uusi) (K0L97)

0 Esiaste 0 Esiaste

1 A lem pi perusaste 1 Alem pi perusaste

2 Ylempi perusaste 2 Ylempi perusaste

3 Keskiaste 3 Alem pi keskiaste
4 Ylempi keskiaste

5 A lin  korkea-aste 5 A lin  korkea-aste

6 A lem pi korkeakouluaste 6 A lem pi kandidaattiaste

7 Ylempi korkeakouluaste 7 Ylempi kandidaattiaste

8 Tutkijakou lu tusaste 8 Tutkijakoulutus ta i vastaava

9 Koulutusaste tuntem aton 9 Koulutusaste tuntem aton

8 ¡¡¡¡¡I Tilastokeskus



0 Esiaste
Pääsisältö lähes entinen. 
lisätty
-  pä iväkodin esiopetus

1 Alempi perusaste
Pääsisältö lähes entinen.

2 Ylempi perusaste
Pääsisältö lähes entinen.

3 Keskiaste
Pääsisältö sama kuin 3 A lem pi keskiaste ja 4 Ylempi keskiaste (K0L97) yhd iste ttynä. Kaikki sam ansisältö iset 
tu tk in ton im ikkeet, jotka koulutusluokituksessa ovat s ija inneet kahdella eri koulutusasteella on uudistetussa 
luokituksessa s ijo ite ttu  vain yhdelle  koulutusasteelle nykyisen ta i v iim eis im m än koulutuspituuden mukaan. 
Tälla isia  ovat esim. 2- ja 3-vuotise t am m attikoulutusnim ikkeet, jo tka on yhd is te tty  yhdeksi tu tk in to 
n im ikkeeksi, mm. aika isem m at 34521 Sähköasentaja (alle 3-v.) ja 44551 Sähköasentaja (yli 3-v.) on yhd iste tty  
nim ikkeeksi 351459 Sähköasentaja 
poistettu mm.
-  m erkonom ikoulutus s iirre tty  koulutusasteelle  5
-  tekn ikkokou lu tus  (-1989) s iirre tty  koulutusasteelle  5
-  sa iraanho ita ja - ym. hoitoalo jen koulutuksia s iirre tty  kou lu tusastee lle  5
-  maa- ja m etsäta louden teknikkokoulutus s iirre tty  koulutusasteelle  5

5 Alin korkea-aste
Pääsisältö sama kuin K0L97. 
poistettu
-  ins inöörikou lu tus (-1989) s iirre tty  koulutusasteelle  6 
lisätty
-  m erkonom ikoulutus koulutusasteelta 4 (K0L97)
-  tekn ikkokoulu tus (-1989) koulutusasteelta 4 (KOL97)
-  sa iraanho ita ja - ym. hoitoalo jen koulutuksia koulutusasteelta 4 (K0L97)
-  maa- ja m etsäta louden teknikkokoulutus koulutusasteelta 4 (K0L97)

6 Alempi korkeakouluaste
Pääsisältö sama kuin K0L97. 
lisätty
-  ins inöörikou lu tus (-1989) koulutusasteelta 5 (K0L97)

7 Ylempi korkeakouluaste 
Pääsisältö sama kuin K0L97. 
lisätty
-  lääkäre iden eriko istum iskou lu tus koulutusasteelta 8 (K0L97)
-  y le ises ikun taupseeri koulutusasteelta 8 (KOL97)

8 Tutkijakoulutusaste
Pääsisältö sama kuin K0L97. 
poistettu
-  lääkäre iden eriko istum iskou lu tus koulutusasteelta 8 (KOL97)
-  y le ises ikuntaupseeri koulutusasteelta 8 (K0L97)

Koulutusastekohtaiset muutokset uudistetun koulutusluokituksen mukaisessa
koulutusastejärjestyksessä
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5 Koulutusalat
Koulutusala määräytyy ensisijaisesti koulutuksen 
sisällön (opetussuunnitelman) mukaan. Uudiste
tun koulutusluokituksen nimikkeistöosa on laadit
tu tutkintoon johtavan koulutuksen osalta seuraa
vasti:

Tutkintoon johtavan koulutuksen sisältö pohjau
tuu virallisiin opetussuunnitelmiin. Luokitukses
sa sisältöä kuvaavat tarkemmin 3-, 4- ja 
6-numeroiset nimikkeet.

Tutkinnot ja niiden pääaineryhmät sijoitetaan sa
malle koulutusalalle. Pääaine- tai suuntautumis-

vaihtoehtotieto ei muuta koulutusalaa; poikkeuk
sina FK, FM, FL ja FT, joiden koulutusala mää
räytyy tiedekunnan/osaston mukaan. Em. tutkin
not löytyvät mm. koulutusaloilta 2, 3 ja 4.

Opettajankoulutukseen luokitellaan koulutukset, 
jotka johtavat suoraan opettajan tutkintoon tai 
joiden pääaine on opettajankoulutus. Opettajan
koulutukseen ei luokitella koulutuksia, jotka 
muutoin antavat opettajankelpoisuuden (ks. s. 
12).

Koulutusalat
Uudistettu koulutusluokitus 
(K0L97uusi)

0 Y le issivistävä koulutus
1 K asvatustie teellinen ja opetta jankoulutus
2 Hum anistinen ja 

ta idea lan  koulutus
3 Kaupallinen ja yhte iskunta tie tee llinen koulutus

4 Luonnontieteellinen koulutus
5 Tekniikan koulutus
6 M a a - ja  m etsäta lousalan koulutus
7 T e rve y s -ja  sosiaalia lan koulutus
8 Palvelualo jen koulutus
9 M uu ta i tuntem aton koulutusala 9

Y leissivistävä koulutus 
Humanistinen ja esteettinen 
Opettajankoulutus

Kauppa- ja to im is toa lan  sekä lak i-, ja yhte iskunta- ja
käyttäytym istie te iden koulutus
Tekniikan ja luonnontie te iden koulutus
Liikenteen koulutus
Hoitoalojen koulutus
M aa- ja m etsätalouden koulutus
M uiden eriko isa lo jen koulutus
Koulutusala tuntem aton

Koulutusluokitus
(KOL97)

0 
1

2

3

4
5
6
7
8
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0 Yleissivistävä koulutus
Pääsisältö lähes entinen.

1 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus
Pääsisältö sama kuin 2 O pettajankoulutus (K0L97). 
poistettu
-  a ineenopetta jakou lu tuksen e rillise t kood it ja n im ikkeet yhd iste tty  pääaineopintoihin
-  nuoriso- ja vapaa-ajan to im intaan ja erila iseen ohjaa janto lm ln taan liittyvä t koulutukset s iirre tty  

kou lu tusa la lle  8 Palvelualojen koulutus
lisätty
-  kasvatustieteen kandidaatti-, m aisteri-, lisensiaa tti- ja toh to ritu tk inno t s iirre tty  koulutusala lta  3 (K0L97)

2 Humanistinen ja taidealan koulutus
Pääsisältö sama kuin 1 Humanistinen ja esteettinen koulutus (K0L97).

3 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus
Pääsisältö sama kuin 3 Kauppa- ja to im is toa lan  sekä laki-, yhte iskunta- ja käyttäytym istie te iden koulutus
(KOL97).
poistettu
-  atk -a lan koulutus koulutusala lle  4 Luonnontieteellinen koulutus
-  kasvatustieteen kandidaatti-, m aisteri-, lisensiaa tti- ja to h to ritu tk inno t koulutusala lle  

1 K asvatustie teellinen ja opetta jankoulutus
-  liikun ta tie teen  kandidaatti-, m aisteri-, lisensiaa tti- ja to h to ritu tk inno t s iirre tty  koulutusala lle  

8 Palvelualo jen koulutus

4 Luonnontieteellinen koulutus
Pääsisältö sama kuin 4 Tekniikan ja luonnontie te iden koulutus (K0L97) Ilman tekniikan alan koulutusta.

5 Tekniikan koulutus
Pääsisältö sama kuin 4 Tekniikan ja luonnontie te iden koulutus (K0L97) Ilman luonnontie te iden koulutusta.

6 M aa- ja metsätalousalan koulutus
Pääsisältö sama kuin 7 M aa- ja m etsätalouden koulutus (K0L97).

7 Terveys- ja sosiaalialan koulutus
Pääsisältö sama kuin 6 Hoitoalojen koulutus (K0L97).

8 Palvelualojen koulutus
Pääsisältö sama kuin 8 M uiden eriko isa lo jen koulutus (K0L97). 
lisätty
-  nuoriso- ja vapaa-ajan to im intaan ja erila iseen oh jaajanto im intaan liittyvä t kou lu tukset s iirre tty  

kou lu tusa la lta  2 O pettajankoulutus (K0L97)
-  liikun ta tie teen  kandidaatti-, m aisteri-, lisensiaatti- ja toh to ritu tk inno t s iirre tty

kou lu tusa la lta  3 Kauppa- ja to im istoa lan sekä laki-, yh te iskunta- ja käyttäytym istie te iden koulutus
-  5 Liikenteen koulutus (K0L97)

9 Muu tai tuntematon koulutusala

Muutokset uudistetun koulutusluokituksen (K0L97uusi) mukaisessa järjestyksessä
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Opettajankoulutuksen luokittaminen

Kasvatustieteelliselle ja opettajankoulutusalalle 
sisältyvät vain ne tutkinnot, joiden pääaine on 
opettajankoulutus tai muutoin johtavat suoraan 
opettajantutkintoon. Sivuaineopintoina opetta
jankelpoisuuden saaneet luokitellaan tutkinnon 
pääaineen mukaiselle koulutusalalle eikä opetta
jankoulutusalalle.

Aikaisemman koulutusluokituksen aineenopet
tajankoulutuksen tutkintonimikkeet on yhdistet
ty ao. pääaineen tutkintonimikkeeseen. Näin ol
len esim. filosofian maisteri, suomi-nimike 
esiintyy vain humanistisella ja taidealan koulu
tusalalla. Tieto suomen kielen aineenopettajan 
kelpoisuuden saaneista on erikseen vietävä tieto
aineistoihin.

Uudistetussa koulutusluokituksessa esiintyvät 
tutkintonimikkeet, joihin on yhdistetty edellises
sä koulutusluokituksessa olevat aineenopettaja
koulutukset. Näihin on tehty lisämerkintä koulu- 
tusluokitusrekisteriin opettajankelpoisuudesta.

722101 Taiteen maisteri
723103 Musiikin maisteri, musiikkikasvatus
725201 Tanssitaiteen maisteri
726101 Fil. maist., suomen kieli
726102 Fil. maist., ruotsin kieli
726103 Fil. maist., englannin kieli
726104 Fil. maist., saksan kieli
726105 Fil. maist., ranskan kieli
726106 Fil. maist., venäjän kieli
726107 Fil. maist., espanjan kieli 
726109 Fil. maist., saamen kieli 
726113 Fil. maist., klassilliset kielet 
726301 Fil. maist., historia 
726502 Fil. maist., musiikkitiede ja

musiikkikasvatus 
727101 Teologian maisteri 
742101 Fil. maist., matematiikka 
742201 Fil. maist., tietojenkäsittely 
742301 Fil. maist., fysiikka 
742401 Fil. maist., kemia 
742601 Fil. maist., maantiede 
742701 Fil. maist., biologia 
772501 Terveystieteiden maisteri 
782201 Liikuntatieteiden maisteri

12 ¡¡¡¡¡l Tilastokeskus



Liite 1
Uudistusta edeltäneen koulutusluokituksen (KOL97) ja 
uudistetun koulutusluokituksen (KOL97uusi) välinen avain



Yleissivistävä koulutusO
O

KOL97
0031

1011

1021

1099

2011

2021

2099

3099

4011

4099

9099

Yleissivistävä koulutus
KOL97uusi

Esikoululuokat
00311 Esikoululuokat

0011 Esiopetus
001101 Peruskoulun esiopetus

Kansakoulu
10111 Kansakoulu

1011 Kansakoulu
101151 Kansakoulu

Kansalaiskoulu
10211 Kansalaiskoulu

1011 Kansakoulu
101152 Kansala iskoulu

Muu yleissiv.koul.l-aste
10991 Peruskoulu, 8.luokka
10998 Yleissiv.muu koul.1 -aste
10999 Yleissiv.koul.1 -ast,tunt

*
201999 M uu yle issiv. kou lu tus, 2-aste 
101999 M uu yle issiv. koulutus, 1 -aste 
101999 M uu yle issiv. koulutus, 1 -aste

Keskikoulu
20111 Keskikoulu

2012 Keskikoulu
201251 Keskikoulu

Peruskoulu
20211 Peruskoulu

2011 Peruskoulu
201101 Peruskoulu

Muu yleissiv.koul.2-aste
20991 Peruskoulun lisäopetus
20998 Yleissiv.m uu koul.2-aste
20999 Y le issiv.koul.2-ast,tunt

*
201101 Peruskoulu
201999 M uu yle issiv. kou lu tus, 2-aste
201999 M uu yle issiv. koulutus, 2-aste

Muu yleissiv.koul.3-aste
30998 Yleissiv.m uu koul,3-aste
30999 Y le issiv.koul,3-ast,tunt

3099 Muu yleissiv. koulutus, 3-aste
309999 M uu yle iss iv . koulutus, 3-aste 
309999 M uu yle issiv. koulutus, 3-aste

Yo-tutk,kans.väl.yo-tutk
40111 Y liopp ilastu tkin to
40112 IB -tu tkin to
40113 Reifeprüfung tu tk in to

3011 Ylioppilastutkinto
301101 Y liopp ilastu tk in to
301102 IB -tu tk in to
301103 R e ifep riifung -tu tk in to

Muu yleissiv.koul.4-aste
40991 Lukio, ei yo-tu tk in toa
40998 Yleissiv.m uu koul,4-aste
40999 Y le issiv.koul,4-ast,tunt

3099 Muu yleissiv. koulutus, 3-aste
309999 M uu yle issiv. koulutus, 3-aste 
309999 M uu yle issiv. koulutus, 3-aste 
309999 M uu yle issiv. koulutus, 3-aste

Muu yleissiv.aste tunt.
90998 Yleissiv.m uu k,aste tun t
90999 Y le issiv.koul,aste tunt.

9099 Yleissiv. koulutus, aste tunt.
909999 Y leissiv. koulutus, aste tunt. 
909999 Y leissiv. koulutus, aste tunt.
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Humanistinen ja  esteettinen koulutus 1
1 Humanistinen ja esteettinen koulutus
KOL97
3111 Taideteon.koul, a lle  3v

31111 Savenvalaja alle 3v
31112 M et.seppä ,käs i,ta lle  3v
31113 S isustusneuvoja
31114 Kuto ja,käsi,ta ide.a lle3v
31115 Saam enkäsltyö, alle 3v
31116 O m pelija,käs,ta id.alle3v
31121 Rakent.käsi, ta ide. alle3v
31122 M aa la ri,käs i,ta id .a lle3v
31123 Puuseppä,käs,taid.alle3v
31124 Koristeve istä jä
31131 Graafinen suunn, alle 3v
31132 M a inosp iirtä jä
31133 P iirtä jä,käs,ta id.a lle3v 
31141 Valokuvausala alle 3v
31198 M uu käsi,ta idet.a lle  3v
31199 Käsi,ta idet.tunt.a lle  3v

3199 Muu hum-esteett. a lle  3v
31998 Hum -esteett. muu alle 3v
31999 Hum -esteett.a lle  3v,tunt

4111 Artesaani;käsi,taide 3v
41111 P ukusuunnitte lu, 3v
41112 Käsi,ta idet.perust,artes
41113 V iestin täa lan  perustutk. 
41121 Graafinen suunn, 3v 
41131 V alokuvausalan koul. 3v
41141 A rtesaan i,rakenta ja  3v
41142 A rtesaan i,m aa la ri 3v
41143 A rtesaani,puuseppä 3v
41144 A rtesaani,m eta lllseppä3v
41145 A rtesaan i,k iv lseppä 3v
41146 A rtesaani,savenva la ja  3v
41147 A rtesaan i,ku to ja  3v
41148 A rtesaan i,om pe lija  3v
41149 A rtesaani,saam .käsityö3v
41151 A rtesaan i,g raa f.a la  3v
41152 A rtesaani,ku ltasep.a la3v
41158 A rtesaani,m uu erity isa la
41159 A rtesaan i,e rit.a la  tunt.
41171 Käsi.ta idet.am m .tutk.
41172 Käsi.ta id.erik.am m .tutk.
41173 V iest.kuvata id.am m .tutk.
41174 V iest.kuv.erik.am m .tutk.
41198 M uu käsi,ta ideteoll.3v
41199 Käsi,ta ideteo ll.tunt.3v

4131 M usiikin koulutus 3v
41311 S otilasso itta ja
41321 0rtod.kirk.kantt.(-1988)
41322 K irkkom uusikko
41331 Tanssim uusikko
41332 Tanssim uusikko (perust.)
41398 M uu m usiikkikou lu tus 3v
41399 M us iikk ikou lu tus  3v tu n t

KOL97uusi
*

321161 A rtesaan i, savenvalaja
321156 A rtesaan i, m eta lliseppä 
321999 M uu ta ide , käsiteoll. perusk
321154 A rtesaan i, kutoja
321160 A rtesaan i, saam enkäsityöntek.
321157 A rtesaan i, om pelija 
321159 A rtesaan i, rakentaja
321155 A rtesaan i, m aalari
321158 A rtesaan i, puuseppä
321952 Koristeveistä jä
321951 Graafisen suunn. am m attlkoul
321953 M a inosp iirtä jä
321151 A rtesaani, graafinen ala 
321955 Valokuvausalan am m attikoul 
321999 M uu ta ide, käsiteoll. perusk 
321999 M uu ta ide, käsiteoll. perusk

3299 Muu hum., ta ideala, 3-aste
329999 M uu hum., ta idea la , 3-aste 
329999 M uu hum., ta idea la , 3 -aste

*

321954 Pukusuunnitte lun am m attikoul 
321101 A rtesaan i, perustutk
321601 V iestin täa lan  perustutk 
321951 Graafisen suunn. am m attikoul
321955 Valokuvausalan am m attikoul
321159 A rtesaan i, rakentaja
321155 A rtesaan i, m aalari 
321158 A rtesaan i, puuseppä
321156 A rtesaan i, m eta lliseppä
321152 A rtesaan i, k iviseppä
321161 A rtesaan i, savenvalaja 
321154 A rtesaan i, kutoja
321157 A rtesaan i, om pelija
321160 A rtesaan i, saam enkäsityöntek. 
321151 A rtesaan i, graafinen ala
321153 A rtesaani, kultasepänala 
321199 A rtesaan i, muu ala 
321199 A rtesaan i, muu ala
324199 M uu käsi-ta ide teo llisuuden at 
327199 M uu käsi-ta ide teo llisuuden eat 
324699 M uu v iestin täa lan  at 
327699 M uu v iestin täa lan  eat 
321999 M uu ta ide, käsiteoll. perusk 
321999 M uu ta ide, käsiteoll. perusk

3212 Musiikin peruskoulutus
321252 S otilasso itta ja
321251 O rtodoksisen kirkon kanttori
321202 K irkkom uusikko
321203 Tanssim uusikko 
321203 Tanssim uusikko
321299 M uu musiik in peruskoulutus 
321299 M uu musiik in peruskoulutus
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K0L97

4141 Kuvaamataiteen koul. 3v
41411 Kuvaam ataite ilija  alle4v

4199 Muu hum-esteett.koul, 3v
41991 Tanssija
41996 Teatt,tanssia!.am m .tutk.
41997 Teatt,tanssi erik.am m .t
41998 Hum -esteett.m uu koul. 3v
41999 H um -estee tt.kou l,3v tun t

5111 Artenomi;käsi,taide 5-as
51111 A rtenom i,keram iikka-a la
51112 A rtenom i,teoll.pukusuunn
51113 A rtenom i,tekstiilia la
51114 A rtenom i,s isustussuunn.
51115 A rtenom i,kalustesuunn.
51121 A rtenom i,ku ltasepänala
51122 A rtenom i,konservaa tto ri
51124 A rtenom i,valokuvaus
51125 A rtenom i,v ideokuvaus 
51131 A rtenom i,g raa finen  ala
51141 A rtenom i,puuala
51142 A rtenom i,m eta llia la
51143 A rtenom i,kudonta-a la
51144 A rtenom i,om pelu-ja  neule
51145 A rtenom i,vaate tusa la
51146 A rtenom i,e i erity isa laa
51147 A rtenom i,m uoto ilua la
51148 A rtenom i,m uu erity isa la
51149 A rtenom i,e rity isa la  tun t
51168 Muu ta ideteon, 5-aste
51169 Taideteon, 5-aste, tun t

5121 Teatterikoul,5-aste
51211 A m m attinäytte lijä  
51221 Teatterilavasta ja  
51231 Teatterioh jaa ja  (-1971) 
51291 Tanssita ite ilija
51298 Muu tea tte rita ide ,5 -aste
51299 Teatterit.,5 -aste ,tunt.

5131 Musiikkikoulutus,5-aste
51311 Soittoryhm än johta ja
51321 K antto ri-u rkuri
51322 Orkesterim uusikko
51323 M uusikko
51324 Pop-ja jazzm uusikko
51398 Muu m usiikkikoulutus
51399 M usiikk ikou lu tus, tuntem

5141 Kuvaamataiteen k. 5-aste
51411 Taidem aalari 
51421 Kuvanveistäjä 
51431 Taidegraafikko 
51441 Kuvataiteen tu tk in to
51498 Muu kuvaam ataiteen koul.
51499 Kuvaam ataiteen koul,tunt

KOL97uusi

3213 Kuvataiteen peruskoulutus
321351 K uvaam ataite ilija

*
321501 Tanssija
324599 M uu te a tte r i- ja  tanss ia lan  at 
327599 Muu tea tte ri-tanss ia lan  eat 
329999 M uu hum., ta idea la , 3-aste 
329999 M uu hum., ta idea la , 3-aste

*
521153 A rtenom i, keram iikka-a la
521162 A rtenom i, teo ll. pukusuun 
521161 A rtenom i, te ks tiilia la  
521160 A rtenom i, s isustussuunn. 
521152 A rtenom i, ka lustesuunn.
521156 A rtenom i, ku ltasepänala
521154 A rtenom i, konservaa tto ri
521164 A rtenom i, va lokuvaus
521165 A rtenom i, v ideokuvaus 
521151 A rtenom i, graa finen  ala 
521159 A rtenom i, puuala
521157 A rtenom i, m eta llia la
521155 A rtenom i, kudonta-a la
521158 A rtenom i, o m pe lu -ym . ala
521163 A rtenom i, vaate tusa la  
521101 A rtenom i
521101 A rtenom i 
521199 A rtenom i, muu ala 
521199 A rtenom i, muu ala 
529999 Muu hum., ta idea la , 5-aste 
529999 Muu hum., ta idea la , 5-aste

*
521551 A m m attinäytte lijä
521552 Teatterilavasta ja  
622552 Teatterioh jaa ja  
521554 T anssita ite ilija
521599 M uu tea tt.-tanss ia la , 5-aste 
521599 M uu tea tt.-tanss ia la , 5-aste

5212 M usiikin koulutus, 5-aste
521254 Soittoryhm än joh ta ja
521251 K antto ri-u rkuri
521252 O rkesterim uusikko 
521201 M uusikko
521253 P op -ja  jazzm uusikko 
521299 Muu m usiik in kou lu tus, 5-aste 
521299 Muu m usiik in kou lu tus, 5-aste

5213 Kuvataiteen koulutus, 5-aste
521351 Taidem aalari
521352 Kuvanveistäjä
521353 Taidegraafikko
521301 Kuvataiteen tu tk in to  (op) 
521399 Muu kuvata iteen koul, 5-aste 
521399 Muu kuvata iteen koul, 5-aste
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KOL97 KOL97uusi

5151 Diplom ikielenkääntäjä 2v 6281 Dipl.kielenkäänt. (k ie li-inst)
51511 K ielenkääntäjä 2v,engl. 628152 D ip l.k ie lenkäänt., eng lanti
51512 Kie lenkääntä jä 2v,saksa 628153 D ip l.k ie lenkäänt., saksa
51513 Kie lenkääntä jä 2v,venäjä 628155 D ipl.k ie lenkäänt., venäjä
51518 Kielenkäänt.2v,m uu kieli 628199 D ip l.k ie lenkäänt., muu kieli
51519 K ie lenkäänt.2v,k ie l.tunt 628199 D ip l.k ie lenkäänt., muu kie li

5161 Medianom i 5216 Medianomi
51611 M edianom i,e i e rity isa laa 521601 M edianom i, ei e rity isa laa
51612 M edianom i,kuva ilm aisu 521651 M edianom i, kuvailm aisu
51613 M ed ianom i,tuotanto 521652 M edianom i, tuo tan to
51614 M edianom i,va lo ilm aisu 521653 M edianom i, va lo ilm aisu
51615 M edianom i,ään i-ilm aisu 521654 M edianom i, ään i-ilm aisu

5191 Muu hum-esteett.k.5-aste *

51911 S eurakuntakuraattori 581299 M uu nuor.,vap.a ikato im , 5-aste
51921 V iittom akie lentu lkk i 529901 V iittom akie len tu lkk i
51998 Hum.ja esteett.m uu koul. 529999 M uu hum., ta idea la , 5-aste
51999 Hum.ja es teett.kou l.tunt 529999 M uu hum., ta idea la , 5-aste

6111 Soveltava taide,6-aste 6229 Muu taidealan koul, 6-aste
61111 M eta llita ide  (-1973) 622951 Ta ide teo llisuusop is ton  tu tk
61112 S isustusta ide (-1973) 622951 T a ide teo llisuusop is ton  tu tk
61141 Kam erataide (-1973) 622951 Ta ide teo llisuusop is ton  tu tk
61148 M uu sovelt.ta ide, 6-aste 622999 Muu ta idea lan  koul, 6-aste
61149 Sovelt.ta ide,6-aste ,tunt 622999 Muu ta idea lan  koul, 6-aste

6115 Taiteen kand.(alempi) 6221 Taiteen koul, 6-aste
61151 TaK(al)elokuvataide 622101 Taiteen kand idaa tti (ai)
61152 TaK(al)graafinen suunn. 622101 Taiteen kand idaa tti (ai)
61153 TaK(al)lavastusta ide 622101 Taiteen kand idaa tti (ai)
61154 TaK(al)valokuvataide 622101 Taiteen kand idaa tti (ai)
61155 TaK(al)keram iikka, lasit. 622101 Taiteen kand idaa tti (ai)
61156 TaK(al)sis.ark,huonek.su 622101 Taiteen kand idaa tti (ai)
61157 TaK (a l)tekstiilita ide 622101 Taiteen kand idaa tti (ai)
61158 TaK(al)teoll. m uotoilu 622101 Taiteen kandidaatti (ai)
61159 TaK(al)vaat.suunn,pukut. 622101 Taiteen kand idaa tti (ai)
61161 TaK(al)m ediakulttuuri 622101 Taiteen kandidaatti (ai)
61168 TaK(al)muu koulutusohj. 622101 Taiteen kandidaatti (ai)
61169 TaK(al)koulutusohj.tunt. 622101 Taiteen kand idaa tti (ai)

6121 Teatterikoul,6-aste 6225 Teatteri-tanssiala, 6-aste
61211 Teatterioh jaa ja 622552 Teatterioh jaa ja
61221 Dram aturgi 622551 Dram aturg i
61231 Teatte ritu tk in to 622553 T ea tte ritu tk in to
61248 M uu tea tte rita ide .6 -aste 622599 M uu te a tte ri-tanss ia la , 6-aste
61249 Teatterit.6 -aste ,tunt. 622599 M uu te a tte ri-ta n ss ia la , 6-aste

6125 Teatterit.kand.(alem pi) 6225 Teatteri-tanssiala, 6-aste
61251 Teatt.kand.(alem pi) 622501 T ea tte rita iteen  kand. (ai)

6126 Tanssit.kand.(alempi) 6225 Teatteri-tanssiala, 6-aste
61261 Tanssit.kand.(alem pi) 622502 Tanssita iteen kand. (ai)

6131 Musiikkikoulutus,6-aste 6222 M usiikin koul, 6-aste
61311 M us.päästö tu tk(S ib-Akat) 622252 M us. päästö tu tk. (Sib.-Akat.)
61321 Ylempi kan tto ri-u rku ri 622251 K antto ri-u rkurin  ylem pi tu tk .
61331 O opperalaulajan tu tk in to 622253 Oopperalaula jan tu tk in to
61338 M uu m usiikkikoul.6-aste 622299 M uu m usiik in  koulutus, 6-aste
61339 M usiikk ikou l.6 -aste ,tun t 622299 M uu m usiik in  koulutus, 6-aste
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6134 M usiikin kand.(alempi) 6222 M usiikin koul, 6-aste
61341 M us.kand.(alempi) 622201 M usiik in  kand idaa tti (ai)

6141 Kuvatait.kand. (alempi) 6223 Kuvataiteen koul, 6-aste
61411 Kuvat.kand(al),m aalaust. 622301 Kuvat. kand. (Kuvata ideakat.
61412 Kuvat.kand(al),kuvanv. 622301 Kuvat. kand. (Kuvata ideakat.
61413 Kuvat.kand(al),ta idegraf 622301 Kuvat. kand. (Kuvata ideakat.
61414 Kuvat.kand(al),tila-aika 622301 Kuvat. kand. (Kuvataideakat.
61418 Kuvat.kand(al),muu 622301 Kuvat. kand. (Kuvataideakat.
61419 Kuvat.kand(al),tunt. 622301 Kuvat. kand. (Kuvataideakat.

6151 Diplom ikielenkääntäjä 3v 6281 Dipl.kielenkäänt. (kieli-inst)
61511 Kielenkääntäjä 3v,engl. 628152 D ip l.k ie lenkäänt., eng lanti
61521 Kielenkääntäjä 3v,saksa 628153 D ip l.k ie lenkäänt., saksa
61531 Kielenkääntäjä 3v,venäjä 628155 D ip l.k ie lenkäänt., venäjä
61541 Kielenkääntäjä 3v,ruotsi 628151 D ip l.k ie lenkäänt., ruots i
61551 Kielenkääntäjä 3v,ranska 628154 D ip l.k ie lenkäänt., ranska
61598 Kielenkäänt,3v,m uu kieli 628199 D ip l.k ie lenkäänt., muu kieli
61599 K ie lenkäänt,3v,kie l.tunt 628199 D ip l.k ie lenkäänt., muu kieli

6161 HuK historia, arkeologia 6233 HuK, historia ja arkeologia
61611 HuK Suomen h istoria 623301 HuK, h istoria
61612 HuK Suom en,Skand.hist. 623301 HuK, h istoria
61613 HuK yle inen historia 623301 HuK, h istoria
61614 HuK arkeologia 623302 HuK, arkeologia
61618 HuK pohj.ku lttuurih is t. 623301 HuK, h istoria
61621 HuK aate-ja  oppih istoria 623301 HuK, h istoria
61622 HuK ku lttuurih is to ria 623301 HuK, h istoria
61638 HuK muu h istor.pääaine 623301 HuK, h istoria
61639 HuK h is tor.pääaine tunt. 623301 HuK, h istoria

6164 HuK kirjall. tutkimus 6234 HuK, kirj., kultt., kielentutk
61641 HuK kotim .kirja llisuus 623401 HuK, k irja llisuuden tu tk im us
61642 HuK svensk litte ra tu r 623401 HuK, k irja llisuuden tu tk im us
61643 HuK yl.k irj.tiede.este t. 623401 HuK, k irja llisuuden tu tk im us
61658 HuK muu kirja ll.tu tk im . 623401 HuK, k irja llisuuden tutk im us
61659 HuK kirja ll.tu tk im .tunt. 623401 HuK, k irja llisuuden tutk im us

6166 HuK kielitiede *

61661 HuK suomen kie li 623101 HuK, suomen kieli
61663 HuK pohjo ism .filo logia 623102 HuK, ruots in kieli
61664 HuK germ aan.filo logia 623104 HuK, saksan kieli
61665 HuK rom aaninen filo log ia 623105 HuK, ranskan kieli
61666 HuK eng lantil.filo log ia 623103 HuK, englannin k ie li
61667 HuK itäm erensuom .kie le t 623110 HuK, itäm erensuom . k ie le t
61668 HuK Kreikan k irja llisuus 623113 HuK, k lass illise t k ie le t
61669 HuK Rooman k irja llisuus 623113 HuK, k lass illise t k ie le t
61671 HuK itäm aiden kirja ll. 623402 HuK, ku lttuurien tu tk im us
61672 HuK sanskrit ja indoeur. 623402 HuK, ku lttuurien tu tk im us
61673 HuK s laavil.filo log ia 623114 HuK, s laav ila ise t k ie le t
61674 HuK yle inen k ie litiede 623403 HuK, k ie lentu tkim us
61675 HuK venäjän kieli 623106 HuK, venäjän kieli
61676 HuK alta il.k ie lentu tk . 623403 HuK, k ie lentu tk im us
61677 HuK assyrio logia 623402 HuK, ku lttuurien tu tk im us
61678 HuK suom -ugr.kie lentutk. 623403 HuK, k ie lentu tk im us
61679 HuK fonetiikka 623404 HuK, fonetiikka
61681 HuK espanja l.filo logia 623107 HuK, espanjan k ie li
61682 HuK ita lia l.filo log ia 623108 HuK, ita lian kieli
61683 HuK unkarin k ie li,ku ltt. 623111 HuK, unkarin kieli
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61684 HuK sove ltava k ie litiede 623403 HuK, k ie lentu tkim us
61685 HuK v iest.tie t.jou rna l. 623601 HuK, v iestim ä t., in f.tu tk im us
61686 HuK in fo rm aatio tu tk im us 623601 HuK, v iestim ä t., in f.tu tk im us
61687 HuK tie tokone lingv is t. 623403 HuK, k ie lentu tk im us
61688 HuK kogn itio tiede 623403 HuK, k ie lentu tk im us
61698 HuK muu kie litiede 623199 HuK, muu kieli
61699 HuK k ie litiede  tuntem . 623199 HuK, muu kieli

6171 HuK filosofia 6237 HuK, filosofia
61711 HuK filoso fia 623701 HuK, filoso fia
61712 HuK te o ree tt.filo so fia 623701 HuK, filoso fia
61718 HuK muu filo so fia 623701 HuK, filoso fia
61719 HuK filo so fia  tuntem . 623701 HuK, filoso fia

6172 HuK taiteiden tutkimus 6235 HuK, taiteiden tutkimus
61721 HuK ta ideh is to ria 623501 HuK, ta ideh is to ria , -kasvatus
61722 HuK m us.tiede,m us.kasvat 623502 HuK, m usiikk itiede, -kasvatus
61723 HuK ta idekasva tus 623501 HuK, ta ideh is to ria , -kasvatus
61724 HuK te a tte ritiede 623599 HuK, muu ta ite iden  tu tk im us
61725 HuK elokuva-ja tv -tiede 623599 HuK, muu ta ite iden  tu tk im us
61728 HuK muu ta ite iden  tutk im 623599 HuK, muu ta ite iden  tutk im us
61729 HuK ta ite iden  tu tk , tu n t 623599 HuK, muu ta ite iden  tutk im us

6173 HuK kulttuurien tutkimus 6234 HuK, kirj., kultt., kielentutk
61731 HuK kansatiede 623402 HuK, ku lttuurien  tu tk im us
61732 HuK suom .ja vert.kansanr 623402 HuK, ku lttuurien  tu tk im us
61733 HuK uskonto tiede 623402 HuK, ku lttuurien  tu tk im us
61734 HuK kansanper,kansanm us. 623402 HuK, ku lttuu rien  tu tk im us
61735 HuK ku lttuu rien  tu tk im us 623402 HuK, ku lttuu rien  tu tk im us
61738 HuK muu ku ltt.tu tk im us 623402 HuK, ku lttuurien  tu tk im us
61739 HuK ku lttuu r.tu tk .tun t. 623402 HuK, ku lttuurien  tu tk im us

6174 HuK kielenkääntäjä 6232 HuK, kääntäminen ja tulkkaus
61741 HuK k ie l.käänt,eng lanti 623203 HuK, k ie lenkääntä jä , englanti
61742 HuK k ie l.käänt,saksa 623204 HuK, k ie lenkääntä jä , saksa
61743 HuK k ie l.käänt,venäjä 623206 HuK, k ie lenkääntä jä , venäjä
61744 HuK k ie l.käänt,ruots i 623202 HuK, k ie lenkääntä jä , ruotsi
61745 HuK k ie l.käänt,ranska 623205 HuK, k ie lenkääntä jä , ranska
61746 HuK k ie l.käänt,suom i 623201 HuK, k ie lenkääntä jä , suomi
61748 HuK k ie l.käänt,m uu kieli 623299 HuK, k ie lenkääntä jä , muu kieli
61749 HuK k ie l.käänt,k ie li tun 623299 HuK, k ie lenkääntä jä , muu kieli

6179 HuK hum.pääaine muu tunt 6239 HuK, muu ala
61791 HuK yle inen teo log ia 623999 HuK, muu ala
61798 HuK hum .ala, muu 623999 HuK, muu ala
61799 HuK hum .ala, tuntem . 623999 HuK, muu ala

6181 Käsi.taideteoll.AMK 6211 Käsi-taide ja konserv. AMK
61811 A rtenom i(A M K ) 621101 A rtenom i (AM K)
61812 M uoto ilija (A M K ) 621102 M uoto ilija  (AM K)

6182 Konservointialan AM K 6211 Käsi-taide ja konserv. AMK
61821 K onservaa tto ri(A M K ) 621103 K onservaattori (AM K)

6183 Kuvataide.viest.alan AM K *
61831 K uvata ite ilija (A M K ) 621301 K uvata ite ilija  (AMK)
61835 M ed ianom i(A M K ) 621601 M edianom i (AM K)

6185 M usiikin AMK 6212 M usiikin AMK
61851 M usiik in  A M K 621201 Pop- ja jazzm uusikko (AMK)
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6186 Teatteri,tanssialan AMK 6215 Teatteri - ja tanssialan AMK
61861 Teatt.ilm aisun ohj.(AMK) 621501 Tea tte ri-ilm a isun  ohj. (AMK)

6191 Ortod.kirkon pappi,kantt 6241 Teologian koul, 6-aste
61911 Ortod.kirk.pa ppi(-1992) 624199 M uu teo log ian  koulutus, 6-aste
61912 Ortod. kirk.kantt.( 1989-) 624199 M uu teo log ian  koulutus, 6-aste

6192 Teologian kand.(alempi) 6241 Teologian koul, 6-aste
61921 Teol.kand.(alem pi) 624101 Teolog ian kandidaatti (ai)

6199 M uut hum,est.koul,6-aste *

61991 Teolog-filoso finen  tutk. 624199 M uu teo log ian  koulutus, 6-aste
61996 M uu käsi,ta idet,6-aste 622999 M uu ta idea lan  koul, 6-aste
61997 M uu kuvaam ataide,6-aste 622399 M uu kuvata iteen koul, 6-aste
61998 Hum.est.muu koul, 6-aste 629999 M uu hum., ta idea la , 6-aste
61999 Hum.est.koul, 6-aste tun t 629999 M uu hum., ta idea la , 6-aste

7111 Soveltava taide,7-aste 7229 Muu taiteen koulutus, 7-aste
71111 Keraam inen suunn.yo.4v 722953 Keraam inen suunnitte lu
71112 Tekn.design yo.pohj.4v 722956 Tekninen design
71113 T ekstiilisuunn itte lu  4v 722957 Tekstiilisuunn itte lu
71114 S isustussuunnitte lu 4v 722955 S isustus- ja huonekalusuunn.
71115 V aatetussuunnitte lu  4v 722958 V aate tussuunnitte lu
71131 G raaf.suunnitte lu yo.4v 722952 Graafinen suunnitte lu
71132 Lavastus yo.pohj.4v 722954 Lavastus
71133 Valokuvaus yo.pohj.4v 722959 Valokuvaus
71134 Elokuva,tv yo.pohj.4v 722951 Elokuva- ja te lev is io työ
71148 Muu sovelt.ta ide,7-aste 722999 M uu ta iteen  koulutus, 7-aste
71149 S ovelt.ta ide,7-aste,tunt 722999 Muu ta iteen  koulutus, 7-aste

7115 Taiteen maist. 7221 Taiteen maisteri
71151 TaM  m ediaku ltt.kuv.v iest 722101 Tait, maist.
71152 TaM  tuote-,ym pär.suunn. 722101 Tait, maist.
71153 TaM  elokuvata ide 722101 Tait, maist.
71154 TaM  graafinen suunn. 722101 Tait, maist.
71155 TaM  lavastusta ide 722101 Tait, maist.
71156 TaM  va lokuvata ide 722101 Tait, maist.
71157 TaM  keram iikka,lasita ide 722101 Tait, maist.
71158 TaM  sis.ark,huonek.suunn 722101 Tait, maist.
71161 TaM  teks tiilita ide 722101 Tait, maist.
71162 TaM  teo llinen  muotoilu 722101 Tait, maist.
71163 TaM  vaat.suunn,pukuta ide 722101 Tait, maist.
71164 TaM  käsi- ja ta ideteon. 722101 Tait, maist.
71165 TaM  m uoto ilu johtam inen 722101 Tait, maist.
71166 TaM  Pallas kuvata iteet 722101 Tait, maist.
71168 TaM  muu koulutusohje lm a 722101 Tait, maist.
71169 TaM  koulutusohje lm a tun t 722101 Tait, maist.

7121 Kuvataiteen maist. 7241 Kuvataiteen maisteri
71211 Kuvat, m aist.m aalausta ide 724101 Kuvata iteen m aisteri
71212 Kuvat.m aist, kuvanveisto 724101 Kuvata iteen m aisteri
71213 Kuvat.m aist,ta idegraf. 724101 Kuvata iteen m aisteri
71214 Kuvat.m aist, tila -a ika t. 724101 Kuvata iteen m aisteri
71218 Kuvat.maist,muu pääaine 724101 Kuvata iteen m aisteri
71219 Kuvat.m aist.tunt.pääaine 724101 Kuvata iteen m aisteri

7131 M usiikinjohtaja, diplomi 7239 Muu musiikin koul, 7-aste
71311 S otilaskapellim estari 723952 S otilaskape llim esta ri
71312 M usiik in joh ta ja 723951 M usiik in joh ta jan  tu tk in to
71321 M usiik in  d ip lom itu tk in to 723951 M us iik in joh ta jan  tu tk in to
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7133 M usiikin maist. 7231 Musiikin maisteri
71331 M uM  säve llys,teoria 723199 M uM , muu pääaineryhm ä
71332 M uM  orkest.kuoron johto 723199 M uM , muu pääaineryhm ä
71333 M uM  esittävä sävelta ide 723101 M uM , esittävä säve lta ide
71334 M uM  k irkkom usiikk i 723102 M uM , kirkkom usiikk i
71335 M uM  jazzm usiikki 723199 M uM , muu pääaineryhm ä
71336 M uM  kansanm usiikki 723199 M uM , muu pääaineryhm ä
71337 M uM  oopperalau lu 723199 M uM , muu pääaineryhm ä
71348 M uM  muu koulutusohje lm a 723199 M uM , muu pääaineryhm ä
71349 M uM  koulu tusoh j.tunt. 723199 M uM , muu pääaineryhm ä

7141 Teatteritaiteen maist. 7251 Teatteritaiteen maisteri
71411 TeM  näytte lijän työ 725102 TeM , näytte lijän työ
71412 TeM  ohjaus 725103 TeM , oh jaa jantyö
71413 TeM  dram aturg ia 725101 TeM , dram aturg ia
71414 TeM  tanss ita ide 725199 TeM , muu pääaineryhm ä
71415 TeM  va lo- ja äänisuunn. 725104 TeM , va lo- ja ään isuunnitte lu
71416 TeM  m us iikk itea tte ri 725199 TeM , muu pääaineryhm ä
71418 TeM  muu koulutusohjelm a 725199 TeM , muu pääaineryhm ä
71419 TeM  koul.ohje lm a tunt. 725199 TeM , muu pääaineryhm ä

7143 Tanssitaiteen maist. 7252 Tanssitaiteen maisteri
71431 Tanssit.m aist. 725201 Tanssit, maist.

7151 Teologinen erotutkinto 7279 Muu teologian koulutus, 7-aste
71511 Teolog.erotutk.(-1953) 727999 M uu teo log ian  koulutus, 7-aste

7152 Teologian maist. 7271 Teologian maisteri
71521 Teol.m aist. 727101 Teol. maist.

7161 FM historia, arkeologia 7263 FM, historia ja arkeologia
71611 FM Suomen historia 726301 FM, h istoria
71612 FM Suomen ja Skand.hist. 726301 FM, h istoria
71613 FM y l.h is to ria , h istoria 726301 FM, historia
71614 FM arkeologia 726302 FM, arkeologia
71618 FM poh j.ku lttuurih is t. 726301 FM, historia
71621 FM aate-ja  opp ih is toria 726301 FM, h istoria
71622 FM ku lttuu rih is to ria 726301 FM, h istoria
71638 FM h istor.m uu pääa ineko 726301 FM, h istoria
71639 FM h is tor.pääain .ko tu n t 726301 FM, h istoria

7164 FM kirjall.tutkim us 7264 FM, kirj., kultt., kielentutk.
71641 FM ko tim .k irja llisuus 726401 FM, k irja llisuuden tu tk im us
71642 FM svensk litte ra tu r 726401 FM, k irja llisuuden tu tk im us
71643 FM yl.k irj.tiede ,este t. 726401 FM, k irja llisuuden tu tk im us
71658 FM muu k irja l.pääa ineko 726401 FM, k irja llisuuden tu tk im us
71659 FM k irja l.pääa in .ko tun t 726401 FM, k irja llisuuden tutk im us

7166 FM k ie litiede *

71661 FM suom en kie li 726101 FM, suomen kieli
71662 FM suom i ja sukukie le t 726101 FM, suomen kieli
71663 FM pohjo ism .filo l.ruo ts i 726102 FM, ruots in kieli
71664 FM germ aaninen filo log ia 726104 FM, saksan kieli
71665 FM rom aaninen filo log ia 726105 FM, ranskan kieli
71666 FM eng lan til.filo log ia 726103 FM, englannin kieli
71667 FM itäm erensuom .kie le t 726110 FM, itäm erensuom ala ise t k ie le t
71668 FM Kreikan k irja llisuus 726113 FM, k lass illise t k ie le t
71669 FM Rooman kirja llisuus 726113 FM, k lass illise t k ie le t
71671 FM itäm aiden k irja ll. 726402 FM, ku lttuurien  tu tk im us
71672 FM s a n s k rit ja  indoeur. 726402 FM, ku lttuurien  tu tk im us
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71673 FM s laavil.filo log ia
71674 FM yle inen kie litiede
71675 FM venäjän kieli
71676 FM alta il. k ie lentutk.
71677 FM assyrio logia
71678 FM suom .-ugr.k ie lentutk
71679 FM logopedia,fonetiikka
71681 FM k lass illise t k ie le t
71682 FM v ie raa t kie let
71683 FM kaupall.k ie litie teen
71684 FM soveltava k ie litiede
71685 FM espanja la inen filo log
71686 FM ita lia la inen  filo log.
71687 FM saamen kieli,kultt.
71688 FM v iestin tä tie t,journa l
71689 FM tie tokone lingvist.
71691 FM in form aatiotutk im us
71692 FM kognitio tiede
71693 FM unkarin kieli,kultt.
71698 FM muu kie lit.pääaine.ko
71699 FM kie lit.pääa in ,ko tunt

7171 FM filosofia
71711 FM filoso fia
71712 FM teo ree tt.filoso fia
71718 FM filos.m uu pääaine.ko
71719 FM filo s .p ä ä a in e ko  tunt

7172 FM taiteiden tutkimus
71721 FM ta ideh isto ria
71722 FM m us.tiede.m us.kasvat.
71723 FM ta idekasvatus
71724 FM e lo ku va -ja  tv-tiede
71725 FM tea tte ritiede
71728 FM ta iteet,m uu pääain,ko
71729 FM ta it.p ä äa in e ,ko tiin i.

7173 FM kulttuurien tutkimus
71731 FM kansatiede
71732 FM suom ,vert.kansanrun.
71733 FM uskontotiede
71734 FM kansanper.kansanm us.
71735 FM ku lttuurien  tutk im us
71738 FM kultt.m uu pääa ineko
71739 FM kultt.pääaine,ko tun t

726114 FM, s laav ila ise t k ie le t 
726403 FM, k ie lentu tkim us
726106 FM, venäjän kie li 
726403 FM, k ie lentu tkim us
726402 FM, ku lttuurien  tu tk im us
726403 FM, k ie lentu tkim us
726404 FM, fone tiikka  
726113 FM, k lass illise t k ie le t 
726199 FM, muu kieli 
726403 FM, k ie lentu tkim us 
726403 FM, k ie lentu tkim us
726107 FM, espanjan kieli
726108 FM, ita lian  kieli
726109 FM, saamen kieli
726601 FM, v iestim ät., in f.tu tk im us 
726403 FM, k ie lentu tkim us 
726601 FM, v iestim ät., in f.tu tk im us 
726601 FM, v iestim ät., in f.tu tk im us 
726111 FM, unkarin kie li 
726199 FM, muu kieli 
726199 FM, muu kie li

7267 FM, filosofia (hum. ala)
726701 FM, filoso fia  (hum. ala) 
726701 FM, filo so fia  (hum. ala) 
726701 FM, filo so fia  (hum. ala) 
726701 F M ,filo so fia  (hum. ala)

7265 FM, taiteiden tutkimus
726501 FM, ta ideh is to ria , -kasvatus
726502 FM, m usiikkitiede, -kasvatus 
726501 FM, ta ideh is to ria , -kasvatus 
726599 FM, muu ta ite iden  tu tk im us 
726599 FM, muu ta ite iden  tu tk im us 
726599 FM, muu ta ite iden  tu tk im us 
726599 FM, muu ta ite iden  tu tk im us

7264 FM, kirj., kultt., kielentutk.
726402 FM, ku lttuurien  tu tk im us 
726402 FM, ku lttuurien  tu tk im us 
726402 FM, ku lttuurien  tu tk im us 
726402 FM, ku lttuurien  tu tk im us 
726402 FM, ku lttuurien  tu tk im us 
726402 FM, ku lttuurien  tu tk im us 
726402 FM, ku lttuurien  tu tk im us

7174 FM kielenkääntäjä
71741 FM kie lenkääntä jä,engl.
71742 FM kielenkääntä jä,saksa
71743 FM kielenkääntä jä,venäjä
71744 FM kie lenkääntä jä ,ruots i
71745 FM kie lenkääntä jä,ranska
71746 FM kielenkääntä jä,suom i
71748 FM k ie l.käänt.muu kieli
71749 FM k ie l.käänt.kie li tun t

7262 FM, kääntäminen ja tulkkaus
726203 FM, k ie lenkääntä jä , englanti
726204 FM, k ie lenkääntä jä , saksa 
726206 FM, k ie lenkääntä jä , venäjä 
726202 FM, k ie lenkääntä jä , ruots i
726205 FM, k ie lenkääntä jä , ranska 
726201 FM, k ie lenkääntä jä , suom i 
726299 FM, k ie lenkääntä jä , muu kieli 
726299 FM, k ie lenkääntä jä , muu kieli

7179 FM hum.tunt.pääaine,ko
71798 FM hum.muu pääa ineko
71799 FM hum .tunt.pääaine.ko

7269 FM, muu humanistinen ala
726999 FM, muu hum anistinen ala 
726999 FM, muu hum anistinen ala
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7199 Muu hum,est.7-ast.koul. 7299 Muu hum., taideala, 7-aste
71998 Hum,est.muu 7-ast.koul. 729999 M uu hum., ta idea la , 7-aste
71999 Hum ,est.7-ast.koul.tunt. 729999 M uu hum., ta idea la , 7-aste

8111 Teologian lis. 8241 Teologian lisensiaatti
81111 TL v t eksegetiikka 824101 Teolog ian lisensiaa tti
81112 TL ut eksegetiikka 824101 Teologian lisensiaa tti
81113 TL k irkkoh istoria 824101 Teologian lisensiaa tti
81114 TL dogm atiikka 824101 Teologian lisensiaa tti
81115 TL teo log inen  etiikka 824101 Teolog ian lisensiaa tti
81116 TL käytännön, teo log ia 824101 Teolog ian lisensiaa tti
81117 TL Skand.kirkkoh istoria 824101 Teolog ian lisensiaa tti
81118 TL uskonnon pedagogiikka 824101 Teolog ian lisensiaa tti
81119 TL kirkkososio log ia 824101 Teolog ian lisensiaa tti
81121 TL uskontotiede 824101 Teolog ian lisensiaa tti
81122 TL ekumeniikka 824101 Teologian lisensiaa tti
81148 TL muu pääaine 824101 Teologian lisensiaa tti
81149 TL pääaine tuntem aton 824101 Teolog ian lisensiaa tti

8121 Teologian tri 8271 Teologian tohtori
81211 TT v t eksegetiikka 827101 Teologian toh to ri
81212 TT ut eksegetiikka 827101 Teologian toh to ri
81213 TT kirkkoh istoria 827101 Teolog ian toh to ri
81214 TT dogm atiikka 827101 Teolog ian toh to ri
81215 TT teo log inen  etiikka 827101 Teolog ian toh to ri
81216 TT käytännön, teo log ia 827101 Teolog ian toh to ri
81217 TT S kand.kirkkoh is toria 827101 Teolog ian toh to ri
81218 TT uskonnon pedagogiikka 827101 Teolog ian toh to ri
81219 TT kirkkososio log ia 827101 Teolog ian toh to ri
81221 TT uskontotiede 827101 Teologian toh to ri
81222 TT ekum eniikka 827101 Teologian toh to ri
81248 TT muu pääaine 827101 Teolog ian toh to ri
81249 TT pääaine tuntem aton 827101 Teolog ian toh to ri

8131 FL historia, arkeologia 8233 FL, historia ja arkeologia
81311 FL Suomen h istoria 823301 FL, historia
81312 FL Suomen ja S kand.hist. 823301 FL, h istoria
81313 FL yle inen h is to ria 823301 FL, h istoria
81314 FL arkeologia 823302 FL, arkeologia
81318 FL pohj. ku lttuu rih is t. 823301 FL, historia
81321 FL aate-ja  opp ih is to ria 823301 FL, historia
81322 FL ku lttuu rih is to ria 823301 FL, h istoria
81338 FL muu h is torian pääaine 823301 FL, h istoria
81339 FL h is tor.pääaine tun t. 823301 FL, historia

8134 FL kirja ll. tutkimus 8234 FL, kirj. kultt., kielentutk.
81341 FL kotim . k irja llisuus 823401 FL, k irja llisuuden tu tk im us
81342 FL svensk litte ra tu r 823401 FL, k irja llisuuden tu tk im us
81343 F Lyl.k irj.tiede ,este t. 823401 FL, k irja llisuuden tu tk im us
81358 FL muu kirja ll.pääa ine 823401 FL, k irja llisuuden tu tk im us
81359 FL k irja ll.pääa ine tunt. 823401 FL, k irja llisuuden tu tk im us

8136 FL kielitiede *
81361 FL suomen kie li 823101 FL, suomen kieli
81362 FL suomen sukuk ie le t 823101 FL, suom en kieli
81363 FL pohjo ism .filo log ia 823102 FL, ruots in kieli
81364 FL germaan. filo log ia 823104 FL, saksan kieli
81365 FL rom aaninen filo log ia 823105 FL, ranskan kieli
81366 FL eng lantil. filo log ia 823103 FL, englannin kieli
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81367 FL itäm erensuom . k ie le t
81368 FL Kreikan k irja llisuus
81369 FL Rooman kirja llisuus
81371 FL itäm aiden kirja ll.
81372 FL sanskrit ja indoeur.
81373 FL s laavil. filo log ia
81374 FL y leinen k ie litiede
81375 FL venäjän kieli
81376 FL a lta ila in .k ie len tu tk .
81377 FL assyrio logia
81378 FL suom .-ugr.k ie lentu tk.
81379 FL logopedia, fonetiikka
81381 FL espanjal. filo log ia
81382 FL soveltava k ie litiede
81383 FL saamen kie li,ku ltt.
81384 FL v iestin tä tie t.jou rna l
81385 FL unkarin k ie li,ku ltt.
81386 FL ita lian  k ie li,ku ltt.
81387 FL in form aatio tu tk im us
81388 FL tie tokone lingvist.
81398 FL muu k ie litie t.pääa ine
81399 FL k ie litie t.tun tem .

8141 FL filosofia
81411 FL filoso fia
81412 FL teo ree tt. filoso fia
81418 FL muu filosof.pääa ine
81419 FL filoso f.pääa ine  tunt.

8142 FL taiteiden tutkimus
81421 FL ta ideh is to ria
81422 FL m us.tiede,m us.kasv.
81423 FL tea tte ritiede
81424 FL elokuva-ja tv -tiede
81428 FL muu ta ite iden  tutkim .
81429 FL ta ite iden  tutk ,tunt.

8143 FL kulttuurien tutkimus
81431 FL kansatiede
81432 FL suom .vert.kansanrun.
81433 FL uskontotiede
81434 FL kansanper. kansanmus.
81435 FL ku lttuurien  tu tk im us
81438 FL muu ku ltt.tu tk im us
81439 FL ku lttuurien tu tk ,tun t

8144 FL kääntäminen ja tulkk.
81441 FL engl.käänt,tulkk.
81442 FL saksan käänt.tu lkk.
81443 FL venäjän käänt,tu lkk.
81444 FL ruots in käänt,tu lkk.
81448 FL käänt,tu lkk.m uu kie li
81449 FL käänt,tu lkk.kie li tun

8149 FL muu tunt.hum.pääaine
81498 FL muu human.pääaine
81499 FL hum an.pääaine tunt.

823110 FL, itäm erensuom ala ise t k ie le t 
823113 FL, k lass illise t k ie le t
823113 FL, k lass illise t k ie le t 
823402 FL, ku lttuurien  tu tk im us
823402 FL, ku lttuurien  tu tk im us
823114 FL, s laav ila ise t k ie le t
823403 FL, k ie lentu tkim us
823106 FL, venäjän kieli 
823403 FL, k ie lentu tk im us
823402 FL, ku lttuurien tu tk im us
823403 FL, k ie lentu tk im us
823404 FL, fone tiikka
823107 FL, espanjan kieli 
823403 FL, k ie lentu tkim us 
823109 FL, saamen kieli
823601 FL, v ie s tin tä !, in f.tu tk im us
823111 FL, unkarin kieli
823108 FL, ita lian  kieli
823601 FL, v iestim ä t., in f.tu tk im us 
823403 FL, k ie lentu tkim us 
823199 FL, muu kieli 
823199 FL, muu kieli

8237 FL, filosofia (hum. ala)
823701 FL, filoso fia  (hum. ala)
823701 FL, filoso fia  (hum. ala)
823701 FL, filoso fia  (hum. ala)
823701 FL, filoso fia  (hum. ala)

8235 FL, taiteiden tutkimus
823501 FL, ta ideh is to ria , -kasvatus
823502 FL, m usiikkitiede, -kasvatus 
823599 FL, muu ta ite iden  tu tk im us 
823599 FL, muu ta ite iden  tu tk im us 
823599 FL, muu ta ite iden  tu tk im us 
823599 FL, muu ta ite iden  tu tk im us

8234 FL, kirj., kultt., kielentutk.
823402 FL, ku lttuurien  tu tk im us 
823402 FL, ku lttuurien  tu tk im us 
823402 FL, ku lttuurien  tu tk im us 
823402 FL, ku lttuurien  tu tk im us 
823402 FL, ku lttuurien  tu tk im us 
823402 FL, ku lttuurien  tu tk im us 
823402 FL, ku lttuurien  tu tk im us

8232 FL, kääntäminen ja tulkkaus
823203 FL, k ie lenkääntä jä , englanti
823204 FL, k ie lenkääntä jä , saksa 
823206 FL, k ie lenkääntä jä , venäjä 
823202 FL, k ie lenkääntä jä , ruotsi 
823299 FL, k ie lenkääntä jä , muu kieli 
823299 FL, k ie lenkääntä jä , muu kieli

8239 FL, muu humanistinen ala
823999 FL, muu hum anistinen ala 
823999 FL, muu hum anistinen ala
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8151 FT historia, arkeologia 8263 FT, historia ja arkeologia
81511 FT Suomen h is to ria 826301 FT, h is to ria
81512 FT Suomen ja Skand.hist. 826301 FT, h istoria
81513 FT yle inen h is to ria 826301 FT, h istoria
81514 FT arkeologia 826302 FT, arkeologia
81518 FT pohj. ku lttuu rih is t. 826301 FT, h istoria
81521 FT aate-ja opp ih is to ria 826301 FT, h is to ria
81522 FT ku lttuu rih is to ria 826301 FT, h is to ria
81538 FT muu h is to rian  pääaine 826301 FT, h istoria
81539 FT h is tor.pääaine tunt. 826301 FT, h istoria

8154 FT k irja ll. tutkimus 8264 FT, kirj., kultt., kielentutk.
81541 FT kotim . k irja llisuus 826401 FT, k irja llisuuden tu tk im us
81542 FT svensk litte ra tu r 826401 FT, k irja llisuuden tu tk im us
81543 FT yl.k irj.tiede .este t. 826401 FT, k irja llisuuden tu tk im us
81558 FT muu k irja ll.pääa ine 826401 FT, k irja llisuuden tu tk im us
81559 FT kirja ll.pääa ine  tunt. 826401 FT, k irja llisuuden tutk im us

8156 FT kie litiede *

81561 FT suomen kieli 826101 FT, suomen kieli
81562 FT suomen sukuk ie le t 826101 FT, suomen kieli
81563 FT pohjoism . filo log ia 826102 FT, ruots in  kieli
81564 FT germaan. filo log ia 826104 FT, saksan kieli
81565 FT rom aaninen filo log ia 826105 FT, ranskan kieli
81566 FT eng l.filo log ia 826103 FT, englannin kie li
81567 FT itäm erensuom . k ie le t 826110 FT, itäm erensuom . k ie le t
81568 FT Kreikan k irja llisuus 826113 FT, k lass illise t k ie le t
81569 FT Rooman k irja llisuus 826113 FT, k lass illise t k ie le t
81571 FT itäm aiden k irja ll. 826402 FT, ku lttuurien  tu tk im us
81572 FT s a n sk ritja  indoeur. 826402 FT, ku lttuurien  tu tk im us
81573 FT slaavil. filo log ia 826114 FT, s laav ila ise t k ie le t
81574 FT yle inen k ie litiede 826403 FT, k ie lentu tkim us
81575 FT venäjän k ie li 826106 FT, venä jän kieli
81576 FT a lta ila in .k ie len tu tk . 826403 FT, k ie lentu tkim us
81577 FT assyrio logia 826402 FT, ku lttuurien  tu tk im us
81578 FT suom .-ugr.k ie lentu tk. 826403 FT, k ie lentu tkim us
81579 FT fone tiikka 826404 FT, fonetiikka
81581 FT soveltava k ie litiede 826403 FT, k ie lentu tkim us
81582 FT v ie s tin tä tie tjo u rn a l 826601 FT, v iestim ät., in f.tu tk im us
81583 FT saamen k ie li.ku ltt. 826109 FT, saamen kieli
81584 FT tie tokone ligv is t. 826403 FT, k ie lentu tkim us
81585 FT espan ja l.filo log ia 826107 FT, espanjan kieli
81586 FT unkarin k ie li,ku ltt. 826111 FT, unkarin  kieli
81587 FT in fo rm aatio tu tk im us 826601 FT, v iestim ä t., in f.tu tk im us
81598 FT muu k ie litie t.pääa ine 826199 FT, muu kie li
81599 FT kie litie t.tun tem . 826199 FT, muu kieli

8161 FT filosofia 8267 FT, filosofia (hum. ala)
81611 FT filosofia 826701 FT, filo so fia  (hum. ala)
81612 FT teo ree tt. filoso fia 826701 FT, filo so fia  (hum. ala)
81618 FT muu filoso f.pääa ine 826701 FT, filo so fia  (hum. ala)
81619 FT filoso f.pääa ine  tunt. 826701 FT, filo so fia  (hum. ala)

8162 FT taiteiden tutkimus 8265 FT, taiteiden tutkimus
81621 FT ta ideh isto ria 826501 FT, ta ideh is to ria , -kasvatus
81622 FT mus.tiede,m us.kasv. 826502 FT, m usiikkitiede, -kasvatus
81623 FT tea tte ritiede 826599 FT, muu ta ite iden  tutk im us
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81624 F  ta idekasvatus 826501 FT, ta ideh is to ria , -kasvatus
81625 FT elokuva- ja tv -tiede 826599 FT, muu ta ite iden  tu tk im us
81628 FT muu ta ite iden  tutk im . 826599 F ,  muu ta ite iden  tu tk im us
81629 FT ta ite iden  tutk.tunt. 826599 FT, muu ta ite iden  tu tk im us

8163 FT kulttuurien tutkimus 8264 F ,  kirj., kultt., kielentutk.
81631 F  kansatiede 826402 FT, ku lttuurien  tu tk im us
81632 FT suom ,vert.kansanrun. 826402 FT, ku lttuurien  tu tk im us
81633 FT uskontotiede 826402 FT, ku lttuurien tu tk im us
81634 FT kansanper. kansanmus. 826402 FT, ku lttuurien  tu tk im us
81635 FT ku lttuurien tu tk im us 826402 FT, ku lttuurien  tu tk im us
81638 FT muu kultt.tu tk im us 826402 FT, ku lttuurien  tu tk im us
81639 F  ku ltt.tu tk im us,tunt. 826402 FT, ku lttuurien  tu tk im us

8164 FT kääntäminen ja tulkk. 8262 F ,  kääntäminen ja tulkkaus
81641 FT engl.käänt,tulkk. 826203 FT, kie lenkääntä jä , eng lanti
81642 FT saksan käänt,tu lkk. 826204 FT, kie lenkääntä jä , saksa
81643 FT venäjän käänt,tulkk. 826206 FT, k ie lenkääntä jä , venäjä
81648 FT käänt,tu lkk.m uu kieli 826299 F ,  kie lenkääntä jä , muu
81649 FT käänt,tu lkk.kie li tun 826299 F ,  kie lenkääntä jä , muu

8169 FT muu tunt.hum.pääaine 8269 F ,  muu humanistinen ala
81698 FT muu hum an.pääaine 826999 FT, muu hum anistinen ala
81699 FT hum an.pääaine tunt. 826999 FT, muu hum anistinen ala

8171 Taiteen lis. 8221 Taiteen lisensiaatti
81711 TaL kuvaam ataidon opetus 822101 Taiteen lisens iaa tti
81712 TaL keram iikka,lasita ide 822101 Taiteen lisensiaa tti
81713 TaL sis.ark,huonek.suunn 822101 Taiteen lisensiaa tti
81714 TaL teo llinen  muotoilu 822101 Taiteen lisensiaa tti
81715 TaL teks tiilita ide 822101 Taiteen lisensiaatti
81716 TaL vaat.suunn.pukuta ide 822101 Taiteen lisensiaa tti
81717 TaL graafinen suunnitt. 822101 Taiteen lisens iaa tti
81718 TaL lavastusta ide 822101 Taiteen lisensiaatti
81719 TaL valokuvata ide 822101 Taiteen lisensiaatti
81721 TaL e lokuvataide 822101 Taiteen lisensiaa tti
81722 TaL mediatiede 822101 Taiteen lisensiaa tti
81728 TaL muu pääaine 822101 Taiteen lisensiaa tti
81729 TaL pääaine tuntem aton 822101 Taiteen lisensiaatti

8173 M usiikin lis. 8222 Musiikin lisensiaatti
81741 M us.lis,tie tee ll.lin ja 822202 MuL, tie tee llinen  lin ja
81742 Mus. lis ,ta itee ll. linja 822201 MuL, ta itee llinen  linja
81749 M us.lis, pääaine tunt. 822299 MuL, muu lin ja

8175 Teatteritaiteen lis. 8224 Teatteritaiteen lisensiaatti
81751 TeL näytte lijän työ 822401 T eatte rita iteen  lisens iaa tti
81752 TeL dram aturg ia 822401 T eatte rita iteen  lisens iaa tti
81753 TeL ohjaajantyö 822401 Teatte rita iteen  lisens iaa tti
81769 TeL pääaine tuntem aton 822401 Teatte rita iteen  lisens iaa tti

8177 Tanssit.lis. 8225 Tanssitaiteen lisensiaatti
81771 Tanssit.lis,tanssita ide 822501 Tanssita iteen lisens iaa tti

8181 Taiteen tri 8251 Taiteen tohtori
81811 TaT kuvaam ataidon opetus 825101 Taiteen toh to ri
81812 TaT graafinen suunn. 825101 Taiteen toh to ri
81813 TaT teks tiilita ide 825101 Taiteen toh to ri
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81814 TaT teo llinen  m uotoilu
81815 TaT elokuvata ide
81816 TaT va lokuvata ide 
81829 TaT pääaine tuntem aton

825101 Taiteen toh to ri 
825101 Taiteen toh to ri 
825101 Taiteen toh to ri 
825101 Taiteen toh to ri

8183 M usiikin  tri
81831 M us.tri tie tee ll.lin ja
81832 M us.tri ta itee ll.lin ja  
81849 M us.tri pääaine tunt.

8252 M usiikin tohtori
825202 MuT, tie tee llinen  lin ja 
825201 MuT, ta itee llinen  lin ja 
825299 MuT, muu linja

8185 Teatteritaiteen tri
81869 TeT pääaine tuntem aton

8254 Teatteritaiteen tohtori
825401 Tea tte rita iteen  toh to ri

8187 Tanssit.tri
81871 Tanssit.tri,tanss ita ide

8255 Tanssitaiteen tohtori
825501 Tanssita iteen to h to r i

8188 Kuvataiteen tri
81881 Kuvataiteen tr i

8253 Kuvataiteen tohtori
825301 Kuvataiteen toh to ri

8199 Muu hum.est.tutkijakoul.
81998 Hum.est.muu tu tk ijakou l.
81999 H um ,est.tu tk ijakou l.tunt

8299 Muu hum., ta ideala, 8-aste
829999 M uu hum., ta idea la , 8-aste 
829999 M uu hum., ta idea la , 8-aste

9111 Taidealan koul.aste tunt
91111 Käsi-ja ta ide teo ll.y le is  
91131 M usiikk ikou l. aste tunt. 
91198 M uu ta idea la ,aste  tunt.

9299 Hum., taideala, aste tunt.
929999 Hum., ta idea la , aste tunt. 
929999 Hum., ta idea la , aste tunt. 
929999 Hum., ta idea la , aste tunt.

9199 Hum,esteettinen muu,tunt
91998 Hum ,esteettinen m uu,tunt
91999 Hum ,esteettinen tunt.

9299 Hum., taideala, aste tunt.
929999 Hum., ta idea la , aste tunt. 
929999 Hum., ta idea la , aste tunt.

¡¡¡¡¡I Tilastokeskus 27



2 Opettajankoulutus

2 Opettajankoulutus
K0L97 KOL97uusi
3211 Nuorisonohj.koul.alle 3v

32111 N uorison,vapaa-ajan ohj.
32112 Nuor,vap.ajan ohj.perust

3812 Nuoriso-, vap.aikatoim. perusk
381201 Nuor.-,vap.a jan ohj. perustu tk 
381201 Nuor.-,vap.a jan ohj. perustu tk

3212 Liikunnanohj.koul.alle3v
32121 Liikunnanohj.perustutk. 
32123 Liik.ohj.perustut(1995-|

3812 Nuoriso-, vap.aikatoim. perusk
381203 Liikunnanohjauksen perustutk 
381203 L iikunnanohjauksen perustu tk

3221 Askartelunohj.k(-1988)
32211 A skarte lunoh jaa ja (-1988)

3812 Nuoriso-, vap.aikatoim. perusk
381251 A skarte lunoh jaa ja

3231 Kudonnan-,ompelunneuvoja
32311 Kudonnan-,om pelunneuvoja

3219 Muu taideala,käsiteoll. perusk
321999 Muu ta ide , käsiteo ll. perusk

3241 Autokoulunopettaja
32412 L iikenneopetta ja{-1993)

3111 Opettajankoulutus, 3-aste
311101 Liikenneopetta ja

3299 Muu opettajank. a lle  3v
32991 Lastenohjaaja
32992 Lastenohjaaja(perustutk)
32998 Muu opetta jank. alle 3v
32999 O pettajank.alle 3v,tunt.

*
381202 Lastenohjaaja
381202 Lastenohjaaja
311199 Muu opetta jankoulu tus, 3-aste
311199 M uu opetta jankoulu tus, 3-aste

4211 Nuor.vapaa-aikatoim .koul
42111 Kirkon nuor,sos.k(-1989)
42112 N uorisos ih teeri(-1989) 
42115 Vapaa-ajan toim .am m .tutk
42117 L iikunta-alan amm.tutk.
42118 L iikunta-alan erik.am m .t

*
381252 Kirkon nuoriso-sos.työ, 3-aste
381253 N uorisos ih teeri
384299 Muu nuoriso-,vap.aikato im . at 
384299 M uu nuoriso-,vap.aikato im . at 
387299 M uu nuoriso-,vap.aikato im . eat

4299 Muu opettajankoulutus 3v
42991 V ajaam ie lisope tta ja jakk
42992 Liikenneopettaja(1994-)
42998 Muu opetta jankoulu tus 3v
42999 Opettajankoul, 3 v tu n t

3111 Opettajankoulutus, 3-aste
311199 M uu opetta jankoulu tus, 3-aste 
311101 L iikenneopetta ja 
311199 Muu opetta jankoulu tus, 3-aste 
311199 M uu opetta jankoulu tus, 3-aste

5211 Lastentarhanop.k(-1985)
52111 Lastentarhanopett(-1985)

6131 Lastentarhanopettaja
613101 Lastentarhanopetta ja

5221 Kansakoulunopettajakoul.
52211 Kansakoulunopetta ja

5111 Kansa-, kansalaiskoulunopett.
511151 Kansa-, kansa la iskou lunopett.

5222 Kansalaiskoulunopettaja
52251 Kansala isk.yle isopetta ja
52252 Kansala isk.ta itoa ineopet
52258 Muu kansala iskoulun op.
52259 Kansalaiskoulun op,tunt

5111 Kansa-, kansalaiskoulunopett.
511151 Kansa-, kansa la iskou lunopett. 
511151 Kansa-, kansa la iskou lunopett. 
511151 Kansa-, kansa la iskou lunopett. 
511151 Kansa-, kansa la iskou lunopett.

5229 Kansa, kansal.op, tunt.
52298 Muu kansa,kansalaisk.op.
52299 Kansa,kansala isk.op.tunt

5111 Kansa-, kansalaiskoulunopett.
511151 Kansa-, kansa la iskou lunopett. 
511151 Kansa-, kansa la iskou lunopett.

5231 Erityisopettaja (-1972)
52312 Erityisopettaja(-1972)
52313 Erityisluokanop.(-1972)
52398 Muu erityisopett.(-1972)
52399 Erityisop.ala tu n t,(-72)

6134 Erityisopettaja
613402 E rity isopetta ja
613403 E rity isluokanopetta ja  
613402 E rity isopetta ja 
613402 E rity isopetta ja
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Ammattikoulun ammatinop.
52411 Am m .opett, vaate tusa la
52412 Am m .opett, ravin to ta lous
52413 Am m .opett, parturi,kam p.
52414 Am m .opett, kosm etologia
52415 Am m .opett, m a jo it.rav its
52448 A m m atlnopetta ja , muu ala
52449 A m m atinopetta ja ,a la  tu n t

5112 Ammattikoulun ammatinopettaja
511252 Am m atlnopett., om pelu, vaat. 
511254 Am m atlnopett., ravin to ta lous
511253 Am m atlnopett., kamp.,kosmet. 
511253 Am m atlnopett., kamp.,kosmet. 
511251 Am m atlnopett., m ajo itus, rav. 
511299 Am m atlnopett., muu ala 
511299 Am m atinopett., muu ala

Kotiteoll isuusopettajank
52451 Kotiteo ll.op, kudonta
52452 Kotiteo ll.op,om pelu
52453 Kotiteo ll.op,puutyö
52454 K otiteo ll.op,m eta llityö
52455 Kotiteo ll.op,koneenkorj.
52468 Kotiteo ll.op, muu ala
52469 K otiteo ll.op,a la tuntem .

5113 Kotiteollisuusopettaja
511351 K otiteo ll.op., kudonta
511353 K otiteo ll.op., ompelu
511354 K otiteo ll.op., puutyö
511352 K otiteo ll.op., m etall., kone 
511352 K otiteo ll.op., m etall., kone 
511399 K otiteo ll.op., muu ala 
511399 Kotiteo ll.op., muu ala

Kotital.op.perusk.pohj.
52491 K otita l.op.perusk.pohj.

5114 Kotitalousopettaja
511451 K otita lousopetta ja

Logonomikoulutus
52511 Logonomi

5119 Muu opettajankoulutus, 5-aste
511999 M uu opetta jankoulu tus, 5-aste

Nuor,vapaa-aikaohj.5-ast
52522 Nuor,vapaa-a ikato im .oh j.
52523 Kirkon nuor.ohj(1990-)
52524 Liikunnanohjaaja(1990-)
52525 Askarte lunohjaa ja(1989-|
52526 K ulttuurioh jaa ja
52528 M uu nuor,vapaa-a ikaoh j.k
52529 N uor,vapaa-a ikaoh j.tunt.

5812 Nuoriso-.vap.aikatoim ., 5-aste
581201 N uoriso-, vap.-a jan ohj. (op)
581202 Kirkon nuorisotyön ohj.
581207 L iikunnanohjaa ja  (op)
581251 A skarte lunoh jaa ja  (op)
581203 K ulttuurioh jaa ja
581299 M uu nuor.,vap.a ikato im , 5-aste 
581299 M uu nuor.,vap.a ikato im , 5-aste

Käsityönop,keskik.(-74)
52531 Käsityönop,keskik,(-74)

6133 Peruskoulun aineenopettaja
613355 K äsityönopetta ja , teks tiiliop .

Ratsastuksenop.k(1991-|
52541 Ratsastuksenopettj 1991 -)

5119 Muu opettajankoulutus, 5-aste
511903 R atsastuksenopetta ja

M usiikinohjaajien koul.
52551 M us iik inoh jaa ja

5119 Muu opettajankoulutus, 5-aste
511902 M us iik inoh jaa ja

Muu opettajankoul,5-aste
52972 Puutarhaopetta ja  (-1966)
52973 T ea tte ri-ilm a isun  ohj.
52998 Opett. muu koul, 5-aste
52999 Opettajank, 5-aste tun t

#
511999 M uu opetta jankoulu tus, 5-aste 
521555 Tea tte ri-ilm a isun  ohjaaja 
511999 M uu opetta jankou lu tus, 5-aste 
511999 M uu opetta jankou lu tus, 5-aste

Peruskoulun luokanopett.
62111 Peruskoulun luokanopett.

6132 Peruskoulun luokanopettaja
613201 Peruskoulun luokanopetta ja

Perusk.op,käsityö,kotita
62125 K otita lousopetta ja  Hy
62126 K äs ityö ,teks tiiliope tta j
62131 Teknisen käsityön opett.
62132 Kotita l. ja teks tilliop .

6133 Peruskoulun aineenopettaja
613354 K otita lousopetta ja
613355 K äsityönopetta ja , teks tiiliop . 
613357 Teknisen käsityön opetta ja
613356 Kotita l. ja tekst. opett.
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6219 Muu perusk.op,6-aste
62191 Englannin a ineenopetta ja
62192 Ruotsin aineenopetta ja
62198 Peruskoulun muu opetta ja
62199 Perusk.opettaja,ala tu n t

6133 Peruskoulun aineenopettaja
613353 Englannin k ie len a ineenopett. 
613352 Ruotsin k ie len a ineenopett. 
613399 M uu peruskou lunopetta ja  
613399 M uu peruskou lunopetta ja

6221 Erityisopettaja (1973-)
62218 Erit.lastentar.op(1973 )
62231 Erityisopettaja(1973-j
62232 Erityisluokanop.(1973-)
62298 Muu erityisopett.(1973-)
62299 Erityisop.ala tunt.(73-j

6134 Erityisopettaja
613401 E rity is las ten ta rhanopetta ja
613402 E rity isopetta ja
613403 E rity is luokanopetta ja  
613402 E rity isopetta ja  
613402 E rity isopetta ja

6231 Teatt.tanssial.AMK,opett
62311 Tanssinopetta ja(AM K)

6112 Teatteri-tanssialan AMK, opett
611201 Tanssinopetta ja  (AM K)

6232 M usiikin AMK.opettajank.
62321 Pop/jazz-m usiik inop(AM K)

6111 Musiikin AMK, opettajankoul
611101 Pop-, jazzmus. ope tta ja  (AM K)

6233 Liik.vapaa-aikatoim .AMK
62331 Liikunnan A M K
62334 V apaa-aikato im innan A M K

6812 Vap.aikatoim. ja liikunnan AMK
681202 Liikunnan A M K
681201 V apaa-a ika to im innan AM K

6241 Lastentarhanop.k(1986-)
62411 Lastentarhanop.(1986-)

6131 Lastentarhanopettaja
613101 Lastentarhanopetta ja

6242 Kasv.kand.al.lastent.op.
62421 KK(al)lastentarhanopett.

6121 KK (ai), opettajankoulutus
612101 KK (ai), las ten ta rhanope tta ja

6243 M usiikin opettaja 6-aste
62432 M us iikk ile ikk ikou l.ope tt
62441 M usiik in  teorianopetta ja
62442 Soiton-ja lau lunopetta ja
62443 M usiik inopetta ja
62444 M usiikk iop iston opetta ja
62445 Ylempi m usiik inopetta ja
62446 M usiikk ioppil.ope tta ja
62447 Pop-ja jazzm usiik inopett
62448 M usiik in muu opett.6-ast
62449 Mus. opett. tunt. 6 -ast

6136 M usiikinopettaja
613601 M us iikk ile ikk ikou lun  opetta ja
613651 M usiik in  teo rian  opetta ja
613653 Soitonop., yks in lau lun  opett.
613652 M us iik inope tta ja
613602 M us iikk iop is ton  opetta ja
613654 Ylempi m us iik inopetta jan  tutk.
613603 M usiikk iopp ila itoksen  opetta ja
613604 Pop-, jazzm usiikin opett. 
613699 M uu m usiik inop. koul, 6-aste 
613699 M uu m usiik inop. koul, 6-aste

6245 Liikunnanopettaja
62451 V oim iste lunopetta ja

6139 Muu opettajankoulutus, 6-aste
613951 V oim iste lunopetta ja

6246 Sairaanhoidon opettaja
62461 Sairaanhoidon opetta ja

6139 Muu opettajankoulutus, 6-aste
613901 S airaanho idonopetta ja

6247 Opinto-ohjaajien koul.
62471 Perusk.lukio,opinto-ohj.
62472 Am m .oppii.oppilaan ohj.

6135 Opinto-ohjaaja
613501 Peruskoulun, luk ion op in to -oh j
613502 A m m atill. opp ila it, op in to -oh j

6248 Tanssinopettajien koul.
62481 Tanssinopetta ja

6139 Muu opettajankoulutus, 6-aste
613902 Tanssinopetta ja

6299 Muu opettajankoulutus
62998 Muu opetta jankoulu tus
62999 O petta jankoul.tunt,6-ast

6139 Muu opettajankoulutus, 6-aste
613999 Muu ope tta jankou lu tus , 6-aste 
613999 Muu ope tta jankou lu tus , 6-aste

7211 KM luokanopettaja
72111 KM luokanopettaja

7121 KM, opettajankoulutus
712101 KM, luokanopetta ja
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7219
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7226

7229

7242

7245

7246

7247
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KM erityisopettaja
72121 KM erity isopetta ja

KM aineenopettajien koul
72131 KM kotita lousopetta ja
72132 KM teks tiilityön  opett.
72141 KM teknisen työn opett.
72142 KM m usiik inopetta ja
KM opinto-ohjaaja
72151 KM perusk,lukion op.ohj.
KM opettaja,muu,tunt. ko
72198 KM opetta ja , muu ko
72199 KM opetta ja , ko tuntem .

FM hum.alan opettajank.
72211 FM suomen aineenopetta ja
72212 FM v ier.k ie lt.a ineenop.
72213 FM ruo ts ,k irja l.a ineenop
72214 FM klass.k ie lt.a ineenop.
72215 FM historian a ineenopett
72216 FM m usiikkikasv.a ineenop
72217 FM uskonnon aineenopett.
72218 FM englannin a ineenopett
72219 FM ranskan a ineenopett.
72221 FM saksan aineenopett.
72222 FM venäjän a ineenopett.
72223 FM saamen a ineenopett.
72224 FM espanjan a ineenopett.
72258 FM hum.alan muu opett.k.
72259 FM hum.alan tunt.opett.k

FM luonnont.opettajank.
72261 FM biologian a ineenopett
72262 FM m aantieteen aineenop.
72263 FM m atem atiikan a ineenop
72264 FM fys iikan a ineenopett.
72265 FM kemian a ineenopetta ja
72266 FM tie to tekn. a ineenopet
72288 FM luonn.muu opetta jank.
72289 FM luonn.tunt.opetta jank
FM muu.tunt.opettajank.
72298 FM muu opetta jankoulu tus
72299 FM tunt.opetta jankou l.

TaM  opettajankoulutus
72421 TaM  kuvaam ata id .opetta ja  
72425 Kuvaam ataidonopetta ja

TM opettajankoulutus
72451 TM uskonnonopetta ja

M uM  opettajankoulutus
72461 M uM  m usiikkikasvatus

LitM opettajankoulutus
72471 LitM  opetta jankoulu tus

7121 KM, opettajankoulutus
712102 KM, e rity isopetta ja

7121 KM, opettajankoulutus
712104 KM, ko tita lousopetta ja
712105 KM, teks tiilityön  opetta ja
712107 KM, teknisen työn opetta ja 
712109 KM, m usiik inopetta ja

7121 KM, opettajankoulutus
712108 KM, perusk.,lukion op in to -oh j.

7121 KM, opettajankoulutus
712199 KM, muu opetta jankou lu tus 
712199 KM, muu opetta jankou lu tus

*
726101 FM, suom en kie li 
726199 FM, muu kie li
726102 FM, ruo ts in  kieli 
726113 FM, k lass illise t k ie le t 
726301 FM, h is to ria
726502 FM, m usiikk itiede, -kasvatus 
726402 FM, ku lttuurien  tu tk im us
726103 FM, englannin k ie li
726105 FM, ranskan kie li
726104 FM, saksan kieli
726106 FM, venä jän kie li 
726109 FM, saamen kie li
726107 FM, espanjan k ie li 
726999 FM, muu hum anistinen ala 
726999 FM, muu hum anistinen ala

K0L97uusi

742701 FM, biologia 
742601 FM, m aantiede 
742101 FM, m atem atiikka 
742301 FM, fys iikka 
742401 FM, kemia 
742201 FM, tie to jenkäs itte ly  
742999 FM, muu luonnont. ala 
742999 FM, muu luonnont. ala

7269 FM, muu humanistinen ala
726999 FM, muu hum anistinen ala 
726999 FM, muu hum anistinen ala

*
722101 Tait. maist.
719951 K uvaam ataidonopetta ja

7271 Teologian maisteri
727101 Teol. maist.

7231 M usiikin maisteri
723103 M uM , m usiikkikasvatus

7822 Liikuntatieteiden maisteri
782201 L iikunta tie te iden m aisteri
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2 Opettajankoulutus

K0L97 K0L97uusi

7248 THK terveydenhuollon op.
72481 THK terv.huo ll.opetta ja

7725 Terveystieteiden maisteri
772501 Terveystie te iden m aisteri

7249 Tanssit.maist,opett.koul
72491 Tanssit.m aist.tanssinop.

7252 Tanssitaiteen maisteri
725201 Tanssit, maist.

7299 Muu opettajankoulutus
72998 Muu opetta jankoulutus
72999 Opetta jankoulutus,tunt.

7199 Muu kasvatust., opett., 7-aste
719999 M uu kasvatustiet, ja op.koul 
719999 M uu kasvatustie t, ja op.koul

9299 M uu opettajankoulutus
92998 Muu opetta jankoulu tus
92999 O pettajankoulutus,tunt.

9199 Kasvatust., opett., aste tunt.
919999 Kasvatust., opett., aste tunt. 
919999 Kasvatust., opett., aste tunt.
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Kauppa- ja  toim istoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja  käyttäytym ist. koulutus 3
3 Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymist. koulutus
KOL97 KOL97uusi
3311 M erkantti (kauppakoulu) 3311 Liiketalouden perustutk

33111 M erkan tti 331151 M erkan tti, ei e rity isa laa
33112 M erkan tti,m yyn ti 331153 M erkan tti, m yyntilin ja
33113 M erkantti,laskenta 331152 M erkan tti, laskenta lin ja
33114 M erkan tti,to im is to tekn . 331157 M erkan tti, to im is to tekn . lin ja
33115 M erkantti,y le inen 331162 M erkan tti, y le inen linja
33116 M erkan tti, va ras to ta lous 331161 M erkan tti, va ras to ta l. linja
33117 K aupan,hall.perust,m erk. 331102 M erkan tti, kaup. hali. perust
33128 M erkantti,m uu linja 331199 M erkan tti, muu lin ja
33129 M erkan tti,lin ja  tunt. 331199 M erkan tti, muu lin ja

3321 Kaupallinen koul.alle 3v *

33212 M yyjä 331951 Myyjä
33214 Som istaja 331952 Som istaja
33298 Kaupall.m uu koul.a lle  3v 339901 Muu kaupa llinen  koul, 3-aste
33299 Kaupall. a lle 3 v tu n t. 339901 M uu kaupa llinen  koul, 3-aste

3361 Toimistotyökoul.alle 3v 3399 Muu kaup., yht.kuntat., 3-aste
33611 Toim isto työ alle 3v 339902 M uu to im is toa lan  koul, 3-aste
33621 K onekirjo itta ja 339902 M uu to im is toa lan  koul, 3-aste
33628 M uu to im is to työ  alle 3v 339902 M uu to im is toa lan  koul, 3-aste
33629 Toim isto työ alle 3v tu n t 339902 M uu to im is toa lan  koul, 3-aste

3363 Atk-alan koul.alle 3v 3411 Tietojenkäs. perusk, 3-aste
33631 A tk -k ir jo itta ja 341151 A tk -k ir jo itta ja
33632 O peraattori 341153 O peraattori
33638 M uu atk-a lan k. a lle  3v 341199 M uu tie t.käs . perusk, 3-aste
33639 A tk-a la  alle 3v tu n t 341199 M uu tie t.käs . perusk, 3-aste

3397 Muu kauppa.tstok.alle 3v *

33971 V arastonho ita ja 331953 V arastonho ita ja
33975 M atka ilua la  alle 3v 381162 M atka ilua lan  koul, 3-aste
33998 Kauppa,tstok.m uu a lle  3v 339999 M uu kaup., yh t.kunta t., 3-aste
33999 Kauppa,tsto .a lle  3v tun t 339999 M uu kaup., yh t.kunta t., 3-aste

4311 Merkonomi 5311 Merkonom i, liiket. opistotutk
43111 M e rk o n o m in i e rity isa laa 531163 M erkonom i (op), ei e rity isa laa
43121 M erkonom i,m arkk ino in ti 531158 M erkonom i (op), liike t. markk.
43122 M erkonom i,laskenta 531158 M erkonom i (op), liike t. markk.
43123 M erkonom i,s ih teeri 531154 M erkonom i (op), s ih teeri
43124 M erkonom i,ju lk isha llin to 531151 M erkonom i (op), ta lous, hali.
43125 M erkonom i.u lkom aankauppa 531151 M erkonom i (op), ta lous, hali.
43127 M erkonom i,m ater.ta lous 531151 M erkonom i (op), ta lous, hali.
43128 M erkonom i,y rittä jä lin ja 531151 M erkonom i (op), ta lous, hali.
43129 M erkonom i,a tk-lin ja 531157 M erkonom i (op), tie to jenkäs.
43131 M erkonom i,k irjas to lin ja 531159 M erkonom i (op), k irjasto
43132 M erkonom i,pankk ilin ja 531151 M erkonom i (op), ta lous, hali.
43133 M erkonom i.vakuutus lin ja 531151 M erkonom i (op), ta lous, hali.
43134 M erkonom i,m atka ilu lin ja 531160 M erkonom i (op), m atkailu
43135 M erkonom i,idänkauppa 531151 M erkonom i (op), ta lous, hali.
43136 M erkonom i,raho itus lin ja 531151 M erkonom i (op), ta lous, hali.
43137 Liike ta l.op isto t,m erkon. 531101 M erkonom i, liike t. op isto tu tk.
43148 M erkonom i,m uu lin ja 531199 M erkonom i (op), muu ala
43149 M erkonom i,lin ja  tuntem 531199 M erkonom i (op), muu ala

4315 Liiketalouden perustutk. 3311 Liiketalouden perustutk
43151 Liike t.perustutk ,m erkon. 331101 M erkonom i, liike ta l. perust
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3 Kauppa- ja  toim istoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja  käyttäytym ist. koulutus

4321

4331

4361

4367

4397

5314

5331

5332

5341

5397

K0L97

Kaupallinen koulutus 3v
43298 Kaupallinen muu koul. 3v
43299 Kaupallinen k o u l,3 v tu n t

Hall,järj.teht.koul.3v
43311 Kultt.tolm .linja(-1989)
43338 Muu hall,järj.teht.k.3v
43339 Hall,järj.teht.k.3v tun t

Atk-alan koulutus 3v
43611 Ohjelmoija
43618 Muu atk-a lan koulutus 3v
43619 A tk-a lan koul,3v tun t

Toimistohenkilökoul, 3v
43691 Terveyd.huollon s ih teeri
43692 Vakuutusalan perustutk. 
43695 S osiaaliturvan perustu tk
43698 Muu ts tohenkilökou l, 3v
43699 Tstohenkilökoul. 3v tun t

Muu kauppa.tstokoul, 3v
43975 M atka ilua lan koulutus 3v
43981 Kaupan,hallinn.am m .tutk.
43982 Kaupan,hali.erik.am m .tut
43984 Yrittä jyyden amm.tutk.
43985 Y rittä jyyd.erik.am m .tutk
43998 Kauppa,tsto muu koul. 3v
43999 Kauppa.tstokoul, 3v tu n t

Kaupallinen koul, 5-aste
53141 M arkkino in tikou lu
53143 V ientim arkkinoija
53144 V ientim arkkinoija , SEV
53198 Muu kaupall.koul, 5-aste
53199 Kaupall.koul,tunt,5-aste

Atk-alan koulutus 5-aste
53311 A tk-suunn itte lija
53312 Datanomi (ent.a tk-tu tk.)
53318 Muu atk-a lan koul,5-aste
53319 A tk-a lan kou l,tunt,5-ast
Sihteerikoulutus 5-aste
53321 HSO -sihteeri,liike lin ja
53322 HSO -sihteeri,ju lk.hallin
53323 Lääkärinsiht,yo-pohj,2v
53324 L iikea lan,ju lk.ha ll.s ih t
53328 Muu s ih teerikou l, 5-aste
53329 S ih teerikou l,tunt,5-aste

Hall,toim ihenkilök,5-ast
53431 Kulttuuris ih teeri(1990-)
53432 Raittiussihteeri(1990-)
53498 Muu ha li,to im ihenk,5-ast
53499 Hall,to im ih, tu n t 5-aste
M uu kaupan,hallinn,5-ast
53971 M atka ilua lan koul,5-aste
53972 Toim itta ja (Sanoma Oy)

K0L97uusi

3399 Muu kaup., yht.kuntat., 3-aste
339901 M uu kaupallinen koul, 3-aste
339901 M uu kaupallinen koul, 3-aste

*
381254 K u lttuurito im innan lin ja
339902 M uu to im is toa lan  koul, 3-aste 
339902 M uu to im is toa lan  koul, 3-aste

341152 Ohjelm oija
541199 M uu tie to jenkäs. koul, 5-aste
541199 M uu tie to jenkäs. koul, 5-aste

331956 Terveydenhuollon s ih teeri
331954 Vakuutusa lan perustu tk
331955 S osiaa litu rvan  perustu tk 
339902 M uu to im is toa lan  koul, 3-aste 
339902 M uu to im is toa lan  koul, 3-aste

381162 M atka ilua lan  koul, 3-aste
334199 M uu kaupan ja ha llinnon at
337199 M uu kaupan ja ha llinnon eat
334112 Y rittä jän at
337107 Y rittä jän eat
539999 M uu kaup., yh t.kun ta t., 5-aste
539999 M uu kaup., yh t.kunta t., 5-aste

5399 Muu kaup., yht.kuntat., 5-aste
539951 M arkk ino in tikou lu
539952 V ien tim arkkino ija  
539952 V ien tim arkkino ija
539999 M uu kaup., yh t.kunta t., 5-aste 
539999 M uu kaup., yh t.kunta t., 5-aste

5411 Tietojenkäs. koulutus, 5-aste
541152 T ie to jenkäs itte lyn  suunn. 
541101 Datanomi
541199 M uu tie to jenkäs. koul, 5-aste 
541199 M uu tie to jenkäs. koul, 5-aste

5314 Sihteerikoulutus, 5-aste
531402 HSO -sihteeri
531402 HSO-sihteeri
531499 M uu s ih tee rikou lu tus , 5-aste
531401 Liikealan, ju lk isha ll. s iht.
531499 M uu s ih tee rikou lu tus , 5-aste
531499 M uu s ih tee rikou lu tus , 5-aste

581204 K u lttuu ris ih teeri
581205 R a ittiuss ih teeri
539999 M uu kaup., yh t.kunta t., 5-aste 
539999 M uu kaup., yh t.kun ta t., 5-aste

581104 M atka ilua lan  kou lu tus, 5-aste 
539901 T o im itta ja  (Sanoma Oy)
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Kauppa- ja  toim istoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja  käyttäytym ist. koulutus 3
KOL97 KOL97uusi

53998 Kaupan,hallinn.m uu,5-ast 539999 M uu kaup., yht.kuntat., 5-aste
53999 Kauppa, hallin , tu n t 5-ast 539999 M uu kaup., yht.kuntat., 5-aste

6311 Varanotaari.alem pi oik.t 6341 Oikeustiet, koul, 6-aste
63111 V aranotaari.a lem pi o ik.t 634102 V aranotaari

6316 Alem pi hall.tutk.(-1921) 6341 Oikeustiet, koul, 6-aste
63161 A lem pi hall.tutk.(-1921) 634199 M uu o ikeustie t, koul, 6-aste

6317 Oikeusnotaari 6341 Oikeustiet, koul, 6-aste
63171 O ikeusnotaari 634101 Oikeusnotaari

6321 Ekonomi (alempi) 6322 Ekonomi (alempi)
63211 Ekon(al)ei pääainetta 632299 Ekon. (ai), muu pääaineryhm ä
63212 Ekon(al)liiketa loustiede 632201 Ekon. (ai), liike ta lous tie tee t
63214 Ekon(al)kansanta loustied 632205 Ekon. (ai), yh te iskun ta tie tee t
63215 Ekon(al)ta lousm atem at. 632214 Ekon. (ai), m enete lm ätie teet
63216 E kon ja ljtilas to tiede 632214 Ekon. (ai), m enete lm ätie teet
63217 Ekon(al)tie to jenkäsitt. 632215 Ekon. (ai), tie to jä rj.tiede
63218 Ekon(al)tavaraoppi 632201 Ekon. (ai), liike ta loustie tee t
63219 Ekon(al)ta lousm aantiede 632205 Ekon. (ai), yh te iskun ta tie tee t
63221 E konja lja luetiede 632205 Ekon. (ai), yh te iskun ta tie tee t
63222 Ekon(al)yksityisoikeus 632201 Ekon. (ai), liike ta lous tie tee t
63223 Ekon(al)ju lkisoikeus 632201 Ekon. (ai), liike ta lous tie tee t
63224 Ekon(al)yrityshallin to 632201 Ekon. (ai), liike ta lous tie tee t
63225 Ekon(al)laskentato im i 632201 Ekon. (ai), liike ta lous tie tee t
63226 Ekon(al)m arkkinointi 632201 Ekon. (ai), liike ta lous tie tee t
63227 Ekon(al)systeem it 632201 Ekon. (ai), liike ta loustie tee t
63231 Ekon(al)kauppaoikeus 632201 Ekon. (ai), liike ta lous tie tee t
63232 E kon(al)va ltio-oppi 632205 Ekon. (ai), yh te iskun ta tie tee t
63233 Ekon(al)ta loushistoria 632205 Ekon. (ai), yh te iskun ta tie tee t
63234 Ekon(al)ta loussosio logia 632205 Ekon. (ai), yh te iskun ta tie tee t
63258 Ekon(al)muu pääaine 632299 Ekon. (ai), muu pääaineryhm ä
63259 Ekon(al)pääaine tun tem at 632299 Ekon. (ai), muu pääaineryhm ä

6326 Kauppat.kand.(alempi) 6321 Kauppatieteiden kand. (alempi)
63261 KTK(al)kansantaloustiede 632105 KTK (ai), yh te iskun ta tie tee t
63262 K TK(al)tie to jenkäsitte ly 632115 KTK (ai), tie to jä rjes te lm ä t.
63263 KTK(al)yrityshallin to 632101 KTK (ai), liike ta lous tie tee t
63264 KTK(al)laskentatoim i 632101 KTK (ai), liike ta lous tie tee t
63265 KTK(al)m arkkinointi 632101 KTK (ai), liike ta loustie tee t
63266 KTK(al)systeem it 632101 KTK (ai), liike ta lous tie tee t
63267 KTK(al)rahoitus,invest. 632101 KTK (ai), liike ta lous tie tee t
63268 KTK(al)ta lousm aantiede 632105 KTK (ai), yh te iskun ta tie tee t
63269 K TK(al)yrit.joht,yritt. 632101 KTK (ai), liike ta lous tie tee t
63271 K TK(al)o ikeust,yritysjur 632101 KTK (ai), liike ta lous tie tee t
63272 KTK(al)logistiikka 632101 KTK (ai), liike ta loustie tee t
63273 KTK(al)valt.oppi,ek.pol. 632105 KTK (ai), yh te iskun ta tie tee t
63274 KTK(al|vakuutustiede 632101 KTK (ai), liike ta loustie tee t
63298 KTK(al)muu pääa ineko 632199 KTK (ai), muu pääaineryhm ä
63299 KTK(al)pääaine,ko tunt. 632199 KTK (ai), muu pääaineryhm ä

6331 Akateem inen sihteeri 6324 Akat. siht., kirjeenvaihtaja
63311 A kat.s ih t.e i vars.pääain 632451 Akateem inen s ih teeri
63312 A kat.s iht.suom i 632451 Akateem inen s ih teeri
63313 A kat.s ih t.ruo ts i 632451 Akateem inen s ih teeri
63314 A kat.s ih t.eng lan ti 632451 Akateem inen s ih teeri
63315 Akat.siht.saksa 632451 Akateem inen s ih teeri
63316 A kat.s iht.ranska 632451 Akateem inen s ih teeri
63317 A kat.s iht.venäjä 632451 Akateem inen s ih teeri
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3 Kauppa-ja toim istoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja  käyttäytym ist. koulutus

K0L97

6334

6341

6351

K0L97uusi

63318 Akat.s iht.espanja
63319 Akat.siht.m uu pääkieli
63321 A kat.s ih t.yritysha llin to
63322 Akat.s ih t.laskenta to im i
63323 A kat.s ih t.m arkkino in ti
63324 A kat.s ih t.systeem it
63325 A kat.s iht.kansanta loust.
63338 Akat.siht.m uu pääaine
63339 Akat.s ih t.pääa ine tuntem

Kirjeenvaihtaja
63341 K irj.va iht.e i pääainetta
63342 K irj.vaiht.suom i
63343 K irj.va ih t.ruotsi
63344 K irj.va iht.englanti
63345 K irj.vaiht.saksa
63346 K irj.vaiht.ranska
63347 Kirj.vaiht.venäjä
63348 K irj.vaiht.espanja
63349 K irj.vaiht.m uu pääkieli
63368 K irj.vaiht.m uu pääaine
63369 K irj.va iht.pääaine tunt.
Taloml.-hallinn.tutkinto
63411 Tht kansanta loustiede
63412 Tht y rit.ta l.tiede,tunt.
63413 Tht ju lk iso ikeus
63414 Tht yksityiso ikeus
63415 Th ttie to jenkäs itt.opp i
63416 Tht ju lk isha llin to
63417 Tht kunnallis ta lous
63418 Th tyrit.ta loust.Jask .
63419 Tht yrityksen hallin to
63448 Tht muu pääaine
63449 Tht pääaine tuntem aton

632451 Akateem inen s ih teeri 
632451 A kateem inen s ih tee ri 
632451 A kateem inen s ih teeri 
632451 A kateem inen s ih teeri 
632451 Akateem inen s ih teeri 
632451 Akateem inen s ih teeri 
632451 A kateem inen s ih teeri 
632451 A kateem inen s ih teeri
632451 Akateem inen s ih teeri

6324 Akat. siht., kirjeenvaihtaja
632452 K irjeenvaihta ja 
632452 K irjeenvaihta ja 
632452 K irjeenvaihta ja 
632452 K irjeenvaihta ja 
632452 K irjeenvaihta ja 
632452 K irjeenvaihta ja 
632452 K irjeenvaihta ja 
632452 K irjeenvaihta ja 
632452 K irjeenvaihta ja 
632452 K irjeenvaihta ja 
632452 K irjeenvaihta ja

6336 Taloudellis-hallinnoll. tutk.
633651 Ta loude llis -ha llinno ll. tutk. 
633651 T a loude llis-ha llinno ll. tutk. 
633651 T a loude llis-ha llinno ll. tutk. 
633651 T a loude llis-ha llinno ll. tutk. 
633651 Ta loude llis -ha llinno ll. tutk. 
633651 T a loude llis-ha llinno ll. tutk. 
633651 Ta loude llis-ha llinno ll. tutk. 
633651 Ta loude llis -ha llinno ll. tutk. 
633651 T a loude llis-ha llinno ll. tutk, 
633651 T a loude llis-ha llinno ll. tutk. 
633651 Ta loude llis -ha llinno ll. tutk.

HuK yhteiskuntatiet.ala
63511 HuK kansanta loustiede
63512 HuK sosiologia
63513 HuK va ltio -opp i
63514 HuK yhte iskunta tiede
63515 HuK psykologia
63516 HuK kasvatustiede
63517 HuK käytänn.filosofia
63518 HuK filoso fia
63519 HuK kehityspsykologia
63521 HuK erity ispedagogiikka
63522 HuK ta loustiede
63523 HuK tilas to tiede
63524 HuK tie to jenkäsitt.opp i
63525 HuK sosiaa lipo litiikka
63527 HuK po liittinen  h istoria
63528 HuK ta loush is to ria
63529 HuK logopedia 
63531 HuK aiku iskasvatus
63538 HuK muu yhte iskunta tie t.
63539 HuK yh te iskun ta tie t.tun t

6334 HuK, yhteiskuntat, ala
633402 HuK, ta lous tie tee t
633403 HuK, sos iaa litie tee t 
633401 HuK, va ltio -opp i, po l.tu tk
633401 HuK, va ltio -opp i, po l.tu tk 
633405 HuK, psykologia
633404 HuK, kasva tustie tee t 
633407 HuK, filoso fia
633407 HuK, filoso fia
633405 HuK, psykologia 
633404 HuK, kasva tustie tee t
633402 HuK, ta lous tie tee t
633408 HuK, m enete lm ätie tee t
633409 HuK, tie to jenkäs itte ly
633403 HuK, sos iaa litie tee t
633401 HuK, va ltio -opp i, po l.tu tk
633402 HuK, ta lous tie tee t
633404 HuK, kasva tustie tee t 
633404 HuK, kasva tustie tee t
633499 HuK, yht.kuntat., muu pääainer 
633499 HuK, yht.kuntat., muu pääainer
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6354

KOL97

6356

6358

6359

KOL97uusi

Valtiot.kand.(alem pi) 6331 Valtiot, kand. (alem pi)
63541 VTK(a l)kansanta loustiede 633102 VTK (ai), ta lo u s tie te e t
63542 VTK(al)sosiologia 633103 VTK (ai), sos iaa litie tee t
63543 VTK(al)va ltio-oppi 633101 VTK (ai), va ltio -opp i,po l.tu tk
63544 VTK(al)sosiaalipo l. 633103 VTK (ai), sos iaa litie tee t
63545 VTK(al)viestintä 633106 VTK (ai), v ie s tin tä tie te e t
63546 VTK( a I )ti I a s to ti ed e 633108 VTK (ai), m ene te lm ä tie tee t
63547 V TK(a l)po liitt.h istoria 633101 VTK (ai), va ltio -opp i,po l.tu tk
63548 VTK(al)sosiaalipsykolog. 633105 VTK (ai), psykologia
63549 VTK(al)filosofia 633107 VTK (ai), f i lo so fia
63550 VTK(al)kansainväl. o ikeus 633101 VTK (ai), va ltio -opp i,po l.tu tk
63551 VTK(al)kehityspsykolog. 633105 VTK (ai), psykologia
63552 VTK(al)sosiaalityö 633103 VTK (ai), so s iaa litie tee t
63553 VTK(al)ta lous,sos.h ist. 633102 VTK (ai), ta lo u s tie te e t
63554 VTK(al)ju lkish,hall.o ik. 633101 VTK (ai), va ltio -opp i,po l.tu tk
63555 V TK (a l)k irjasto tiede ,in f 633106 VTK (ai), v ie s tin tä tie te e t
63556 VTK(al)muu pääa ineko 633199 VTK (ai), muu pääaineryhm ä
63557 VTK(al)pääaine,ko tunt. 633199 VTK (ai), muu pääaineryhm ä

Yht.kuntat.kand(alempi) 6332 Yhteiskuntat, kand. (alem pi)
63561 YTK(al)vakuutus 633202 YTK (ai), ta lo u s tie te e t
63562 VTK(al)nuorisotyö 633203 YTK (ai), so s iaa litie tee t
63563 YTK(al)to im itt,tied.oppi 633206 YTK (ai), v ie s tin tä tie te e t
63564 YTK(al)sosiologia 633203 YTK (ai), so s iaa litie tee t
63565 YTK(al)sosiaalipol. 633203 YTK (ai), so s iaa litie tee t
63566 YTK(al)sosiaalityö 633203 YTK (ai), so s iaa litie tee t
63567 YTK(al)kansainväl.polit. 633201 YTK (ai), va ltio -opp i,po l.tu tk
63568 YTK(al)valtio-oppi 633201 YTK (ai), va ltio -opp i,po l.tu tk
63569 YTK(al)kansanta loustiede 633202 YTK (ai), ta lo u s tie te e t
63570 YTK(al)m aant,suunn.m aant 633201 YTK (ai), va ltio -opp i,po l.tu tk
63571 Y TK fa ljin fo rm aatio tu tk . 633206 YTK (ai), v ie s tin tä tie te e t
63572 YTK(al)sosiaalipsykolog. 633205 YTK (ai), psykologia
63573 YTK(al)filosofia 633207 YTK (ai), filo so fia
63574 YTK(al)kehityspsykolog. 633205 YTK (ai), psykologia
63575 Y TK(al)yrit.joht,yritt. 633202 YTK (ai), ta lo u s tie te e t
63576 YTK(al)matkailu 633299 YTK (ai), muu pääaineryhm ä
63577 YTK(al)tilastotiede 633208 YTK (ai), m ene te lm ä tie tee t
63578 YTK(al)muu pääa ineko 633299 YTK (ai), muu pääaineryhm ä
63579 YTK(al)pääaine,ko tunt. 633299 YTK (ai), muu pääaineryhm ä

Hallintot.kand.(alem pi) 6333 Hallintot. kand. (alem pi)
63581 HTK(al)hallin totiede 633301 HTK (ai), h a llin to tie te e t
63582 HTK(a l)yrit.ta loustiede 633301 HTK (ai), h a llin to tie te e t
63583 HTK(al)kunn.ala,kunn.pol 633301 HTK (ai), ha llin to tie te e t
63584 HTK(al)juIkisoikeus 633301 HTK (ai), h a llin to tie te e t
63585 HTK(al)aluetiede 633310 HTK (ai), a lue- ja ym päristö t.
63586 H TK(al)fin .hall,lask.to i 633301 HTK (ai), h a llin to tie te e t
63587 HTK(al)ym päristöpol. 633310 HTK (ai), a lue- ja ym päristö t.
63588 HTK(al)muu pääaine,ko 633399 HTK (ai), muu pääaineryhm ä
63589 HTK(al)pääaine,ko tunt. 633399 HTK (ai), muu pääaineryhm ä

Kasvatust.kand.(alempi) 6122 KK (ai), kasvatustieteet
63591 KK(al)kasvatustiede 612201 KK (ai), kasva tus tie tee t
63592 KK(al)a iku iskasvatus 612201 KK (ai), kasva tus tie tee t
63593 KK(al)erity ispedagog. 612201 KK (ai), kasva tus tie tee t
63594 KK(al)m usiikk ikasvatus 612201 KK (ai), kasva tus tie tee t
63595 K K(al)tekstiilityö 612201 KK (ai), kasva tus tie tee t
63598 KK(al)muu pääa ineko 612201 KK (ai), kasva tus tie tee t
63599 KK(al)pääaine,ko tunt. 612201 KK (ai), kasva tus tie tee t

¡¡¡¡¡I Tilastokeskus 37



3 Kauppa-ja toim istoalan sekä laki-, yhte iskunta-ja käyttäytym ist. koulutus

K0L97

6361 Liikuntakasvat.kand.
63611 UK liikuntahyg ien ia
63612 UK liikun ta fysio log ia
63613 UK liikunta tekno log ia
63614 UK anatom ia,k inesio log.
63615 UK liikun tasosio log ia
63616 UK liikuntapedagog.
63628 UK muu pääaine
63629 UK pääaine tuntem aton

6363 Liikuntat.kand.(alempi)
63631 LitK(al)liik.fys,biom ek.
63632 L itK(a l)liik.sosio logia
63633 LitK(al)liik.pedagog.
63634 L itK(al)liik.suunn,hall.
63638 LitK(al)muu pääaine
63639 LitK(al)pääaine tunt.

6371 Sosionomi,toimihlök,6ast
63711 K irjastonhoit,sosionom i 
63713 K irjasto tu tk in to  
63721 Yleinen vakuutustu tk in to
63723 Yhte iskunn.tutk,sosionom
63724 H allin tovirkam iestu tk.
63725 Kunnall.tu tk.socionom ex.
63726 V erov irkam iestu tk in to
63727 Sos.vakuutustutk,sosion. 
63731 S osiaa lihuo lta ja ,soc ion. 
63734 N uorisotyön tutk,sosion. 
63741 To im itta ja tu tk,soc ionom
63748 Muu to im ih lökou l,6 -ast
63749 Toim ih lökou l,6-ast,tunt

6381 Liiketal.AMK(tradenom i)
63811 T radenom i,ta lous,hali.
63812 T radenom i,tie to jenkäs.
63813 Tradenom i,siht.työ.kie l.
63814 Tradenom i,k irjasto ,in fo r
63815 Tradenom i,m atkailu
63816 Tradenom i,liik .ta l.m arkk
63828 Tradenom i,m uu koul.ohj.
63829 Tradenom i,koul.ohj.tunt.

6391 Psykol.kand.(alempi)
63911 Psykol.kand.(alempi)

6399 M uu laki,käytt.6-ast.
63997 Muu kauppa,ha llin t,6-ast
63998 Laki.yhtk.käytt.m uu 6-as
63999 Laki,käytt.6-ast.tunt.

7311 Oikeustiet, kand.
73111 Oikeust. kand.

7316 Ylempi hall.tutk.(-1921)
73161 Ylempi hall.tutk.(-1921)

7320 Kauppatiet.maist.
73201 KTM pa lve lu t
73202 KTM raho itus,investo in ti
73203 KTM tuo tan to ta lous

KOL97uusi

6822 Liikuntatiet. kand. (alem pi)
682251 L iikuntakasv. kand.
682251 L iikuntakasv. kand.
682251 Liikuntakasv. kand.
682251 Liikuntakasv. kand.
682251 Liikuntakasv. kand.
682251 Liikuntakasv. kand.
682251 Liikuntakasv. kand.
682251 Liikuntakasv. kand.

6822 Liikuntatiet. kand. (alem pi)
682201 L iikun ta tie t. kand. (ai)
682201 L iikun ta tie t. kand. (ai)
682201 L iikun ta tie t. kand. (ai)
682201 L iikun ta tie t. kand. (ai)
682201 L iikun ta tie t. kand. (ai)
682201 L iikun ta tie t. kand. (ai)

6391 Sosionomi-, muu toimihenk.koul
639152 K irjas tonho ita ja , sosionom i
639153 K irjas to tu tk in to
639161 Y leinen vakuutustu tk in to  
639160 Yht.kunnallinen tu tk , sosion. 
639151 H a llin tov irkam ies tu tk ,ha li.no t
639154 K unna llis tu tk in to
639159 V erov irkam iestu tk ., hali.not.
639157 S osiaa livakuutustu tk., sosion. 
639156 S osiaa lihuo lta ja
639155 N uoriso työn  tu tk ., sosionom i
639158 T o im itta ja tu tk in to
639199 M uu sosionom i-, to im ihenk.koul 
639199 Muu sosionom i-, to im ihenk.koul

6311 Tradenomi, liiketalouden AMK
631101 T radenom i, ta lous  ja hallinto
631107 T radenom i, tie to jenkäs itte ly  
631104 T radenom i, s ih teerityö , k ie le t
631109 T radenom i, k irjasto-,in form .p.
631110 T radenom i, m atkailu
631108 T radenom i, liike ta l., markk. 
631199 Tradenom i, muu pääaineryhm ä 
631199 T radenom i, muu pääaineryhm ä

6335 Psykologian kand. (alem pi)
633501 Psykologian kandidaatti (ai)

*
632999 M uu kauppatie t, koul, 6-aste 
639999 M uu kaup.,yht.kuntat., 6-aste 
634199 M uu o ikeustie t, koul, 6-aste

7341 Oikeustieteen kandidaatti
734101 O ikeustie teen kandidaatti

7341 Oikeustieteen kandidaatti
734101 O ikeustie teen kandidaatti

7321 Kauppatieteiden maisteri
732101 KTM, liike ta lous tie tee t 
732101 KTM, liik e ta lous tie tee t 
732101 KTM, liike ta lous tie tee t
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7324

7327
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73204 KTM logistiikka 732101 KTM, liike ta loustie tee t
73205 KTM vakuutustiede 732101 KTM, liike ta loustie tee t
73211 KTM liike ta loustiede,y l. 732101 KTM, liike ta lous tie tee t
73212 KTM kansanta loustiede 732105 KTM, yh te iskun ta tie tee t
73213 KTM ta loush is to ria 732105 KTM, yh te iskun ta tie tee t
73214 KTM ta lousm atem atiikka 732114 KTM, m enete lm ätie tee t
73215 KTM tilasto tiede 732114 KTM, m enete lm ätie teet
73216 KTM tie to jenkäsitt.opp i 732115 KTM, tie to jä rjes te lm ä tiede
73217 KTM tavaraoppi.tekno log. 732101 KTM, liike ta lous tie tee t
73218 KTM ta lousm aantiede 732105 KTM, yh te iskun ta tie tee t
73219 KTM o ik .tiede.yritys jur. 732101 KTM, liike ta lous tie tee t
73221 KTM ta loussosio log ia 732105 KTM, yh te iskun ta tie tee t
73222 KTM va ltio -opp i,ek.po lit 732105 KTM, yh te iskun ta tie tee t
73223 KTM englanti 732199 KTM, muu pääaineryhm ä
73224 KTM ruotsi 732199 KTM, muu pääaineryhm ä
73225 KTM saksa 732199 KTM, muu pääaineryhm ä
73226 KTM espanja 732199 KTM, muu pääaineryhm ä
73227 KTM ranska 732199 KTM, muu pääaineryhm ä
73228 KTM venäjä 732199 KTM, muu pääaineryhm ä
73229 KTM suomi 732199 KTM, muu pääaineryhm ä
73231 KTM yritysha llin to 732101 KTM, liike ta loustie tee t
73232 KTM laskentato im i 732101 KTM, liike ta lous tie tee t
73233 KTM m arkkinointi 732101 KTM, liike ta loustie tee t
73234 KTM systeem it 732101 KTM, liike ta lous tie tee t
73236 KTM sove lle ttu  psykolog. 732199 KTM, muu pääaineryhm ä
73237 KTM yrit.joh t,y rittä jyys 732101 KTM, liike ta loustie tee t
73238 KTM muu pääaine ta i ko 732199 KTM, muu pääaineryhm ä
73239 KTM pääaine ta i ko tun t 732199 KTM, muu pääaineryhm ä

Ekonomi (ylempi) 7322 Ekonomi (ylempi)
73242 Ekon(yl)yritysta lous 732201 Ekon. (yl), liike ta lous tie tee t
73243 E kon(yl)yrityshallin to 732201 Ekon. (yl), liike ta lous tie tee t
73244 Ekon(yl)kokonaistalous 732205 Ekon. (yl), yh te iskun ta tie tee t
73245 Ekon(yl)ulkom aankauppa 732201 Ekon. (yl), liike ta loustie tee t
73246 Ekon(yl)tie to jenkäsitt. 732215 Ekon. (yl), t ie to jä rj.tiede
73247 Ekon(yl)julki sy ht.ta I o u s 732201 Ekon. (yl), liike ta lous tie tee t
73248 Ekon(yl)kansainväl.to im . 732201 Ekon. (yl), liike ta lous tie tee t
73249 Ekon(yl)rahoitus,invest. 732201 Ekon. (yl), liike ta lous tie tee t
73251 Ekon(yl)laskentato im i 732201 Ekon. (yl), liike ta lous tie tee t
73252 Ekon(yl)m arkkinointi 732201 Ekon. (yl), liike ta lous tie tee t
73253 E kon(yl)kvantit.suunnitt 732201 Ekon. (yl), liike ta lous tie tee t
73254 Ekon(yl)oikeus,kauppaoik 732201 Ekon. (yl), liike ta lous tie tee t
73255 Ekon(yl)ta l.m aant,al.tal 732205 Ekon. (yl), yh te iskun ta tie tee t
73256 Ekon(yl)sosiol,yht.pol. 732205 Ekon. (yl), yh te iskun ta tie tee t
73257 Ekon(yl)tilastotiede 732214 Ekon. (yl), m enete lm ätie teet
73258 Ekon(yl)m erenkulkuala 732201 Ekon. (yl), liike ta lous tie tee t
73259 Ekon(yl)ta loushistoria 732205 Ekon. (yl), yh te iskun ta tie tee t
73261 Ekon(yl)tuotantota lous 732201 Ekon. (yl), liike ta loustie tee t
73262 Ekon(yl)yrit.joht,yritt. 732201 Ekon. (yl), liike ta lous tie tee t
73263 Ekon(yl)kauppakie let 732299 Ekon. (yl), muu pääaineryhm ä
73268 Ekon(yl)muu pääa ineko 732299 Ekon. (yl), muu pääaineryhm ä
73269 Ekon(yl)pääaine,ko tunt. 732299 Ekon. (yl), muu pääaineryhm ä

Taloustiet, kand. 7323 Taloust. kand. (ylempi)
73271 TTK kansanta loustiede 732355 TTK (yl), yh te iskun ta tie tee t
73272 TTK yrit.ta loust,tuntem a 732351 TTK (yl), liike ta lous tie tee t
73273 TTK yksity iso ikeus 732351 TTK (yl), liike ta lous tie tee t
73274 TTK yrit.ta loust.lask.t. 732351 TTK (yl), liike ta lous tie tee t
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73275 TTK yrit.ta loust.m arkk. 732351 TTK (yl), liike ta lous tie tee t
73276 TTK yrityksen hallin to 732351 TTK (yl), liike ta lous tie tee t
73277 TTK tie to jenkäsitt.opp i 732365 TTK (yl), tie to jä rj.tiede
73278 TTK tilasto tiede 732364 TTK (yl), m enete lm ätie tee t
73279 TTK kokonais-,a lueta lous 732355 TTK (yl), yh te iskun ta tie tee t
73281 TTK system ointi 732351 TTK (yl), liike ta lous tie tee t
73282 TTK yritysten taloushan 732351 TTK (yl), liike ta lous tie tee t
73288 TTK muu pääaine ta i ko 732399 TTK (yl), muu pääaineryhm ä
73289 TTK pääaine ta i ko tunt. 732399 TTK (yl), muu pääaineryhm ä

Valtiotiet.maist. 7331 Valtiotieteiden maisteri
73311 VTM kansainväl.oikeus 733101 VTM, va ltio -opp i, po l.tu tk
73312 VTM filoso fia 733107 VTM, filoso fia
73313 VTM po liittinen historia 733101 VTM, va ltio -opp i, po l.tu tk
73314 VTM kansanta loustiede 733102 VTM, ta lous tie tee t
73315 VTM sosiaa lipo litiikka 733103 VTM, sos iaa litie tee t
73316 VTM sosiaalipsykologia 733105 VTM, psykologia
73317 VTM sosiologia 733103 VTM, sosiaa litie tee t
73318 VTM ta lous-ja  sos.hist. 733102 VTM, ta lous tie tee t
73319 VTM tilasto tiede 733108 VTM, m enete lm ätie tee t
73321 VTM va ltio -opp i 733101 VTM, va ltio -opp i, po l.tu tk
73322 VTM kasvatustiede 733199 VTM, muu pääaineryhm ä
73324 VTM psykologia 733105 VTM, psykologia
73325 VTM yksityiso ikeus 733101 VTM, va ltio -opp i, pol.tutk
73326 VTM ju lk.hall.ha ll.o ik. 733101 VTM, va ltio -opp i, pol.tutk
73327 VTM liike ta loustiede 733102 VTM, ta lous tie tee t
73328 VTM ta loustiede 733102 VTM, ta lous tie tee t
73329 VTM kulttuurim aantiede 733110 VTM, a lue- ja ym pä ris tö tie tee t
73331 VTM viestin tä ,tied .opp i 733106 VTM, v ie s tin tä tie tee t
73332 VTM ta lousha llin to 733102 VTM, ta lous tie tee t
73333 VTM yhte isk.suunnitte lu 733101 VTM, va ltio -opp i, pol.tutk
73334 VTM yh te iskuntah is toria 733101 VTM, va ltio -opp i, po l.tu tk
73335 VTM kansainväl.suhteet 733101 VTM, va ltio -opp i, po l.tu tk
73336 VTM k irjasto tiede,in form 733106 VTM, v ie s tin tä tie tee t
73337 VTM yhtk tiedotus,a lueta l 733101 VTM, va ltio -opp i, po l.tu tk
73338 VTM sosiaalityö 733103 VTM, sos iaa litie tee t
73339 VTM kehityspsykologia 733105 VTM, psykologia
73348 VTM muu pääaine ta i ko 733199 VTM, muu pääaineryhm ä
73349 VTM pääaine ta i ko tunt. 733199 VTM, muu pääaineryhm ä

Yhteiskuntatiet.maist. 7332 Yhteiskuntatieteiden maisteri
73351 YTM aikuiskasvatus 733299 YTM, muu pääaineryhm ä
73352 YTM h istoria  (-1964) 733201 YTM, va ltio -opp i, po l.tu tk
73353 YTM kirjall.hist.(-1964) 733201 YTM, va ltio -opp i, po l.tu tk
73354 YTM kansainväl.polit. 733201 YTM, va ltio -opp i, po l.tu tk
73355 YTM kansanta loustiede 733202 YTM, ta lous tie tee t
73356 YTM kunnallispol.(-1965) 733201 YTM, va ltio -opp i, po l.tu tk
73358 YTM psykologia 733205 YTM, psykologia
73359 YTM sosiaalipsykologia 733205 YTM, psykologia
73361 YTM sosiologia 733203 YTM, sosiaa litie tee t
73362 YTM va ltio -opp i 733201 YTM, va ltio -opp i, po l.tu tk
73363 YTM tiedo tusopp i 733206 YTM, v ies tin tä tie tee t
73364 YTM sos.pol.yht.kuntapol 733203 YTM, sos iaa litie tee t
73365 YTM sosiaalityö 733203 YTM, sosiaa litie tee t
73366 YTM tilasto tiede 733208 YTM, m enete lm ätie tee t
73368 YTM yrityksen ta loustied 733202 YTM, ta lous tie tee t
73369 YTM kirjasto t,in f.tu tk. 733206 YTM, v ies tin tä tie tee t
73371 YTM tie to jenkäsitte lyopp 733209 YTM, t ie to jenkäs itte ly
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73372 YTM filoso fia
73373 YTM keh ityspsyko log ia  
73375 YTM psyko log ise t palvel. 
73377 YTM va ltio -,ha llin to tied  
73379 YTM m aantiede,suunn.m aan
73381 YTM las ten,nuorten ohj.
73382 YTM sosiaa litiede
73383 YTM yrit.joh t,y rittä jyys
73388 YTM muu pääaine ta i ko
73389 YTM pääaine ta i ko tunt.

7339 Hallintotiet.maist.
73391 HTM ju lk isha llin to
73392 HTM ju lk iso ikeus
73393 HTM kunnall.a la,kunn.pol
73394 HTM sosio logia
73395 HTM aluetiede,a l.suunn.
73396 HTM va lt.-ha llin to tiede
73397 HTM ta lous,finanssihan.
73398 HTM muu pääaine ta i ko
73399 HTM pääaine ta i ko tunt.

7341 Kasvatustiet.maist.
73411 KM filoso fia
73412 KM erity ispedagog iikka
73413 KM kasvatustiede
73414 KM psykologia 
73418 KM logopedia
73421 KM kasvatusalan suunn itt
73423 KM a ikuiskasvatus
73424 KM sosiologia
73425 KM varha iskasva tus
73438 KM muu pääaine ta i ko
73439 KM pääaine ta i ko tunt.

7344 FM yhteiskuntatiet.ala
73441 FM kansanta loustiede
73442 FM ta loustiede
73443 FM kasvatustiede
73444 FM psykologia
73445 FM sosiologia
73446 FM tilasto tiede
73448 FM käytännö ll.filoso fia
73449 FM sosiaa lipo litiikka
73451 FM va ltio -opp i
73452 FM po liitt.h is to ria
73453 FM aikuiskasvatus 
73455 FM erity ispedagogiikka
73468 FM yhte isk.m uu pääain.ko
73469 FM yht.pääaine.ko tunt.

7351 Liikuntatiet.maist.
73511 LitM  liikun tahyg ien ia
73512 LitM  liik .fys io l,b iom ek.
73513 LitM  liikun tasos io log ia
73514 LitM  liikuntapedagog.
73516 LitM  liikuntasuunn,ha ll.
73517 LitM  kansanterveystyö
73518 LitM  valm ennus

733207 YTM, filoso fia  
733205 YTM, psykologia 
733205 YTM, psykologia
733201 YTM, va ltio -opp i, po l.tu tk 
733210 YTM, a lue- ja ym pä ris tö tie tee t 
733203 YTM, so s iaa litie tee t
733203 YTM, so s iaa litie tee t
733202 YTM, ta lo u s tie te e t 
733299 YTM, muu pääaineryhm ä 
733299 YTM, muu pääaineryhm ä

7333 Hallintotieteiden maisteri
733301 HTM, ha llin to tie te e t 
733301 HTM, h a llin to tie tee t 
733301 HTM, ha llin to tie te e t 
733301 HTM, ha llin to tie te e t 
733310 HTM, a lue- ja ym pä ris tö tie tee t 
733301 HTM, ha llin to tie te e t 
733301 HTM, ha llin to tie te e t 
733399 HTM, muu pääaineryhm ä 
733399 HTM, muu pääaineryhm ä

7122 KM, kasvatustieteet
712299 KM, muu pääaineryhm ä
712203 KM, erity ispedagog iikka  
712201 KM, kasvatustiede 
712299 KM, muu pääaineryhm ä 
712299 KM, muu pääaineryhm ä
712201 KM, kasvatustiede
712202 KM, a iku iskasvatus 
712299 KM, muu pääaineryhm ä
712204 KM , va rha iskasva tus 
712299 KM, muu pääaineryhm ä 
712299 KM, muu pääaineryhm ä

7334 FM, yhteiskuntat, ala
733402 FM, ta lo u s tie te e t
733402 FM, ta lo u s tie te e t
733404 FM, kasva tus tie tee t
733405 FM, psykologia
733403 FM, sos iaa litie tee t 
733408 FM, m enete lm ätie tee t 
733407 FM, filoso fia
733403 FM, s o s iaa litie tee t 
733401 FM, va ltio -opp i, po l.tu tk 
733401 FM, va ltio -opp i, po l.tu tk
733404 FM, kasva tus tie tee t 
733404 FM, kasva tus tie tee t
733499 FM, yht.kunta t., muu pääainer 
733499 FM, yht.kunta t., muu pääainer

7822 Liikuntatieteiden maisteri
782201 L iikun ta tie te iden  m aisteri 
782201 L iikun ta tie te iden  m aisteri 
782201 L iikun ta tie te iden  m aisteri 
782201 L iikun ta tie te iden  m aisteri 
782201 L iikun ta tie te iden  m aisteri 
782201 L iikun ta tie te iden  m aisteri 
782201 L iikunta tie te iden m aisteri
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73519 LitM fys io te rap ia 782201 Liikun ta tie te iden  m aisteri
73528 LitM  muu pääaine ta i ko 782201 Liikun ta tie te iden  m aisteri
73529 LitM  pääaine tai ko tun t 782201 L iikun ta tie te iden  m aisteri

7353 Psykologian maist. 7335 Psykologian maisteri
73531 Psykologian maist. 733501 Psykologian m aisteri

7381 Hallint.opin kand(-1965) 7336 Hallinto-opin kand. (ylempi)
73811 Hallint.opin kand(-1965) 733651 H allin to-op in  kand idaatti (yl)

7399 Muu laki,yhtkunta,7-aste 7399 Muu kaup., yht.kuntat., 7-aste
73998 Laki,yhtkunta,m uu,7-aste 739999 M uu kaup., yh t.kunta t., 7-aste
73999 Laki,yhtk,7-aste,tunt. 739999 Muu kaup., yh t.kunta t., 7-aste

8311 Oikeustiet.lakitiet.l is. 8341 Oikeustieteen lisensiaatti
83111 OTL finanss io ikeus 834101 O ikeustie teen lisensiaa tti
83112 OTL ha llin to -o ikeus 834101 O ikeustie teen lisensiaa tti
83113 OTL kansainväl. oikeus 834101 O ikeustie teen lisensiaa tti
83114 OTL kauppaoikeus 834101 O ikeustie teen lisensiaatti
83115 OTL maa- ja vesioikeus 834101 O ikeustie teen lisensiaa tti
83116 OTL oikeushist.room .oik. 834101 O ikeustie teen lisensiaa tti
83117 OTL prosessio ikeus 834101 O ikeustie teen lisensiaa tti
83118 OTL rikosoikeus 834101 O ikeustieteen lisensiaa tti
83119 OTL siviilio ikeus,yl.osa 834101 O ikeustie teen lisensiaa tti
83121 OTL s iv iilio ik ,e rit.osa 834101 O ikeustie teen lisensiaa tti
83122 OTL työo ikeus 834101 O ikeustieteen lisensiaa tti
83123 OTL va ltiosääntöo ikeus 834101 O ikeustie teen lisensiaa tti
83124 OTL yle inen oikeustiede 834101 O ikeustie teen lisensiaa tti
83125 OTL o ikeusta loustiede 834101 O ikeustie teen lisensiaa tti
83198 OTL muu pääaine 834101 O ikeustie teen lisensiaa tti
83199 OTL pääaine tuntem aton 834101 O ikeustie teen lisensiaa tti

8321 Oikeustiet.lakitiet.tri 8373 Oikeustieteen tohtori
83211 OTT finanss io ikeus 837301 O ikeustie teen toh to ri
83212 OTT ha llin to-o ikeus 837301 O ikeustie teen toh to ri
83213 OTT kansainväl. oikeus 837301 O ikeustie teen toh to ri
83214 OTT kauppaoikeus 837301 O ikeustie teen toh to ri
83215 OTT maa- ja vesioikeus 837301 O ikeustie teen toh to ri
83216 OTT o ikeushist.room .oik. 837301 O ikeustie teen toh to ri
83217 OTT prosessio ikeus 837301 O ikeustie teen toh to ri
83218 OTT rikosoikeus 837301 O ikeustie teen toh to ri
83219 OTT siviilio ikeus,yl.osa 837301 O ikeustie teen toh to ri
83221 OTT s iv iilio ik .e rit.osa 837301 O ikeustie teen toh to ri
83222 OTT työo ikeus 837301 O ikeustie teen toh to ri
83223 OTT va ltiosääntöo ikeus 837301 O ikeustie teen toh to ri
83224 OTT y le inen oikeustiede 837301 O ikeustie teen toh to ri
83225 OTT Eurooppaoikeus 837301 O ikeustie teen toh to ri
83298 OTT muu pääaine 837301 O ikeustie teen toh to ri
83299 OTT pääaine tuntem aton 837301 O ikeustie teen toh to ri

8331 Kauppatiet. Ms. 8321 Kauppatieteiden lisensiaatti
83311 KTL liike ta loustiede ,y l. 832101 KTL, liike ta lous tie tee t
83312 KTL kansanta loustiede 832105 KTL, yh te iskun ta tie tee t
83313 KTL ta loush is to ria 832105 KTL, yh te iskun ta tie tee t
83314 KTL ta lousm atem atiikka 832114 KTL, m enete lm ätie tee t
83315 KTL tila s to tiede 832114 KTL, m enete lm ä tie tee t
83317 KTL tavaraopp i.tekno log . 832101 KTL, liike ta lous tie tee t
83318 KTL ta lousm aantiede 832105 KTL, yh te iskun ta tie tee t
83319 KTL oikeustiede 832101 KTL, liike ta lous tie tee t
83321 KTL ta loussosio log ia 832105 KTL, yh te iskun ta tie tee t
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83322 KTL v a ltio -opp i,ek .po lit
83323 KTL y ritysha llin to
83324 KTL laskenta to im i
83325 KTL m arkkino in ti
83326 KTL systeem it
83331 KTL tie to jenkäsitt.opp i
83332 KTL raho itus ja invest.
83333 KTL u lkom aankauppa
83334 KTL päätöksentekosuunn.
83335 KTL yrit.joh t,y rittä jyys
83336 KTL tuo tan to ta lous
83337 KTL log is tiikka
83348 KTL muu pääaine
83349 KTL pääaine tuntem aton

8335 Taloustiet, lis.
83351 TTL kansanta loustiede
83352 TTL y rit.ta lous t.tun t.
83353 TTL yks ity iso ikeus
83354 TTL y rit.ta lo u s tja s k .
83355 T T Lyrit.ta lous t.m arkk .
83356 TTL yrityksen hallin to
83357 TTL tie to jenkäsitt.opp i
83358 TTL tilas to tiede
83368 TTL muu pääaine
83369 TTL pääaine tuntem aton

8341 Kauppatiet, tri
83411 KTT liike ta loustiede ,y l.
83412 KTT kansanta loustiede
83413 KTT ta loush is to ria
83414 KTT ta lousm atem atiikka
83415 KTT tilas to tiede
83417 KTT tavaraoppi,tekno log.
83418 KTT ta lousm aantiede
83419 KTT oikeustiede
83421 KTT ta loussosio log ia
83422 KTT va ltio -opp i,ek.po lit
83423 KTT yritysha llin to
83424 KTT laskenta to im i
83425 KTT m arkkino in ti
83426 KTT systeem it
83431 KTT tie to jenkäsitt.opp i
83432 KTT raho itus,investo in ti
83433 KTT yrit.joh t,y rittä jyys
83434 KTT päätöksentekosuunn.
83435 KTT logistiikka
83448 KTT muu pääaine
83449 KTT pääaine tuntem aton

8345 Taloustiet, tri
83451 TTT kansanta loustiede
83452 TTT y rit.ta lous t.tun t.
83453 TTT yks ity iso ikeus
83454 TTT y rit.ta lo u s tja s k .
83455 TTT yrit.ta loust,m arkk.
83456 TTT yrityksen hallin to
83457 TTT tie to jenkäsitt.opp i

832105 KTL, yh te iskun ta tie tee t 
832101 KTL, liike ta loustie tee t 
832101 KTL, liike ta loustie tee t 
832101 KTL, liike ta loustie tee t 
832101 KTL, liike ta loustie tee t 
832115 KTL, tie to jä rjes te lm ä tiede  
832101 KTL, liike ta loustie tee t 
832101 KTL, liike ta loustie tee t 
832101 KTL, liike ta lous tie tee t 
832101 KTL, liike ta loustie tee t 
832101 KTL, liike ta loustie tee t 
832101 KTL, liike ta loustie tee t 
832199 KTL, muu pääaineryhm ä 
832199 KTL, muu pääaineryhm ä

8323 Taloustieteiden lisensiaatti
832355 TTL, yh te iskun ta tie tee t 
832351 TTL, liike ta loustie tee t 
832351 TTL, liike ta loustie tee t 
832351 TTL, liike ta loustie tee t 
832351 TTL, liike ta loustie tee t 
832351 TTL, liike ta loustie tee t 
832365 TTL, tie to jä rjes te lm ä tiede  
832364 TTL, m enete lm ätie teet 
832399 TTL, muu pääaineryhm ä 
832399 TTL, muu pääaineryhm ä

8351 Kauppatieteiden tohtori
835101 KTT, liike ta lous tie tee t 
835105 KTT, yh te iskun ta tie tee t 
835105 KTT, yh te iskun ta tie tee t 
835114 KTT, m enete lm ätie teet
835114 KTT, m enete lm ätie teet 
835101 KTT, liike ta loustie tee t 
835105 KTT, yh te iskun ta tie tee t 
835101 KTT, liike ta loustie tee t 
835105 KTT, yh te iskun ta tie tee t 
835105 KTT, yh te iskun ta tie tee t 
835101 KTT, liike ta loustie tee t 
835101 KTT, liike ta loustie tee t 
835101 KTT, liike ta loustie tee t 
835101 KTT, liike ta loustie tee t
835115 KTT, tie to jä rjes te lm ä tiede  
835101 KTT, liike ta loustie tee t 
835101 KTT, liike ta loustie tee t 
835101 KTT, liike ta loustie tee t 
835101 KTT, liike ta loustie tee t 
835199 KTT, muu pääaineryhm ä 
835199 KTT, muu pääaineryhm ä

8353 Taloustieteiden tohtori
835355 TTT, yh te iskun ta tie tee t 
835351 TTT, liike ta loustie tee t 
835351 TTT, liike ta loustie tee t 
835351 TTT, liike ta loustie tee t 
835351 TTT, liike ta loustie tee t 
835351 TTT, liike ta loustie tee t 
835365 TTT, tie to jä rjes te lm ä tiede
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83468 TTT muu pääaine
83469 TTT pääaine tuntem aton

8351 Valtiotiet. lis.
83511 VTL kansainvälin, oikeus
83512 VTL filosofia
83513 VTL poliittinen h istoria
83514 VTL kansanta loustiede
83515 VTL ta loustiede
83516 VTL sosiaa lipo litiikka
83517 VTL sosiaalipsykologia
83518 VTL sosiologia
83519 V TLta lous-ja  sos. hist.
83521 VTL tilasto tiede
83522 VTL va ltio -opp i
83523 VTL kasvatustiede
83525 VTL psykologia
83526 VTL yksityiso ikeus
83527 VTL hali.o ik.ju lk.hali.
83528 VTL liike taloustiede
83529 VTL ku lttuurim aantiede
83531 VTL tiedotusoppi
83532 VTL kirjasto tiede ,in fo rm
83533 VTL kehityspsykologia
83548 VTL muu pääaine
83549 VTL pääaine tuntem aton

8355 Yhteiskuntatiet. lis.
83551 YTL a iku iskasvatus
83552 YTL kansa invä l.po litiikk
83553 YTL kansanta loustiede
83555 YTL psykologia
83556 YTL sosiaalipsykologia
83557 YTL sosiologia
83558 YTL va ltio -opp i
83559 YTL tiedotusoppi 
83561 YTL sosiaa lipo litiikka
83563 YTL tilas to tiede
83564 YTL tie to jenkäsitte lyopp
83566 YTL yrityksen ta loustied
83567 YTL k irjasto tied,in form .
83568 YTL h istoria  (-1964)
83569 YTL filosofia
83571 YTL kehityspsykologia
83572 YTL maantiede
83573 YTL sosiaalityö
83574 YTL ha llin to tie tee t
83588 YTL muu pääaine
83589 YTL pääaine tuntem aton

8359 Hallintotiet, lis.
83591 HTL ju lk isha llin to
83592 HTL ju lk iso ikeus
83593 HTL kunnallispolitiikka
83594 HTL sosio logia
83595 HTL aluetiede
83596 HTL kansanta loustiede
83597 HTL fin .ha li,lask.to im .

835399 TTT, muu pääaineryhm ä 
835399 TTT, muu pääaineryhm ä

8331 Valtiotieteiden lisensiaatti
833101 VTL, va ltio -opp i, po l.tu tk
833107 VTL, filosofia
833101 VTL, va ltio -opp i, po l.tu tk
833102 VTL, ta lous tie tee t
833102 VTL, ta lous tie tee t
833103 VTL, sos iaa litie tee t 
833105 VTL, psykologia 
833103 VTL, sos iaa litie tee t 
833102 VTL, ta lous tie tee t
833108 VTL, m enete lm ätie tee t 
833101 VTL, va ltio -opp i, po l.tu tk 
833199 VTL, muu pääaineryhm ä
833105 VTL, psykologia 
833101 VTL, va ltio -opp i, po l.tu tk
833101 VTL, va ltio -opp i, po l.tu tk
833102 VTL, ta I o u sti ete et
833110 VTL, a lu e -ja  ym pä ris tö tie tee t
833106 VTL, v ies tin tä tie tee t 
833106 VTL, v ies tin tä tie tee t 
833105 VTL, psykologia 
833199 VTL, muu pääaineryhm ä 
833199 VTL, muu pääaineryhm ä

8332 Yhteiskuntatiet. lisensiaatti
833299 YTL, muu pääaineryhm ä
833201 YTL, va ltio -opp i, po l.tu tk
833202 YTL, ta lous tie tee t 
833205 YTL, psykologia
833205 YTL, psykologia
833203 YTL, sosiaa litie tee t
833201 YTL, va ltio -opp i, pol.tutk
833206 YTL, v ie s tin tä tie tee t 
833203 YTL, sos iaa litie tee t
833208 YTL, m enete lm ätie tee t
833209 YTL, tie to jenkäs itte ly
833202 YTL, ta lous tie tee t
833206 YTL, v ie s tin tä tie tee t 
833201 YTL, va ltio -opp i, po l.tu tk
833207 YTL, filoso fia  
833205 YTL, psykologia
833210 YTL, alue- ja ym pä ris tö tie tee t
833203 YTL, sos iaa litie tee t 
833201 YTL, va ltio -opp i, po l.tu tk 
833299 YTL, muu pääaineryhm ä 
833299 YTL, muu pääaineryhm ä

8333 Hallintotieteiden lisensiaatti
833301 HTL, ha llin to tie tee t 
833301 HTL, ha llin to tie tee t 
833301 HTL, ha llin to tie tee t 
833301 HTL, ha llin to tie tee t 
833310 HTL, alue- ja ym pä ris tö tie tee t 
833301 HTL, ha llin to tie tee t 
833301 HTL, ha llin to tie tee t
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8365

8369
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83598 HTL muu pääaine
83599 HTL pääaine tuntem aton
Valtiotiet. tri 8361
83611 VTT kansa invä lin .o ikeus
83612 VTT filo so fia
83613 VTT po liittinen  h is to ria
83614 VTT kansanta loustiede
83615 VTT ta loustiede
83616 VTT sos iaa lipo litiikka
83617 VTT sos iaa lipsyko logia
83618 VTT sosio logia
83619 VTT ta lous-ja  sos.hist.
83621 VTT tila s to tiede
83622 VTT va ltio -opp i
83623 VTT kasvatustiede
83625 VTT psykologia
83626 VTT yks ity iso ikeus
83627 VTT ha llin to -o ikeus
83628 VTT liike ta loustiede
83629 VTT ku lttuurim aantiede
83631 VTT tiedo tusopp i
83632 VTT k irj.tiede .in fo rm a t
83633 VTT keh ityspsyko log ia
83648 VTT muu pääaine
83649 VTT pääaine tuntem aton

Yhteiskuntatiet. tri
83651 YTT a iku iskasvatus
83652 YTT kansa invä l.po litiikk
83653 YTT kansanta loustiede
83655 YTT psykologia
83656 YTT sos iaa lipsyko logia
83657 YTT sosio logia
83658 YTT va ltio -opp i
83659 YTT tiedo tusopp i 
83661 YTT sos iaa lipo litiikka
83663 YTT tilas to tiede
83664 YTT tie to jenkäsitte lyopp
83666 YTT yrityksen ta loustied
83667 YTT k irjasto tied ,in fo rm .
83668 YTT h is to ria  (-1964)
83669 YTT filo so fia
83671 YTT keh ityspsyko log ia
83672 YTT m aantiede
83673 YTT sosiaa lityö
83688 YTT muu pääaine
83689 YTT pääaine tuntem aton

Hallintotiet, tri
83691 HTT ju lk isha llin to
83692 HTT ju lk iso ikeus
83693 HTT kunna llispo litiikka
83694 HTT sosio log ia
83695 HTT aluetiede
83696 HTT fin .ha ll.lask.to im .
83697 HTT ym päristöpo litiikka

833399 HTL, muu pääaineryhm ä 
833399 HTL, muu pääaineryhm ä

Valtiotieteiden tohtori
836101 VTT, va ltio -opp i, po l.tu tk
836107 VTT, filo so fia
836101 VTT, va ltio -opp i, po l.tu tk
836102 VTT, ta lo u s tie te e t
836102 VTT, ta lo u s tie te e t
836103 VTT, so s iaa litie tee t 
836105 VTT, psykologia 
836103 VTT, sos iaa litie tee t 
836102 VTT, ta lo u s tie te e t
836108 VTT, m enete lm ä tie tee t 
836101 VTT, va ltio -opp i, po l.tu tk 
836199 VTT, muu pääaineryhm ä
836105 VTT, psykologia 
836101 VTT, va ltio -opp i, po l.tu tk
836101 VTT, va ltio -opp i, po l.tu tk
836102 VTT, ta lo u s tie te e t 
836110 VTT, a lu e - ja  ym pä ris tö tie tee t
836106 VTT, v ie s tin tä tie te e t 
836106 VTT, v ie s tin tä tie te e t 
836105 VTT, psykologia 
836199 VTT, muu pääaineryhm ä 
836199 VTT, muu pääaineryhm ä

8362 Yhteiskuntatieteiden tohtori
836299 YTT, muu pääaineryhm ä
836201 YTT, va ltio -opp i, po l.tu tk
836202 YTT, ta lo u s tie te e t 
836205 YTT, psykologia
836205 YTT, psykologia
836203 YTT, sos iaa litie tee t
836201 YTT, va ltio -opp i, po l.tu tk
836206 YTT, v ie s tin tä tie te e t 
836203 YTT, s o s iaa litie tee t
836208 YTT, m ene te lm ä tie tee t
836209 YTT, tie to je n kä s itte ly
836202 YTT, ta lo u s tie te e t
836206 YTT, v ie s tin tä tie te e t 
836201 YTT, va ltio -opp i, po l.tu tk
836207 YTT, filoso fia  
836205 YTT, psykologia
836210 YTT, a lu e - ja  ym päris tö tie tee t
836203 YTT, so s iaa litie tee t 
836299 YTT, muu pääaineryhm ä 
836299 YTT, muu pääaineryhm ä

8363 Hallintotieteiden tohtori
836301 HTT, h a llin to tie tee t 
836301 HTT, h a llin to tie tee t 
836301 HTT, ha llin to tie te e t 
836301 HTT, h a llin to tie tee t 
836310 HTT, a lue- ja ym päris tö tie tee t 
836301 HTT, ha llin to tie te e t 
836310 HTT, a lue- ja ym päris tö tie tee t
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83698 HTT muu pääaine 836399 HTT, muu pääaineryhm ä
83699 HTT pääaine tuntem aton 836399 HTT, muu pääaineryhm ä

8371 Kasvatustiet, lis. 8121 Kasvatustieteen lisensiaatti
83711 KL filoso fia 812199 KL, muu pääaineryhm ä
83712 KL erity ispedagogiikka 812103 KL, erity ispedagog iikka
83713 KL kasvatustiede 812101 KL, kasvatustiede
83715 KL psykologia 812199 KL, muu pääaineryhm ä
83718 KL logopedia 812199 KL, muu pääaineryhm ä
83719 KL aiku iskasvatus 812102 KL, a iku iskasvatus
83721 KL sosio logia 812199 KL, muu pääaineryhm ä
83722 KL teks tiiliopp i 812105 KL, te ks tiilityö  ja kotita lous
83723 KL kotita lous 812105 KL, te ks tiilityö  ja kotita lous
83728 KL muu pääaine 812199 KL, muu pääaineryhm ä
83729 KL pääaine tuntem aton 812199 KL, muu pääaineryhm ä

8373 FL yhteiskuntatiet. ala 8334 FL, yhteiskuntat, ala
83731 FL kansanta loustiede 833402 FL, ta lo u s tie te e t
83732 FL ta loustiede 833402 FL, ta lo u s tie te e t
83733 FL kasvatustiede 833404 FL, kasva tus tie tee t
83734 FL psykologia 833405 FL, psykologia
83735 FL sosio logia 833403 FL, sos iaa litie tee t
83736 FL va ltio -opp i 833401 FL, va ltio -opp i, pol.tutk
83738 FL käytännön, filoso fia 833407 FL, filo so fia
83739 FL sosiaa lipo litiikka 833403 FL, sos iaa litie tee t
83742 FL po liittinen  historia 833401 FL, va ltio -opp i, po l.tu tk
83743 FL tilas to tiede 833408 FL, m enete lm ä tie tee t
83744 FL aiku iskasvatus 833404 FL, kasva tus tie tee t
83748 FL muu yhte isk.pääaine 833499 FL, yht.kunta t., muu pääainer
83749 FL yhte isk. pääaine tunt. 833499 FL, yht.kunta t., muu pääainer

8375 Liikuntatiet. lis. 8822 Liikuntatieteiden lisensiaatti
83751 LitL liikuntapedagog. 882201 Liikun ta tie te iden  lisensiaatti
83752 LitL liikuntahyg ien ia 882201 Liikun ta tie te iden  lisensiaatti
83753 LitL liik.fysio l,b iom ek. 882201 L iikun ta tie te iden  lisensiaatti
83754 LitL liikuntasosio log ia 882201 L iikun ta tie te iden  lisensiaatti
83755 LitL liikuntasuunn.ha ll. 882201 L iikun ta tie te iden  lisensiaatti
83758 LitL muu pääaine 882201 Liikun ta tie te iden  lisensiaatti
83759 LitL pääaine tuntem aton 882201 Liikun ta tie te iden  lisensiaatti

8376 Psykologian lis. 8335 Psykologian lisensiaatti
83761 Psykologian lis. 833501 Psykologian lisensiaa tti

8381 Kasvatustiet, tri 8151 Kasvatustieteen tohtori
83811 KT filoso fia 815199 KT, muu pääaineryhm ä
83812 KT erity ispedagogiikka 815103 KT, erity ispedagog iikka
83813 KT kasvatustiede 815101 KT, kasvatustiede
83814 KT psykologia 815199 KT, muu pääaineryhm ä
83818 KT logopedia 815199 KT, muu pääaineryhm ä
83819 KT aiku iskasvatus 815102 KT, a iku iskasvatus
83821 KT sosiologia 815199 KT, muu pääaineryhm ä
83822 KT teks tiiliopp i 815105 KT, te ks tiilityö  ja kotita lous
83823 KT kotita lous 815105 KT, te ks tiilityö  ja kotita lous
83828 KT muu pääaine 815199 KT, muu pääaineryhm ä
83829 KT pääaine tuntem aton 815199 KT, muu pääaineryhm ä

8383 FT yhteiskuntatiet. ala *

83831 FT kansanta loustiede 836402 FT, ta lo u s tie te e t
83832 FT ta loustiede 836402 FT, ta lo u s tie te e t
83833 FT kasvatustiede 836404 FT, kasva tus tie tee t
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Kauppa- ja  toim istoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja  käyttäytym ist. koulutus 3
KOL97 KOL97uusi

83834 FT psykologia 836405 FT, psykologia
83835 FT sosio log ia 836403 FT, sos iaa litie tee t
83836 FT va ltio -opp i 836401 FT, va ltio -opp i, pol.tutk
83838 FT käytännön, filoso fia 836407 FT, filo so fia
83839 FT sos iaa lipo litiikka 836403 FT, sos iaa litie tee t
83842 FT po liittinen  historia 836401 FT, va ltio -opp i, pol.tutk
83843 FT tilas to tiede 836408 FT, m enete lm ätie tee t
83844 FT a iku iskasvatus 836404 FT, kasva tustie tee t
83845 FT kauppatiede 836402 FT, ta lous tie tee t
83846 FT yh te iskun ta tiede 836401 FT, va ltio -opp i, pol.tutk
83847 FT liikun ta tiede 885301 FT, liikun ta tiede
83848 FT muu yhte isk.pääaine 836499 FT, yh t.kunta t., muu pääainer
83849 FT yh te isk.pääaine tunt. 836499 FT, yh t.kunta t., muu pääainer

8385 Liikuntatiet. tri 8852 Liikuntatieteiden tohtori
83851 LitT liikuntapedagog. 885201 L iikunta tie te iden toh to ri
83852 LitT liikun tahyg ien ia 885201 L iikunta tie te iden toh to ri
83853 LitT liik .fysio l.b iom ek. 885201 L iikunta tie te iden toh to ri
83854 LitT liikun tasosio log ia 885201 L iikunta tie te iden toh to ri
83855 LitT liikuntapsyko log ia 885201 L iikunta tie te iden toh to ri
83858 LitT muu pääaine 885201 Liikun ta tie te iden  toh to ri
83859 LitT pääaine tuntem aton 885201 L iikunta tie te iden toh to ri

8386 Psykologian tri 8365 Psykologian tohtori
83861 Psykologian tr i 836501 Psykologian toh to ri

8399 Muu laki.yhtk.käytt.tutk 8399 Muu kaup., yht.kuntat., 8-aste
83998 Laki,yhtk.m uu tu tk ijak. 839999 M uu kaup., yh t.kunta t., 8-aste
83999 Laki,yh tk.tu tk ijak.tunt. 839999 M uu kaup., yh t.kuntat., 8-aste

9321 Kauppa.toimistokoul.tunt 9399 Kaup., yht.kuntat., aste tunt.
93211 Kaupan ja hali. y le is jak 939999 Kaup., yh t.kunta t., aste tunt.
93298 M uu kaupp,tsto ,aste  tun t 939999 Kaup., yh t.kuntat., aste tunt.
93299 K auppa,tstok.aste tunt. 939999 Kaup., yh t.kuntat., aste tunt.

9399 Muu kauppa.yht.kuntakoul 9399 Kaup., yht.kuntat., aste tunt.
93998 M uu kauppa,yht.kuntakoul 939999 Kaup., yh t.kuntat., aste tunt.
93999 Kauppa,yht.kunta tunt. 939999 Kaup., yh t.kuntat., aste tunt.
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4 Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
KOL97
3411 M etalli,kone.auto alle3v

34111 M eta llim ies
34113 M ekään,valutekniikka
34114 M ekään,valum all.va lm .tek 
34116 Seppä
34118 Levyseppä-hits. alle 3v
34119 Ilm asto in tiasenta ja  
34122 Koneistaja alle 3v 
34127 A senta ja -kone is t.a lle  3v
34131 Putkiasentaja
34132 Laivaputkiasent. alle 3v
34134 Koneasentaja alle 3v
34135 Koneenpiirtä jä
34136 Om pelukonemekaanikko
34137 H ienomekaanikko
34138 Kaivosmies
34139 Koneenkäyttäjä
34141 Koneenhoitaja
34142 Laltosasentaja
34143 K iin te is tönhoita ja
34144 Huoltoasenta ja
34145 Konem estari
34146 M ekään,tuotanto tekn iikka
34147 Kone,met.alan perustutk.
34148 LVI-alan perustu tk in to
34149 K iin t.hoitoalan perust.
34151 Teo ll.p in takäs itt.perust
34152 Autoalan perustu tk in to
34153 V arasto ,ku lj.to im .perust 
34161 M ekään,autotekniikka 
34165 A utope ltiseppä alle 3v 
34167 A utom aalari alle 3v 
34169 Autonhuolta ja
34171 Koneenkorjaaja
34173 M aarakennuskoneasenta ja
34174 M aata louskoneasen,a lle3v
34175 M etsäkoneasent. alle 3v 
34178 Laivakoneasentaja 
34182 Lentokoneasenta ja,a lle3v
34198 Muu met,kone,auto alle3v
34199 M et.,kone,a lle  3 v tun t.

3425 Sähköala a lle  3v
34251 Sähköasentaja alle 3v
34252 Sähkökoneasenta ja alle3v
34253 Sähkö la itosasent,a lle  3v
34254 Autosähköasent. a lle 3v
34256 Laivasähköm ies alle 3v
34257 Puhelinasenta ja alle 3v 
34264 Radio-ja tv -asen,a lle  3v 
34269 Instrum enttiasen.a lle  3v
34271 E lektron iikka-as,a lle  3v
34272 Tehoelektrom ikka-asent. 
34275 K oje-,ko je istoas.a lle  3v 
34277 Sähköpiirtä jä

K0L97uusi

351169 M eta llim ies, m eta llu rg . muokk. 
351168 M ekaanikko, va lu tekn iikka 
351167 M ekaanikko, va lum allin  valm. 
351172 Seppä 
351162 Levyseppä-hltsaaja
351251 Ilm asto in tiasenta ja
351159 Koneistaja
351151 A senta ja -kone is ta ja  
351253 Putkiasentaja 
351354 Laivaputkiasentaja
351156 Koneasentaja 
352951 Koneenpiirtä jä 
351171 Ompelukonem ekaanikko
351152 Hienom ekaanikko 
351154 Kaivosmies 
351158 Koneenkäyttäjä, koneenhoita ja  
351158 Koneenkäyttäjä, koneenhoita ja  
351161 Laitosasentaja
351252 K iin te is tönhoita ja
351153 Huoltoasenta ja
351160 Konem estari 
351165 M ekaanikko, tuo tan to tekn iikka  
351101 K one-ja  m eta llia lan  perustu tk
351201 LVI-alan perustu tk
351202 K iln te ls töho ltoa lan perustu tk 
351801 Teoll. p intakäs. perustu tk  
351301 Autoalan perustu tk  
331901 Varasto-, kulj.to im . perustu tk 
351360 M ekaanikko, auto tekn iikka
351358 M ekaanikko, au tokorikorjaus
351359 M ekaanikko, autom aalaus 
351351 A utonhuolta ja
351157 Koneenkorjaaja 
351356 M aanrakennuskoneasenta ja
351363 M aata louskoneasenta ja
351364 M etsäkoneasenta ja  
351353 Laivakoneasenta ja 
351306 Lentokoneasenta ja 
351199 Muu kone, m eta lli perustu tk  
351199 Muu kone, m eta lli perustu tk

351459 Sähköasentaja
351460 Sähkökoneasenta ja
351461 Sähkö la itosasenta ja
351451 Autosähköasenta ja  
351404 Laivasähköasentaja
351457 Puhelinasentaja
351458 Radio- ja te levis ioasenta ja  
351455 M ekaanikko, autom aatio tekn.
351452 E lektron iikka-asentaja
351462 Tehoe lektron iikka-asenta ja
351453 Koje- ja ko je istoasenta ja  
352953 Sähköpiirtä jä
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K0L97

3431

3435

3441

3443

Tekniikan ja  luonnontie te iden koulutus

K0L97uusi

34278 Sähköalan perustu tk in to 351401 Sähköalan perustu tk
34298 Muu sähköala alle 3v 351499 M uu sähköalan peruskou lu tus
34299 Sähköala alle 3v tun t 351499 M uu sähköalan peruskou lu tus

Rakennus.maanmitt alle3v *

34311 Rakennusm ies,ta lonrakent 352254 Rakennusm ies, ta lon raken ta ja
34312 K irvesm ies 352252 K irvesm ies
34315 M aa la ri a lle 3v 351851 M aa la ri; e riko ism aa lari
34317 M uura ri 352253 M uura ri
34319 B eton irakenta ja 352251 B eton irakenta ja
34325 Y hdyskuntarakenta ja 352255 Yhdyskuntarakenta ja
34326 Rakennusalan perustutk. 352201 Rakennusalan perustu tk
34328 M aalausa lan  perustutk. 351803 M aa lausa lan  perustu tk
34331 M aanm itt.a lan perustutk. 352301 M aanm ittausa lan  perustu tk
34342 Rakennuspiirtä jä 352952 R akennusp iirtä jä
34343 M ekaan,m aanm ;kartanpurt 352351 M ekaan ikko , m aanm ittaustekn.
34344 K arto itta ja  alle 3v 352302 K arto itta ja
34348 Muu rak.m aanm itt.a lle  3v 352299 M uu rakennus, yhd.kunta perusk
34349 Rakennusala alle 3v tun t 352299 M uu rakennus, yhd.kunta perusk

Puuteollisuus, a lle  3v 3517 Puualan peruskoulutus
34351 M ek.puun ja lostus alle 3v 351753 M ekaan isen  puunja l. am m attik.
34352 S ahausprosessinho ita ja 351758 S ahausprosessinho ita ja
34354 Puuseppä alle 3v 351755 Puuseppä (puuala)
34361 Veneenrakenta ja 351759 V eneenrakenta ja
34363 P innankäsitte lijä 351754 P innankäsitte lijä
34366 Levyteo ll.p rosessinho it. 351751 Levyteoll. p rosessinho ita ja
34368 Sahatyön johta ja 351757 Sahatyön johta ja
34369 V erho ilija 351760 V erho ilija
34371 M ekaanikko,puutekn iikka 351752 M ekaan ikko , puutekniikka
34372 Puualan perustu tk in to 351701 Puualan perustu tk
34373 V erho ilua lan perustutk. 351704 V erho ilua lan  perustu tk
34375 V eneenrakenn.perustu tk . 351703 V eneenrakennuksen perustu tk
34378 M uu puuteo ll.kou l,a lle3v 351799 M uu puualan peruskou lu tus
34379 Puuteoll. a lle 3v tu n t 351799 M uu puualan peruskou lu tus

Kem,pap,sellul, a lle  3v *

34413 P aperiprosess inho ita ja 351656 P aperip rosess inho ita ja
34415 Kemian prosessinho ita ja 351651 Kemian prosessinho ita ja
34416 V alokuvauslaboran tti 352558 V a lokuvauslaboran tti
34417 Laborantti a lle 3v 351652 Laborantti
34418 Laborat.alan perustutk. 351603 Laboratorioa lan perustu tk
34419 Kem ianteo ll.perustu tk. 351601 K em ianteo llisuuden perustu tk
34421 Paperiteo ll. perustutk. 351602 P aperiteo llisuuden perustu tk
34428 M uu kem ,pap,sellu alle3v 351699 M uu paperi-, kem iant. perusk
34429 Kem ,pap,sell,a lle3v tu n t 351699 M uu paperi-, kem iant. perusk

Kirjapainoala a lle  3v 3525 Graafisen alan peruskoulutus
34431 K irjapa inoa la  alle 3v 352552 K irjapa inoa lan am m attik
34432 Tekstinva lm ista ja 352557 Tekstinva lm ista ja
34435 Graafisen alan perustu tk 352501 G raafisen alan perustu tk
34436 K uvankäsitt.perustu tk. 352502 K uvankäsitte lyn  perustu tk
34441 Kuvanvalm ista ja 352553 Kuvanvalm ista ja
34451 M ekään,pa inotekn iikka 352556 M ekaan ikko , painotekniikka
34462 M ekaan .jä lk ikäs itte ly 352554 M ekaan ikko , jä lk ikä s itte ly
34478 M uu k irjapa inok, alle 3v 352599 M uu graa fisen  alan perusk
34479 K irjapa ino alle 3v tunt. 352599 M uu graa fisen  alan perusk
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K0L97 KOL97uusi

3451 Tekstiili,vaatet.alle 3v
34511 Tekstiilinvalm ista ja
34512 Pukineidenvalm istaja
34513 Kutoja
34514 Ompelija
34516 Pukuom pelija alle 3v
34517 Teollisuusom pelija 
34519 Leikkaaja
34521 A suste identekijä  alle 3v 
34527 Turkisom pelija  alle 3v 
34532 N euletyöntekijä  
34534 Kehrääjä
34536 Ja lk ine iden  valm istaja
34537 Tekst.vaat.a lan perust.
34538 Turkisa lan perustu tk in to
34539 Ja lk inea lan  perustutk.
34548 M uu tekstiilikou l,a lle3v
34549 Tekstiilia la  alle3v tun t

3455 E lintarviketeoll.alle 3v
34551 Leipuri
34552 Kondiitto ri alle 3v
34553 M yllä ri, m ylly työntekijä  
34556 Lihavalm istetyöntekijä  
34558 M e ije ris ti (-1983)
34566 E lin tarv iketyöntekijä
34567 M a idonkäsitte lijä
34571 E lintarv.alan perustutk.
34572 M aidonkäsitt.perustu tk .
34598 Muu e lin tarv ikek.a lle  3v
34599 E lintarvikek,alle3v tu n t

3491 Muu tekn,luonnont,alle3v
34911 M uovi-kum ia la  alle 3v
34912 Harjatyöntekijä
34913 Korityöntekijä
34914 Lasiteollisuusm ies 
34921 Tekn.p iirt.jperustu tk .)
34998 Tekn juonnont.m uu alle3v
34999 Tekn,luonnont.a lle3vtunt

4411 Tekn(-1988),konetekn.
44111 Tekn(-1988),koneenrak
44112 Tekn(-1988),konstruktio
44113 Tekn(-1988),valm istustek
44114 Tekn(-1988),prosess,kone
44115 Tekn(-1988),LVI-tekn
44116 Tekn(-1988),autotekn
44117 Tekn(-1988),kuljetustekn
44118 Tekn(-1988),auto,maatal.
44119 Tekn(-1988),konemestari
44121 Tekn(-1988),valimotekn
44122 Tekn(-1988),laivanrakenn
44123 Tekn(-1988),kone,metalli
44124 Teknj-1988),koneautom aat 
44141 Tekn(-1988), m ittaus, kone

3524 Tekstiili-,vaatetusalan perusk
352462 Tekstiilinva lm ista ja
352460 Pukine idenva lm ista ja
352454 Kutoja 
352459 Ompelija
352461 Pukuom pelija
352463 Teo llisuusom pe lija
352455 Leikkaaja
352457 M od is ti; asuste identek ijä
352464 Turkis tenva lm ista ja
352458 N eu le työn tek ijä  
352453 Kehrääjä
352451 Ja lk ine iden  va lm ista ja  
352401 Tekstiili, vaa te tus  perustu tk 
352406 Turkisa lan perustu tk  
352405 Ja lk inea lan  perustu tk  
352499 M uu te ks tiili, vaa te tus  perusk 
352499 M uu te k s tiili, vaate tus perusk

3521 Elintarvikealan peruskoulutus
352153 Leipuri
352102 K ond iitto ri
352157 M y llä ri, m ylly työntek ijä
352155 L ihava lm iste työn tekijä  
352104 M e ije ris ti
352152 E lin ta rv ike työn tekijä
352156 M a idonkäs itte lijä  
352101 E lin tarv ikea lan perustu tk
352103 M a idonkäs itte lyn  perustu tk 
352199 M uu e lin ta rv ikea lan  perusk 
352199 M uu e lin ta rv ikea lan  perusk

3529 Muu tekn. perusk, 3-aste
352957 M uov i- ja kum ialan am m attik
352954 H arja työntek ijä
352955 K orityöntekijä
352956 Lasiteo llisuusm ies
352901 Teknisen p iirtä jän  perustu tk 
352999 M uu tekn iikan  perusk, 3-aste 
352999 M uu tekn iikan  perusk, 3-aste

5511 Teknikko, kone, kuljetus
551101 Teknikko, konetekniikka 
551101 Teknikko, konetekn iikka 
551101 Teknikko, konetekniikka 
551101 Teknikko, konetekniikka
551103 Teknikko, LV I-tekniikka
551104 Teknikko, ku lje tustekn iikka  
551104 Teknikko, ku lje tustekn iikka 
551104 Teknikko, ku lje tustekn iikka 
551101 Teknikko, konetekniikka 
551101 Teknikko, konetekniikka 
551101 Teknikko, konetekniikka 
551101 Teknikko, konetekn iikka 
551101 Teknikko, konetekn iikka 
551101 Teknikko, konetekn iikka
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44148 Tekn(-1988),muu konetekn
44149 Teknj-1988),konet.tunt.

4415 Tekn(-1988),sähkötekn
44151 Tekn(-1988), sähköla itos
44152 Teknj-1988),sähköteoll
44153 Teknj-1988),te letekn
44154 Teknj-1988),puhelin tekn
44155 Teknj-1988),radiotekn
44156 Teknj-1988),m ittaus,sähk
44157 Teknj-1988),sähkövoim a
44158 Teknj-1988),autom aatio
44168 Teknj-1988),muu sähköt
44169 Teknj-1988),sähköt.tunt

4417 Tekn(-1988),rak.maanmitt
44171 Tekn(-1988),ta lonrakenn
44173 Teknj-1988),tie ,vesirak
44174 Teknj-1988),yhdyskunta
44175 Teknj-1988),m aanm ittaus
44176 Teknj-1988),kaivostekn
44198 Teknj-1988),muu rakennus
44199 Teknj-1988),rakenn.tunt.

4421 Tekn(-1988),puuteoll
44211 Tekn(-1988),puusepänteol
44212 Teknj-1988),levyteoll
44213 Puuteo ll.tekn ikko.levy
44214 Puuteoll.teknikko,saha
44218 Tekn(-1988),muu puuteoll
44219 Tekn j-1988),puuteo l.tunt

4422 Tekn(-1988),kemia,paperi
44221 Tekn(-1988), kemia
44222 Tekn j-1988),silikaatti
44223 Teknj-1988),laboratorio  
44225 Teknj-1988),prosessitekn 
44231 Teknj-1988),paperitekn
44238 Teknj-1988),muu paperi
44239 Teknj-1988),paperi tu n t

4424 Tekn(-1988),kirjapaino
44241 Tekn(-1988),kirjapaino

4425 Tekn(-1988),tekst.vaatet
44251 Tekn(-1988),kutom ateoll
44252 Teknj-1988),vaatetusteol
44258 Teknj-1988),muu tekst.
44259 Tekn j-1988),teksU unt

4426 Tekn(-1988),elintarvike
44261 Tekn(-1988), e lin tarv ike

4429 Tekn(-1988),tietotekn
44291 Tekn(-1988), tie tokone
44292 Teknj-1988),tie to liikenn
44293 Teknj-1988),tie totekn
44298 Teknj-1988),muu tie to tek
44299 Teknj-1988),tie tot.tunt.

KOL97 K0L97uusi

551101 Teknikko, konetekniikka 
551101 Teknikko, konetekniikka

5512 Teknikko, sähkö, automaatio
551201 Teknikko, sähkötekniikka 
551201 Teknikko, sähkötekniikka 
551201 Teknikko, sähkötekniikka 
551201 Teknikko, sähkötekniikka 
551201 Teknikko, sähkötekniikka 
551201 Teknikko, sähkötekniikka
551201 Teknikko, sähkötekniikka
551202 Teknikko, autom aatio tekn iikka 
551201 Teknikko, sähkötekniikka 
551201 Teknikko, sähkötekniikka

5515 Teknikko, rakennus, maanmitt.
551501 Teknikko, rakennus, yhdyskunta 
551501 Teknikko, rakennus, yhdyskunta
551501 Teknikko, rakennus, yhdyskunta
551502 Teknikko, m aanm ittaustekn iikka 
551501 Teknikko, rakennus, yhdyskunta 
551501 Teknikko, rakennus, yhdyskunta 
551501 Teknikko, rakennus, yhdyskunta

5514 Teknikko, prosessi, m ateriaali
551405 Teknikko, puutekniikka 
551405 Teknikko, puutekniikka 
551405 Teknikko, puutekniikka 
551405 Teknikko, puutekniikka 
551405 Teknikko, puutekniikka 
551405 Teknikko, puutekniikka

5514 Teknikko, prosessi, m ateriaali
551401 Teknikko, kemia 
551401 Teknikko, kemia
551401 Teknikko, kemia
551402 Teknikko, prosessitekn iikka 
551404 Teknikko, paperitekniikka 
551404 Teknikko, paperitekn iikka 
551404 Teknikko, paperitekn iikka

5519 Teknikko, muu tekniikka
551902 Teknikko, k irjapa ino tekn iikka

5519 Teknikko, muu tekniikka
551901 Teknikko, teks tiili, vaate tus 
551901 Teknikko, teks tiili, vaate tus 
551901 Teknikko, teks tiili, vaate tus 
551901 Teknikko, teks tiili, vaate tus

5514 Teknikko, prosessi, m ateriaali
551411 Teknikko, e lin ta rv ike tekn iikka

5513 Teknikko, tietotekn., tietol.
551301 Teknikko, tie to tekn iikka
551302 Teknikko, tie to liikennetekn . 
551301 Teknikko, tie to tekn iikka  
551301 Teknikko, tie to tekn iikka  
551301 Teknikko, tie to tekn iikka
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4441

4455

Tekniikan ja  luonnontieteiden koulutus

KOL97uusi

Tekn(-1988),muu tuntemat *

44381 Tekn(-1988),terveystekn 551999
44382 Tekn(-1988),pintakäsitt. 551406
44398 Tekn(-1988),muu opintol. 551999
44399 Tekn(-1988),opintol.tunt 551999

M etalli,kone,autoala 3v *

44411 Levyseppä-hitsaaja 3v 351162
44413 Koneistaja 3v 351159
44414 A senta ja-koneis ta ja  3v 351151
44415 Työkalunvalm ista ja 351174
44416 Koneasentaja 3v 351156
44417 Laivaputkiasenta ja 3v 351354
44418 M ekään,työstö tekniikka 351166
44419 M ekään,käyttö tekniikka 351164
44421 M eta llim aa lari 3v 351852
44422 Erik.p intakäsitt.perust. 351802
44423 Levy,hits.alan perustutk 351104
44426 Koneistuksen perustutk. 351102
44427 Autom aalari (perustutk.) 351304
44431 Koneenasenn.perustutk. 351103
44434 A joneuvoasent(perustu tk) 351302
44437 A utokorinkorj(perustu tk) 351303
44438 Lentokoneasiperustutk.) 351306
44441 Kelloseppä 351105
44443 Kelloseppä (perustutk.) 351105
44451 Autonasenta ja 3v 351360
44452 M ootto riasen ta ja  3v 351361
44453 Dieselasentaja 351352
44454 Autosähköasenta ja  3v 351451
44455 M ekaan,autokorikorjaus 351358
44456 M aata louskoneasenta ja  3v 351363
44457 Työkoneasentaja 3v 351362
44458 M ekään,a joneuvotekniikka 351357
44459 M ekään,autom aalaus 351359
44461 Lentokonehuoltom ekaanik. 351355
44462 Lentokoneasentaja 3v 351306
44463 M etsäkoneasenta ja  3v 351364
44464 Tekstiilikoneasenta ja  3v 351173
44465 Kone,m etallia la amm .tutk 354199
44466 Kone,m etalli,erik.am m .t. 357199
44471 A uto,kulj.a lan amm.tutk. 354399
44472 Auto.kulj.erik.am m .tutk. 357399
44473 LVI-alan amm.tutk. 354299
44474 LVI-alan erik.am m .tutk. 357299
44498 Muu m etalli,kone,auto 3v 351199
44499 M eta ll,kone,auto  3v tun t 351199

Sähköala 3v *

44551 Sähköasenta ja 3v 351459
44552 Sähköla itosasenta ja  3 v 351461
44553 Teollisuussähköasent. 3v 351463
44554 M ekään,sähkövoim atekn. 351456
44555 M ekään,tie to tekn iikka 351551
44556 Puhelinasenta ja 3v 351457
44558 S ähkövoim atekn.perustutk 351402
44561 T ie to tekn.perustu tk in to 351501
44562 A utom aatio tekn .perustu tk 351403

Teknikko, muu tekn iikka  
Teknikko, p in takäs itte ly tekn. 
Teknikko, muu tekn iikka 
Teknikko, muu tekn iikka

Levyseppä-hitsaaja
Koneistaja
A senta ja -kone is ta ja
Työkalunvalm ista ja
Koneasentaja
Laivaputkiasenta ja
M ekaanikko, työstö tekn iikka
M ekaanikko, käyttö tekn iikka
M eta llim aa lari
Erikoispintakäs. perustu tk
Levy- ja h itsausalan perustu tk
Koneistuksen perustu tk
A utom aalari (perustutk)
Koneenasennuksen perustu tk
A joneuvoasenta ja  (perustu tk)
A utokorinkorjaa ja  (perustu tk)
Lentokoneasentaja
Kelloseppä
Kelloseppä
M ekaanikko, auto tekn iikka
M ootto riasen ta ja
D ieselasentaja
Autosähköasenta ja
M ekaanikko, au tokorikorjaus
M aata louskoneasenta ja
Työkoneasentaja
M ekaanikko, a joneuvotekn iikka
M ekaanikko, autom aalaus
Lentokonehuoltom ekaanikko
Lentokoneasentaja
M etsäkoneasenta ja
Tekstiilikoneasenta ja
Muu k o n e -ja  m eta llia lan at
Muu kone- ja m e ta llia lan  eat
M uu auto- ja ku lje tusa lan at
Muu a u to - ja  ku lje tusa lan eat
Muu LVI-alan at
M uu LVI-alan eat
M uu kone, m eta lli perustu tk
Muu kone, m eta lli perustu tk

Sähköasentaja 
S ähköla itosasenta ja 
Teo llisuussähköasenta ja  
M ekaanikko, sähkövoim atekn. 
M ekaanikko, tie to tekn iikka  
Puhelinasentaja 
Sähkövoim atekniikan perustu tk  
T ieto tekn iikan perustu tk  
A utom aatio tekn iikan  perustu tk
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44563 Radio- ja tv -asenta ja  3v
44567 M ekään,au tom aatio tekn .
44568 E lektron iikka-asent. 3v
44569 Lentokonesähköasenta ja
44571 Lentok,e lektron.asenta ja
44572 K oje -koneis toasenta ja  3v
44573 La ivasähköasenta ja 3v
44581 Sähköalan amm .tutk.
44582 Sähköalan erik.am m .tutk.
44598 M uu sähköala 3v
44599 Sähköala 3 v tu n t

4461 Rakennus, maanmittaus 3v
44621 M aa la ri, e rik .m aalari 3v
44622 K arto itta ja  (perustu tk.)
44623 Erik.m aalauksen perust. 
44631 K arto itta ja  3v
44641 Rakennusalan amm .tutk.
44642 Rak.alan erik.am m .tutk.
44643 P intäkäsitt.am m .tutk.
44644 P intakäs.erik.am m .tutk.
44648 M uu rakennus,m aanm itt3v
44649 R a ke n n ,m aanm itt3v tun t

4465 Puuteollisuus 3v
44655 P uu te o ll.te rä ja ite a se n t
44656 Puuseppä 3v
44657 Terähuollon perustutk.
44671 Puualan amm .tutk.
44672 Puualan erik.am m .tutk.
44678 M uu puuteo llisuus 3v
44679 Puuteollisuus 3v tu n t

4468 Kemia, paperi.sellul. 3v
44681 P aperi,se llu loosateo l 3v 
44683 Laborantti,lääketeo ll.
44685 Kemian labo ran tti 3v
44686 E lin ta rv ike laboran tti
44687 Laborantti 3v
44691 Pap,kem .teoll.am m .tutk.
44692 Pap,kem .erik.am m .tutk.
44698 M uu kem ia,pap.sellu , 3v
44699 Kem ia,pap,sellu, 3v tu n t

4473 K irjapainoala 3v
44731 Faktori
44736 M ekään,pa inop innan valm.
44741 Graafisen alan amm.tutk.
44742 Graaf.alan erik.am m .tu tk
44758 M uu k irjapa inoa la , 3v
44759 K irjapainoala 3v tun t

4476 Tekstiili-vaatetusala  3v
44761 V aate tustekn ikko
44762 M a llim esta ri
44763 K aavanp iirtä jä-le ikkaa ja
44766 Pukuom p.3v,m allipuk.valm
44767 M od is ti 3v
44768 V aattu ri, m allipuk.valm .

351458 Radio- ja te levis ioasen ta ja  
351455 M ekaanikko, autom aatio tekn.
351452 E lektron iikka-asenta ja  
351454 Lentokonesähköasenta ja  
351406 Lentokone-e lektron iikka-asent.
351453 Koje- ja ko je istoasenta ja  
351404 Laivasähköasenta ja 
354499 Muu sähköa lan  at 
357499 Muu sähköalan eat
351499 Muu sähköalan peruskoulutus 
351499 Muu sähköalan peruskoulutus

351851 M aa la ri; e riko ism aa lari 
352302 K arto itta ja  
351804 Eriko ism aalauksen perustu tk  
352302 Karto itta ja
355299 Muu rakennus, yhdyskunta  at 
358299 M uu rakennus, yhdyskunta  eat 
354899 Muu p in takäs itte lya lan  at 
357899 Muu p in takäs itte lya lan  eat 
352299 Muu rakennus, yhd.kunta perusk 
352299 Muu rakennus, yhd.kunta perusk

351756 Puuteoll. te rä - ja la iteasent. 
351755 Puuseppä (puuala)
351702 Terähuollon perustu tk  
354799 M uu puualan at 
357799 Muu puualan ea t 
351799 Muu puualan peruskou lu tus 
351799 Muu puualan peruskou lu tus

351655 Paperi-, se llu teo ll. am m attik. 
351654 Laborantti, lääke teo llisuus 
351653 Laborantti, kemia 
352151 E lin ta rv ike laboran tti 
351652 Laborantti 
354699 Muu paperi-, kem iant. at 
357699 Muu paperi-, kem iant. eat 
351699 Muu paperi-, kem iant. perusk 
351699 Muu paperi-, kem iant. perusk

352551 Faktori
352555 M ekaanikko, painop innan valm. 
355599 Muu graafisen alan at
358599 Muu graafisen alan eat
352599 Muu graafisen alan perusk
352599 Muu graafisen alan perusk

352465 V aate tustekn ikko
352456 M a llim esta ri
352452 K aavanp iirtä jä-le ikkaa ja  
352461 Pukuom pelija
352457 M od is ti; asuste identek ijä
352466 V aatturi
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44769 Turkistenva lm ista ja  3v
44771 V aatturi (perustutk.)
44772 Pukuompelija (perustutk)
44773 M od is ti (perustutk.)
44781 Tekst,vaat.alan amm .tutk
44782 Tekst,vaat.erik.am m .tutk
44798 Muu tekst,vaate tusa la  3v
44799 Tekst,vaatetus. 3v tunt.

4483 Elintarviketeollisuus 3v
44831 L ihateollisuustekn ikko
44832 K ondiittori 3v
44833 K ondiitto ri (perustutk.)
44834 M e ije ris ti (perustutk.)
44835 M e ije ris ti 3v
44841 Elintarv.alan amm.tutk.
44842 E lintarv.erik.am m .tutk.
44848 Muu e lin ta rv ike teo ll. 3v
44849 E lin tarv iketeoll.3v tun t

4495 M uu tekn, luonnontiet 3v
44991 Muu tekn jiik .am m .tu tk .
44992 Muu te kn jiik .e rik .am m .t
44998 T ekn juonnontie t.m uu 3v
44999 Tekn,luonnontie t 3v tun t

5411 lns(-1989),konetekniikka
54111 lns(-1989),koneenrakenn
54112 lnsj-1989),konstruktio
54113 lnsj-1989),käyttötekn
54114 lnsj-1989),prosessi,kone
54115 lns(-1989),LVI-tekniikka
54116 lnsj-1989),autotekniikka
54117 lnsj-1989),kuljetustekn
54118 lnsj-1989),m etallitekn
54119 lnsj-1989),la ivanrakenn
54121 lnsj-1989),m ittaus,kone
54122 lnsj-1989),kone,m etalli
54123 lnsj-1989),koneautom aat
54138 lnsj-1989),muu konetekn
54139 lnsj-1989),konetekn.tunt

5415 lns(-1989),sähkötekn
54151 lns(-1989), sähkö la itos
54152 lnsj-1989),sähköteoll
54153 lnsj-1989),te letekniikka
54154 lnsj-1989),puhelintekn
54155 lnsj-1989),radiotekn
54156 lnsj-1989),m ittaus,sähkö
54157 lnsj-1989),sähkövoim a
54158 lnsj-1989),autom aatio
54168 lnsj-1989),muu sähkötekn
54169 lnsj-1989),sähkötek.tunt

5417 lns(-1989),rakennustekn
54171 lns(-1989),talonrakennus
54172 Rakennusarkkiteht(-1989)
54173 lns(-1989),tie,vesirak

352464 Turkistenva lm ista ja
352403 V aattu ri (perustu tk)
352402 Pukuom pelija (perustu tk)
352404 M od is ti (perustu tk)
355499 M uu te ks tiili, vaa te tus  at 
358499 M uu te ks tiili, vaa te tus  eat 
352499 Muu te ks tiili, vaa te tus perusk 
352499 M uu te ks tiili, vaa te tus perusk

*
352154 L iha teollisuustekn ikko  
352102 K ond iitto ri 
352102 K ond iitto ri 
352104 M e ije ris ti 
352104 M e ije ris ti 
355199 Muu e lin ta rv ikea lan  at 
358199 Muu e lin ta rv ikea lan  ea t 
352199 M uu e lin ta rv ikea lan  perusk 
352199 M uu e lin ta rv ikea lan  perusk

*
355999 M uu tekn iikan  at 
358999 Muu tekn iikan  eat 
352999 M uu tekn iikan  perusk, 3-aste 
352999 M uu tekn iikan  perusk, 3-aste

6531 Ins., kone, energia ym.
653101 Ins., konetekn iikka 
653101 Ins., konetekniikka 
653101 Ins., konetekniikka 
653101 Ins., konetekniikka
653103 Ins., LV I-tekniikka
653104 Ins., ku lje tustekn iikka  
653104 Ins., ku lje tustekn iikka  
653101 Ins., konetekniikka 
653101 Ins., konetekn iikka 
653101 Ins., konetekniikka 
653101 Ins., konetekniikka 
653101 Ins., konetekniikka 
653101 Ins., konetekn iikka 
653101 Ins., konetekn iikka

6532 Ins., sähkö, automaatio
653201 Ins., sähkötekn iikka 
653201 Ins., sähkötekn iikka 
653201 Ins., sähkötekn iikka 
653201 Ins., sähkötekn iikka 
653201 Ins., sähkötekn iikka 
653201 Ins., sähkötekn iikka
653201 Ins., sähkötekn iikka
653202 Ins., autom aatio tekn iikka  
653201 Ins., sähkötekn iikka 
653201 Ins., sähkötekn iikka

*
653501 Ins., rakennus, yhdysk. 
654101 R akennusarkkitehti 
653501 Ins., rakennus, yhdysk.
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5421

5422

5425

5427

5429

5439

5441

KOL97

5445

5448

KOL97uusi

54174 lns(-1989),yhdyskunta
54175 lns(-1989),rakennustekn
54198 lns(-1989),muu rakennus
54199 lns(-1989),rakennus tu n t

653501 Ins., rakennus, yhdysk. 
653501 Ins., rakennus, yhdysk. 
653501 Ins., rakennus, yhdysk. 
653501 Ins., rakennus, yhdysk.

lns(-1989),puuteollisuus
54211 lns{-1989), puuteo llisuus

6534 Ins., prosessi, mater.
653405 Ins., puutekniikka

lns{-1989),kemia,paperi
54221 lns(-1989),kemia
54222 lns(-1989),paperitekn
54223 lns(-1989),prosessitekn
54228 lns(-1989),muu paperi
54229 lns(-1989),paperi tun t

6534 Ins., prosessi, mater.
653401 Ins., kemia 
653404 Ins., paperitekn iikka
653402 Ins., prosessitekniikka 
653402 Ins., prosessitekn iikka 
653402 Ins., prosessitekniikka

lns(-1989),tekst.vaatet
54251 lns(-1989),tekstiiliteo l

6539 Ins., muu tekniikka
653901 Ins., teks tiili, vaate tus

lns(-1989), elintarvike
54271 lns(-1989), e lin tarv ike

6534 Ins., prosessi, mater.
653411 Ins., e lin tarv iketekn.

lns(-1989),tietotekn
54291 lns(-1989),tietokone
54292 lns(-1989),tietoliikenne
54293 lns(-1989),tietotekn
54298 lns(-1989),muu tie to tek
54299 I ns(-1989),ti e to tek.tunt

6533 Ins., tietotekn., tietol.
653301 Ins., tie to tekn iikka
653302 Ins., tie to liikennetekn . 
653301 Ins., tie to tekn iikka  
653301 Ins., tie to tekn iikka  
653301 Ins., tie to tekn iikka

lns(-1989),muu tuntemat
54398 lns(-1989),muu op in to lin
54399 lns(-1989),opinto l.tunt

6539 Ins., muu tekniikka
653999 Ins., muu tekn iikka 
653999 Ins., muu tekniikka

Tekn(1989-),konetekn
54411 Tekn(1989-),kone, m etalli
54412 Tekn(1989-),koneautom aat
54413 Tekn(1989-),la ivanrakenn
54421 Tekn(1989-),autotekn
54422 Tekn(1989-),kuljetustekn
54431 Tekn(1989-),LVI-tekn
54432 Teknikko,kone,m etallia la
54433 Tekn ikko,auto ,ku lje tus
54434 Teknikko,LVI-ala
54448 Tekn(1989-),muu konetekn
54449 Tekn(1989-),konet.tunt

5511 Teknikko, kone, kuljetus
551101 Teknikko, konetekniikka 
551101 Teknikko, konetekniikka 
551101 Teknikko, konetekniikka 
551104 Teknikko, ku lje tustekn iikka 
551104 Teknikko, ku lje tustekn iikka
551103 Teknikko, LVI-tekniikka 
551101 Teknikko, konetekniikka
551104 Teknikko, ku lje tustekn iikka 
551103 Teknikko, LVI-tekniikka 
551101 Teknikko, konetekniikka 
551101 Teknikko, konetekn iikka

Tekn(1989-),sähkötekn
54451 Tekn(1989-),sähkövoima
54452 Tekn(1989-i,autom aatio
54453 Teknikko,sähköala
54478 Tekn(1989-),muu sähköt
54479 Tekn(1989-),sähköt.tunt

5512 Teknikko, sähkö, automaatio
551201 Teknikko, sähkötekniikka
551202 Teknikko, autom aatio tekn iikka 
551201 Teknikko, sähkötekniikka 
551201 Teknikko, sähkötekniikka 
551201 Teknikko, sähkötekniikka

Tekn(1989-),rak.maanmitt
54481 Tekn(1989-),talonrak
54482 Tekn(1989-),yhdyskunta
54483 Tekn(1989-),louh,maanrak
54491 Tekn(1989-),maanm ittaus
54492 Teknikko,rakennusala
54498 Tekn(1989-),muu rakennus
54499 Tekn(1989-),rakenn.tunt.

5515 Teknikko, rakennus, maanmitt.
551501 Teknikko, rakennus, yhdyskunta 
551501 Teknikko, rakennus, yhdyskunta
551501 Teknikko, rakennus, yhdyskunta
551502 Teknikko, m aanm ittaustekn iikka 
551501 Teknikko, rakennus, yhdyskunta 
551501 Teknikko, rakennus, yhdyskunta 
551501 Teknikko, rakennus, yhdyskunta
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5451

5453

5455

5456

5457

5458 

5468

5497

6411

K0L97uusi

Tekn(1989-),puuteoll
54511 Tekn(1989-), puutekniikka 
54513 Tekn(1989-),levytekn
54518 Tekn,sahat;sahateol.tekn
54519 Levyteollisuusteknikko 
54521 Teknikko,puuala
54528 Tekn(1989-),muu puuteoll
54529 Tekn(1989-),puuteol.tunt

5514 Teknikko, prosessi, m ateriaali
551405 Teknikko, puutekniikka 
551405 Teknikko, puutekniikka 
551405 Teknikko, puutekniikka 
551405 Teknikko, puutekniikka 
551405 Teknikko, puutekniikka 
551405 Teknikko, puutekniikka 
551405 Teknikko, puutekniikka

Tekn(1989-),kemia,paperi
54531 Tekn(1989-),paperitekn
54532 Tekn(1989-),prosessitekn
54533 Tekn(1989 ),laboratorio
54534 Teknikko,paperi,kem ia
54548 Tekn(1989-),muu paperi
54549 Tekn(1989-),paperi.tunt

5514 Teknikko, prosessi, m ateriaali
551404 Teknikko, paperitekniikka 
551402 Teknikko, prosessitekniikka 
551401 Teknikko, kemia 
551404 Teknikko, paperitekniikka 
551404 Teknikko, paperitekn iikka 
551404 Teknikko, paperitekn iikka

Tekn(1989-), kirjapaino
54551 Tekn(1989-), k irjapaino

5519 Teknikko, muu tekniikka
551902 Teknikko, k irjapa ino tekn iikka

Tekn(1989-),tekst.vaatet
54561 Tekn(1989-),vaatet.suunn
54562 Tekn(1989-),vaatet.valm
54563 Tekn(1989-),tekstiili
54564 Teknikko,tekst.vaatetus
54568 Tekn(1989-),muu teks t
54569 Tekn(1989-),tekst.tunt

5519 Teknikko, muu tekniikka
551901 Teknikko, teks tiili, vaatetus 
551901 Teknikko, te ks tiili, vaate tus 
551901 Teknikko, te ks tiili, vaate tus 
551901 Teknikko, teks tiili, vaate tus 
551901 Teknikko, te ks tiili, vaatetus 
551901 Teknikko, te ks tiili, vaate tus

Tekn(1989-), elintarvike
54571 Tekn(1989-), e lin tarv ike
54572 M e ije ritekn ikko
54573 Teknikko,e lin tarv ikeala
54578 Tekn(1989-),muu e lin tarv
54579 Tekn(1989-),elint.tunt.

*
551411 Teknikko, e lin ta rv ike tekn iikka  
559903 M e ije ritekn ikko  
551411 Teknikko, e lin ta rv ike tekn iikka  
551411 Teknikko, e lin ta rv ike tekn iikka  
551411 Teknikko, e lin ta rv ike tekn iikka

Tekn(1989-),tietotekn
54581 Tekn(1989-),tietotekn
54588 Tekn(1989-),muu tie to tek
54589 Tekn(1989-),tietot.tunt.

5513 Teknikko, tietotekn., tietol.
551301 Teknikko, tie to tekn iikka  
551301 Teknikko, tie to tekn iikka  
551301 Teknikko, tie to tekn iikka

Tekn(1989-),muu tuntemat
54681 Tekn(1989-),pintakäsitt
54682 Tekn(1989-),ymp,terv.tek
54683 Tekn ikko,p in takäsitte ly
54698 Tekn(1989-),muu opinto l.
54699 Tekn(1989-),opintol.tunt

*
551406 Teknikko, p in takäs itte ly tekn. 
551403 Teknikko, ym päristö tekn iikka 
551406 Teknikko, p in takäs itte ly tekn . 
551999 Teknikko, muu tekn iikka 
551999 Teknikko, muu tekn iikka

M uu tekn,luonnont,5-aste
54971 Työtekniikan suunnitt.
54972 Turkkuri
54998 Tekn,luonnont.m uu,5-aste
54999 Tekn,luonnont.tunt.5-ast

5599 Muu tekniikan koul, 5-aste
559902 Työtekniikan suunn itte lija  
559901 Turkkuri
559999 M uu tekn iikan koul, 5-aste 
559999 Muu tekn iikan koul, 5-aste

lns(1990-), konetekniikka
64111 lns(1990-), kone, m eta lli
64112 lns(1990-),koneautom aat
64113 lns(1990-),laivanrakenn
64114 lns(1990-),energiatekn 
64121 lns(1990-), autotekniikka

6531 Ins., kone, energia ym.
653101 Ins., konetekniikka 
653101 Ins., konetekniikka
653101 Ins., konetekniikka
653102 Ins., energ ia tekn iikka 
653104 Ins., ku lje tustekn iikka
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6415

6418

6421

6423

6425

6426

6427

6428 

6438

6441

KOL97 K0L97uusi

64122 lns(1990-),kuljetustekn 653104 Ins., ku lje tustekn iikka
64131 lns(1990-),LVI-tekniikka 653103 Ins., LV I-tekniikka
64148 lns(1990-),muu konetekn 653101 Ins., konetekn iikka
64149 lns(1990-),konetekn.tunt 653101 Ins., konetekn iikka

lns(1990-),sähkötekn 6532 Ins., sähkö, automaatio
64151 lns(1990-),sähkövoima 653201 Ins., sähkötekn iikka
64152 lns(1990-j, autom aatio 653202 Ins., au tom aatio tekn iikka
64178 lns(1990-),muu sähkötekn 653201 Ins., sähkötekn iikka
64179 lns(1990-),sähkötek.tunt 653201 Ins., sähkötekn iikka

lns(1990-),rak,maanmitt. *

64181 lns(1990-),ta lonrakennus 653501 Ins., rakennus, yhdysk.
64182 lns(1990-|, yhdyskunta 653501 Ins., rakennus, yhdysk.
64183 R a ke n n u sa rkk ite h ti 990-) 654101 Rakennusarkkitehti
64191 lns(1990-),m aanm ittaus 653502 Ins., m aanm ittaustekn.
64198 lns(1990-),muu rakennus 653501 Ins., rakennus, yhdysk.
64199 lns(1990-), rakennus tu n t 653501 Ins., rakennus, yhdysk.

lns(1990), puuteollisuus 6534 Ins., prosessi, mater.
64211 lns(1990-), puutekniikka 653405 Ins., puutekniikka
64212 Puuta lousinsinööri 653405 Ins., puutekniikka
64228 lns(1990-),muu puuteo ll 653405 Ins., puutekniikka
64229 lns(1990-),puuteoll.tunt 653405 Ins., puutekniikka

lns(1990-),kemia, paperi 6534 Ins., prosessi, mater.
64231 lns(1990-),paperitekn 653404 Ins., paperitekn iikka
64232 lns(1990-),prosessitekn 653402 Ins., p rosessitekn iikka
64241 lns(1990-), b iotekniikka 653409 Ins., b io tekn iikka
64248 lns(1990-),muu paperi 653402 Ins., p rosessitekn iikka
64249 lns(1990-),paperi tun t 653402 Ins., p rosessitekn iikka

lns(1990-),kirjapaino 6539 Ins., muu tekniikka
64251 lns(1990-), k irjapaino 653902 Ins., k irjapa ino tekn iikka

lns(1990-),tekst.vaatet 6539 Ins., muu tekniikka
64261 lns(1990-),tekst.vaatet 653901 Ins., te ks tiili, vaa te tus
64268 lns(1990-),muu tekst. 653901 Ins., te ks tiili, vaa te tus
64269 I ns( 1990-),te kst.tu nt 653901 Ins., te ks tiili, vaa te tus

lns(1990-|, elintarvike 6534 Ins., prosessi, mater.
64271 lns(1990-), e lin tarv ike 653411 Ins., e lin ta rv ike tekn .
64278 lns(1990-),muu e lin ta rv 653411 Ins., e lin ta rv ike tekn .
64279 lns(1990-), e lin tä rv.tun t 653411 Ins., e lin ta rv ike tekn .

lns(1990-),tietotekn 6533 Ins., tietotekn., tietol.
64281 lns(1990-),tietotekn 653301 Ins., tie to tekn iikka
64288 lns(1990-),muu tie to tekn 653301 Ins., tie to tekn iikka
64289 lns(1990-),tie totek.tunt 653301 Ins., tie to tekn iikka

lns(1990-),muu tuntemat *

64381 I ns( 1990-),tu ota ntota 1 653601 Ins., tuo tan to ta lous
64382 lns(1990-),ym päristötekn 653403 Ins., ym päristö tekn iikka
64398 lns(1990-),muu op in to l. 653999 Ins., muu tekn iikka
64399 Ins(1990-),opinto l.tunt 653999 Ins., muu tekn iikka

LuK matem .,tiet.käsitt. *

64411 LuK m atem atiikka 642101 LuK, m atem atiikka
64412 LuK sove lle ttu  matem. 642101 LuK, m atem atiikka
64421 LuK tie to jenkäsitt.opp i 642201 LuK, tie to je n kä s itte ly
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64422 LuK filosofia 642901 LuK, filoso fia
64423 LuK tilas to tiede 642102 LuK, tila s to tiede
64428 LuK muu matem .pääaine 642101 LuK, m atem atiikka
64429 LuK m atem .pääaine tunt. 642101 LuK, m atem atiikka

6443 LuK fysiikka,tähtitiede 6423 LuK, fysikaaliset tieteet
64431 LuK fysiikka 642301 LuK, fys iikka
64432 LuK teoree tt.fys iikka 642301 LuK, fys iikka
64433 LuK täh titiede 642304 LuK, täh titiede
64434 LuK m eteorologia 642303 LuK, m eteoro log ia
64435 LuK geofysiikka 642302 LuK, geofysiikka
64436 LuK lääketie t.fys iikka 642301 LuK, fys iikka
64437 LuK biofysiikka 642301 LuK, fys iikka
64448 LuK muu fys iikan pääaine 642301 LuK, fys iikka
64449 LuK fys.pääaine tunt. 642301 LuK, fys iikka

6445 LuK kemia *

64451 LuK kemia 642401 LuK, kemia
64452 LuK biokemia 642702 LuK, biokem ia
64453 LuK kem ia-biokem ia 642702 LuK, biokem ia
64468 LuK muu kemian pääaine 642401 LuK, kemia
64469 LuK kemian pääaine tunt. 642401 LuK, kemia

6447 LuK geologia, maantiede *

64471 LuK geologia 642501 LuK, geologia
64472 LuK geologia ,m inera log. 642501 LuK, geologia
64473 LuK geol.paleont,m aaperä 642501 LuK, geologia
64475 LuK m aantiede 642601 LuK, m aantiede
64498 LuK muu geolog.pääaine 642601 LuK, m aantiede
64499 LuK geolog.pääaine tunt. 642601 LuK, m aantiede

6451 LuK biologia 6427 LuK, biologia, biokemia ym.
64511 LuK elä intiede 642701 LuK, b iologia
64512 LuK kasvitiede 642701 LuK, biologia
64513 LuK perinnö llisyystiede 642701 LuK, bio logia
64514 LuK yle inen b iologia 642701 LuK, bio logia
64515 LuK m ikrobio logia 642701 LuK, bio logia
64516 LuK ekol.ja luonnonhoito 642703 LuK, ym päris tö tiede
64517 LuK solu,m olekyylib io l. 642701 LuK, bio logia
64518 LuK hydrobio logia 642701 LuK, b iologia
64519 LuK ym päristö tiede 642703 LuK, ym päris tö tiede
64528 LuK muu biolog.pääaine 642701 LuK, b iologia
64529 LuK b io log.pääaine tunt. 642701 LuK, b iologia

6459 LuK muu tunt.pääaine 6429 LuK, muu ala
64598 LuK muu pääaine 642999 LuK, muu ala
64599 LuK pääaine tuntem aton 642999 LuK, muu ala

6461 lns(AMK),kone,metall,LVI *

64611 Ins(AM K),kone,m ateriaali 651101 Ins. (AM K), konetekn iikka
64612 Ins(AM K),kone,m etalli 651101 Ins. (AM K), konetekn iikka
64613 Ins(AM K),konetekniikka 651101 Ins. (AM K), konetekn iikka
64614 Ins(AM K),kone,tuotanto 651101 Ins. (AM K), konetekn iikka
64615 lns(AM K),paperikonetekn. 651101 Ins. (AM K), konetekn iikka
64616 Ins(AM K), m uovitekniikka 651408 Ins. (AM K), m ateriaa litekn .
64617 Ins(AM K),m ekatroniikka 651101 Ins. (AM K), konetekn iikka
64618 Ins(AMK), LVI, k iin te is tö 651103 Ins. (AM K), LV I-tekniikka
64619 lns(AM K),LVI,energiatekn 651103 Ins. (AM K), LV I-tekniikka
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64621 lns(A M K ),k iin te is tö ta l. 651103 Ins. (AM K), LVI-tekniikka
64628 lns(AM K),m uu kone,m etall 651101 Ins. (AMK), konetekniikka
64629 lns(AM K),kone,m et.tunt. 651101 Ins. (AM K), konetekn iikka

6463 lns(AMK),auto, kuljetus *

64631 lns(AM K),kulje tustekn. 651104 Ins. (AMK), ku lje tustekn iikka
64632 Ins(AM K), auto, ku lje tus 651104 Ins. (AMK), ku lje tustekn iikka
64633 lns(AM K),kone, ku lje tus 651104 Ins. (AMK), ku lje tustekn iikka
64634 Ins(AM K), log istiikka 651602 Ins. (AMK), log is tiikka
64638 lns(A M K ):muu auto.kulj. 651104 Ins. (AMK), ku lje tustekn iikka
64639 lns(A M K ),auto ,ku lj.tunt. 651104 Ins. (AMK), ku lje tustekn iikka

6464 lns(AMK),sähk,autom,ener *

64641 Ins(AM K), sähkötekniikka 651201 Ins. (AMK), sähkötekn iikka
64642 lns(A M K ),e lektr,tie to tek 651203 Ins. (AMK), e lektron iikka
64643 lns(AM K),sähk.tuot.pross 651201 Ins. (AMK), sähkötekniikka
64644 lns(A M K ),e lektr.tuot.tek 651203 Ins. (AMK), e lektron iikka
64645 Ins(AM K),sähkö,energia 651201 Ins. (AMK), sähkötekniikka
64646 lns(AM K),energ ia tekn. 651102 Ins. (AMK), energ ia tekn iikka
64647 lns(A M K ),autom aatio tekn. 651202 Ins. (AMK), autom aatio tekn.
64648 lns(A M K ),autom ,tie to tekn 651202 Ins. (AMK), autom aatio tekn.
64649 lns(A M K),autom .tuot.pros 651202 Ins. (AMK), autom aatio tekn.
64651 lns(AM K),sähkö,autom aat. 651201 Ins. (AMK), sähkötekniikka
64652 lns(AM K),sähköv, autom aat 651201 Ins. (AMK), sähkötekniikka
64653 lns(A M K ),e lektr,autom aat 651203 Ins. (AMK), e lektron iikka
64658 lns(AM K),m uu sähkö,autom 651201 Ins. (AMK), sähkötekn iikka
64659 lns(AM K),sähk,autom .tunt 651201 Ins. (AM K), sähkötekniikka

6466 lns(AMK),rak,maanm,ympär *

64661 lns(AM K),rak,turv.tekn. 651501 Ins. (AMK), rakennus, yhdysk.
64662 lns(A M K ),rak.tuotanto tek 651501 Ins. (AMK), rakennus, yhdysk.
64663 lns(A M K ),rak,yhdyskunta t 651501 Ins. (AMK), rakennus, yhdysk.
64664 lns(A M K ),rak.arkk iteht. 651503 Ins. (AMK), rakennusarkk iteh t.
64665 lns(AM K),rakennustekn. 651501 Ins. (AMK), rakennus, yhdysk.
64666 lns(AM K),puu,rak.tekn. 651501 Ins. (AMK), rakennus, yhdysk.
64667 lns(AM K),m aanm ittaustekn 651502 Ins. (AMK), m aanm ittaustekn.
64668 lns(A M K ),m iljöörakent. 651504 Ins. (AMK), m iljöösuunn itte lu
64669 lns(A M K ),m iljöör,rak.tek 651504 Ins. (AMK), m iljöösuunn itte lu
64671 lns(A M K ),m iljöösuunnitt. 651504 Ins. (AMK), m iljöösuunn itte lu
64672 lns(A M K ),ym päristö tekn. 651403 Ins. (AMK), ym päristö tekn iikka
64673 lns(AM K),rak,ym pär.tekn. 651501 Ins. (AMK), rakennus, yhdysk.
64678 lns(AM K),m uu rak,maanm. 651501 Ins. (AMK), rakennus, yhdysk.
64679 lns(AM K),rak,m aanm .tunt. 651501 Ins. (AMK), rakennus, yhdysk.

6468 lns(AMK),pros,puu,pintak 6514 Ins. (AMK), prosessi, mater.
64681 lns(A M K ),prosessitekn. 651402 Ins. (AMK), p rosessitekn iikka
64682 Ins(AM K),kem ia,ym pär.tek 651401 Ins. (AMK), kemia
64683 lns(AM K),ym päristönsuoj. 651403 Ins. (AMK), ym päristö tekn iikka
64684 Ins(AM K), p in takäs itte ly 651408 Ins. (AMK), m ateriaa litekn .
64685 Ins(AM K), puutekniikka 651404 Ins. (AMK), puun ja lostustekn.
64686 lns(AM K),m ek.puunja lost. 651404 Ins. (AMK), puun ja lostustekn.
64688 lns(AM K),m uu prosessi 651402 Ins. (AMK), p rosessitekn iikka
64689 Ins(AM K),prosessi,tunt. 651402 Ins. (AMK), p rosessitekn iikka

6469 lns(AMK),tekst,vaatetus 6519 Ins. (AMK), muu tekniikka
64691 lns(A M K ),tekst, vaatetus 651901 Ins. (AMK), teks tiili,vaa te tus
64692 lns(A M K ),vaat,turkisa la 651901 Ins. (AMK), teks tiili,vaa te tus
64693 lns(AM K),vaat.suunn,m ark 651901 Ins. (AMK), teks tiili,vaa te tus
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64694 Ins(AM K),vaatetusala
64698 Ins(AM K),tekstiili muu
64699 Ins(AM K),tekstiili tunt.

6471 Tekst,vaatetusalan AMK
64711 Tekst,vaatetusala(AM K)

6472 lns(AMK),elintarv,biotek
64721 Ins(AM K), biotekniikka
64722 Ins(AM K),e lin tarviketekn
64723 lns(A M K ),b io ,e lin tarvike
64724 lns(AM K),b ioprosessitekn
64728 lns(AM K),m uu e lin tarv ike
64729 lns(A M K ),e lin tarv.tunt.

6473 lns(AMK),tietot,inf.tekn
64731 Ins(AM K),graafinen tekn.
64733 Ins(AM K),tie totekniikka
64734 lns(A M K ),tie to liik .tekn.
64735 lns(A M K ),in form aatio tekn
64738 Ins(AM K),tie to,sähkötekn
64739 lns(A M K ),tie tokonetekn. 
64741 lns(A M K ),viestin tä tekno l
64748 lns(AM K),m uu tie totekn
64749 lns(A M K ),tie to tekn.tunt.

6475 lns(AMK),tuotantotalous
64751 Ins(AM K),tuotanto ta lous
64752 lns(AM K),tekn,tuot.ta l.
64758 lns(AM K),m uu tuot.ta l.
64759 lns(A M K ),tuot.ta l.tunt.

6476 Rakennusmestari(AMK)
64761 Rakennusm estari(AM K)

6477 M iljöösuunnittelija(AM K)
64771 M iljöösuunn itte lija (A M K )

6478 lns(AMK),muu tekn. ala
64781 lns(A M K ),ku lj,log is.to im
64798 Ins(AM K),m uu tekn.ala
64799 lns(AM K),a la tunt.

6499 M uu tekn,luonnont.6-ast.
64997 M uu tekst,vaate tus,6-ast
64998 Tekn,luonnont.m uu 6-ast.
64999 Tekn,luonnont.6-ast.tunt

7411 Dl kone.energiatekniikka
74111 Dl koneenrakennus
74112 Dl m uovitekniikka
74121 Dl la ivanrakennustekn.
74122 Dl lentotekniikka
74123 Dl teks tiiliteo ll.tekn .
74124 Dl LVI-tekniikka
74127 Dl energ ia-,vo im al.tekn.
74128 Dl autotekniikka
74129 Dl po lttom oo tto rit
74131 Dl hydrauliikka
74132 Dl konepaja -,tuo tan to tek
74133 Dl m ateriaalitekn iikka

651901 Ins. (AMK), teks tiili,vaa te tus  
651901 Ins. (AMK), teks tiili,vaa te tus  
651901 Ins. (AMK), teks tiili,vaa te tus

6523 T e k s tiili-ja  vaatetusalan AMK
652301 Tekstiili- ja vaate tusa lan A M K

6514 Ins. (AMK), prosessi, mater.
651409 Ins. (AMK), biotekniikka 
651411 Ins. (AMK), e lin tarv iketekn. 
651409 Ins. (AMK), biotekniikka 
651409 Ins. (AMK), biotekniikka 
651411 Ins. (AMK), e lin tarv iketekn. 
651411 Ins. (AMK), e lin tarv iketekn.

651902 Ins. (AMK), graafinen tekn.
651301 Ins. (AMK), tie to tekn iikka
651302 Ins. (AMK), tie to liikennetekn . 
651301 Ins. (AMK), tie to tekn iikka  
651301 Ins. (AM K), tie to tekn iikka
651301 Ins. (AM K), tie to tekn iikka
651302 Ins. (AM K), tie to liikennetekn . 
651301 Ins. (AMK), tie to tekn iikka  
651301 Ins. (AMK), tie to tekn iikka

6516 Ins. (AMK), tuotantotalous
651601 Ins. (AM K), tuo tan to ta lous  
651601 Ins. (AMK), tuo tan to ta lous  
651601 Ins. (AMK), tuo tan to ta lous
651601 Ins. (AMK), tuo tan to ta lous

6521 Rakennusmestarin AMK
652101 Rakennusm estari (AMK)

6522 Miljöösuunnittelun AMK
652202 M iljöösuunn itte lija  (AMK)

*
651602 Ins. (AM K), log istiikka 
651999 Ins. (AMK), muu tekniikka 
651999 Ins. (AMK), muu tekniikka

6599 Muu tekniikan koul, 6-aste
659999 M uu tekn iikan  koul, 6-aste 
659999 Muu tekn iikan  koul, 6-aste 
659999 M uu tekn iikan koul, 6-aste

751101 Dl, konetekniikka 
751408 Dl, m ateriaali-, kalliotekn. 
751101 Dl, konetekniikka 
751101 Dl, konetekniikka 
751901 Dl, te ks tiili-, vaatetustekn.
751101 Dl, konetekniikka
751102 Dl, energ ia tekn iikka 
751101 Dl, konetekniikka 
751101 Dl, konetekniikka 
751101 Dl, konetekniikka 
751101 Dl, konetekniikka 
751408 Dl, m ateriaali-, ka llio tekn.
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74134 Dl läm pötekn., koneoppi
74135 Dl höyrytekn iikka
74136 Dl konstruktio tekn iikka  
74138 Dl koneensuunnitte lu 
74143 Dl va lm istustekn iikka
74148 Dl kone,energiatekn.m uu
74149 Dl kone.energ ia tekn.tunt

7415 Dl sähkötekn, tekn. fys.
74157 Dl tekn illinen  fys iikka 
74161 Dl sähkövoim atekniikka 
74163 Dl e lektron iikka
74168 Dl rad io tekn iikka
74169 Dl puhelin tekniikka 
74171 Dl e lektron ifys iikka
74174 Dl säätö-,systeem itekn.
74175 Dl sähkö instrum ento in ti
74176 Dl teo ree tt. sähkötekn.
74178 Dl sähkötekn iikka, muu
74179 Dl sähkötekn iikka, tunt.

7418 Dl rakennustekn.maanmitt
74184 Dl m aa-,vesihuoltotekn.
74185 Dl yhd .kun tjiikenne tekn
74186 Dl rakentam ista lous 
74189 Dl m aarakennusm ekaniikka
74191 Dl rakennetekniikka
74192 Dl ta lo tekn iikka
74194 Dl rakennussta tiikka
74195 Dl rakennusgeolog ia
74196 Dl rakennustekn iikka
74197 Dl m aanm ittaus
74198 Dl rak.tekn,m aanm itt,m uu
74199 Dl rak.tekn,m aanm it,tunt

7421 Dl prosessitekniikka
74211 Dl puun m ek.tekniikka
74212 Dl puukem ia.kem .puunja l.
74215 Dl graafinen tekn iikka
74216 Dl puunja lostustekn iikka 
74221 Dl p rosessitekn iikka
74231 Dl kemian teo llisuus
74232 Dl b iokem ian teo llisuus
74233 Dl kemia, prosessikem ia 
74238 Dl kem iantekniikka 
74241 Dl prosessien säätötekn.
74251 Dl ka ivostekn .vuoriteo ll
74252 Dl m eta llu rg ia ,p rosess i
74262 Dl m eta lliopp i,m et.m uokk
74263 Dl ka ivostekn,m eta llu rg .
74264 Dl ym päristö tekn iikka
74268 Dl prosessitekn., muu
74269 Dl prosessitekn., tunt.

7435 Dl tietotekniikka
74361 Dl m ekatron iikka 
74371 Dl tekn ill. m atem atiikka
74374 Dl tie to jenkäsitte ly tekn
74375 Dl tie to liikenne tekn .

751101 Dl, konetekniikka
751102 Dl, energ ia tekn iikka 
751101 Dl, konetekniikka 
751101 Dl, konetekniikka 
751101 Dl, konetekniikka 
751101 Dl, konetekniikka 
751101 Dl, konetekniikka

7512 Dl, sähkö, automaatio
751203 Dl, tekn illinen  fys iikka 
751201 Dl, sähkötekniikka 
751201 Dl, sähkötekniikka 
751201 Dl, sähkötekniikka
751201 Dl, sähkötekniikka 
751203 Dl, tekn illinen  fys iikka
751202 Dl, autom aatio tekn iikka 
751201 Dl, sähkötekniikka 
751201 Dl, sähkötekniikka 
751201 Dl, sähkötekniikka 
751201 Dl, sähkötekniikka

7515 Dl, rakennus, maanmitt.
751501 Dl, rakennus-, yhdyskuntatekn. 
751501 Dl, rakennus-, yhdyskuntatekn. 
751501 Dl, rakennus-, yhdyskuntatekn. 
751501 Dl, rakennus-, yhdyskuntatekn. 
751501 Dl, rakennus-, yhdyskuntatekn. 
751501 Dl, rakennus-, yhdyskuntatekn. 
751501 Dl, rakennus-, yhdyskuntatekn. 
751501 Dl, rakennus-, yhdyskuntatekn
751501 Dl, rakennus-, yhdyskuntatekn.
751502 Dl, m aanm ittaustekniikka 
751501 Dl, rakennus-, yhdyskuntatekn. 
751501 Dl, rakennus-, yhdyskuntatekn.

7514 Dl, prosessi, mater.
751404 Dl, puun ja lostustekn iikka 
751404 Dl, puun ja lostustekn iikka 
751404 Dl, puun ja lostustekn iikka 
751404 Dl, puun ja lostustekn iikka 
751402 Dl, p rosessitekn iikka 
751401 Dl, kemian tekn iikka 
751401 Dl, kemian tekn iikka 
751401 Dl, kem ian tekn iikka
751401 Dl, kem ian tekn iikka
751402 Dl, prosessitekn iikka 
751408 Dl, m ateriaali-, ka llio tekn. 
751408 Dl, m ateriaa li-, ka llio tekn. 
751408 Dl, m ateriaali-, ka llio tekn. 
751408 Dl, m ateriaa li-, ka llio tekn.
751403 Dl, ym päristö tekn iikka 
751402 Dl, prosessitekn iikka 
751402 Dl, p rosessitekn iikka

*
751101 Dl, konetekniikka
751203 Dl, tekn illinen  fys iikka 
751301 Dl, tie to tekn iikka  
751301 Dl, tie to tekn iikka
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74376 Dl in form aatio tekn iikka 751301 Dl, tie to tekn iikka
74377 Dl tie to tekn iikka 751301 Dl, tie to tekn iikka
74378 Dl tie to tekn iikka , muu 751301 Dl, tie to tekn iikka
74379 Dl tie to tekn iikka , tunt. 751301 Dl, tie to tekn iikka

7438 Dl muu pääaine, tunt. *

74391 Dl tuo tan to -,teo ll.ta l. 751601 Dl, tuo tan to ta lous
74392 Dl henkilöstöha llin to 751601 Dl, tuo tan to ta lous
74393 Dl tekn illinen  ta lous 751601 Dl, tuo tan to ta lous
74394 Dl työsuo je lu 751601 Dl, tuo tan to ta lous
74398 Dl muu pääaine ta i ko 751999 Dl, muu tekn iikka
74399 Dl pääaine ta i ko tunt. 751999 Dl, muu tekn iikka

7441 Arkkitehti 7541 Arkkitehti
74411 A rkkitehti 754101 A rkk iteh ti
74412 Arkkit. a rkkiteht. hist. 754101 A rkk iteh ti
74413 Arkkit. yhdyskuntasuunn. 754101 A rkk iteh ti
74414 Arkkit. suunnitte luper. 754101 A rkk iteh ti
74415 Arkkit. rakennusoppi 754101 A rkk iteh ti
74416 Arkkit. rakennussuunn. 754101 A rkk iteh ti
74417 Arkkit. maisem asuunn. 754101 A rkk iteh ti
74418 Arkkit. muu pääaine, ko 754101 A rkk iteh ti
74419 Arkkit. pääa ineko  tunt. 754101 A rkk iteh ti

7443 M aisem a-arkkitehti 7542 M aisem a-arkkitehti
74431 M aisem a-arkk iteh ti 754201 M a isem a-a rkk iteh ti

7451 FM m atem .,tietojenkäsitt *

74511 FM m atem atiikka 742101 FM, m atem atiikka
74512 FM sove lle ttu  matem. 742101 FM, m atem atiikka
74521 FM tie to jenkäsitte lyopp i 742201 FM, tie to je n kä s itte ly
74522 FM filosofia 742901 FM, filo so fia  (luonnont. ala)
74523 FM tilasto tiede 742102 FM, t ila s to tiede
74524 FM m atem at,tilasto tiede 742101 FM, m atem atiikka
74528 FM m atem atiikan ala,muu 742101 FM, m atem atiikka
74529 FM m atem atiikan a la ,tunt 742101 FM, m atem atiikka

7453 FM fysiikka,tähtitiede 7423 FM, fysikaaliset tieteet
74531 FM fysiikka 742301 FM, fys iikka
74532 FM teoree ttinen  fys iikka 742301 FM, fys iikka
74533 FM täh titiede 742304 FM, täh titiede
74534 FM m eteorologia 742303 FM, m eteoro log ia
74535 FM geofysiikka 742302 FM, geofysiikka
74536 FM lääketie t.fys iikka 742301 FM, fys iikka
74537 FM biofysiikka 742301 FM, fys iikka
74538 FM fys ikaa lise t tie te e t 742301 FM, fys iikka
74539 FM e lektr,tie to tekn iikka 742301 FM, fys iikka
74548 FM fys iikan ala,muu 742301 FM, fys iikka
74549 FM fys iikan ala, tunt. 742301 FM, fys iikka

7455 FM kemia *

74551 FM kemia 742401 FM, kemia
74552 FM analyyttinen kemia 742401 FM, kemia
74553 FM fys ikaa linen kemia 742401 FM, kemia
74554 FM orgaaninen kemia 742401 FM, kemia
74555 FM epäorgaaninen kemia 742401 FM, kemia
74556 FM biokem ia,b ioteknolog. 742702 FM, biokem ia
74557 FM kem ia-biokem ia 742702 FM, biokem ia
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74568 FM kemia,muu p ä äa ineko 742401 FM, kemia
74569 FM kem ia ,pääa ineko  tun t 742401 FM, kemia

FM geologia, m aantiede *

74571 FM geologia 742501 FM, geologia
74572 FM geolog ia ,m inera log ia 742501 FM, geologia
74573 FM geologia, paleonto log 742501 FM, geologia
74575 FM maantiede 742601 FM, m aantiede
74598 FM geolog,m aantiede,m uu 742601 FM, m aantiede
74599 FM geolog,m aantiede ,tun t 742601 FM, m aantiede

FM biologia 7427 FM, biologia, biokemia ym.
74611 FM e lä intiede 742701 FM, b io logia
74612 FM kasvitiede 742701 FM, b io logia
74613 FM perinnö llisyystiede 742701 FM, b io log ia
74614 FM biologia 742701 FM, b iologia
74615 FM m ikrobio logia 742701 FM, b io logia
74616 FM eko log ia ,luonnonhoito 742703 FM, ym päristö tiede
74617 FM so lu .m olekyylib io log. 742701 FM, b io log ia
74618 FM hydrobio logia 742701 FM, b io logia
74621 FM ym päristö tiede 742703 FM, ym päristö tiede
74628 FM bio logian ala,muu 742701 FM, b io logia
74629 FM bio logian a la,tunt. 742701 FM, b io logia

FM luonn.pääaine.ko muut 7429 FM, muu luonnont. ala
74698 FM m atem .-luonnont,m uu 742999 FM, muu luonnont. ala
74699 FM m atem .-luonnont,tunt. 742999 FM, muu luonnont. ala

Muu tekn,luonn.7-ast.
74998 T ekn juonnont.m uu 7-ast.
74999 Tekn,luonn.7-ast.tunt.

7599 Muu tekniikan koul, 7-aste
759999 M uu tekn iikan  koul, 7-aste 
759999 M uu tekn iikan  koul, 7-aste

TkL kone-, energiatekn.
84111 TkL koneenrakennus
84112 TkL la ivanrakennustekn.
84113 TkL lento tekn iikka
84114 TkL tekstiiliteo ll.tekn .
84115 TkL LVI-tekniikka 
84117 TkL energia,voim al.tekn. 
84119 TkL autotekniikka
84121 TkL po lttom oo tto rit
84122 TkL hydrauliikka
84123 TkL konepajatekniikka
84124 TkL m ateriaal.m et.tekno l
84125 TkL läm pötekn,koneoppi
84126 TkL höyrytekniikka
84127 TkL konstruktio tekn iikka  
84129 TkL koneensuunnitte lu  
84132 TkL m uovitekniikka
84148 TkL kone,energ.tekn,m uu
84149 TkL kone,energ.tekn,tunt

851101 TkL, konetekn iikka 
851101 TkL, konetekn iikka 
851101 TkL, konetekn iikka 
851901 TkL, te ks tiili- , vaate tustekn
851101 TkL, konetekn iikka
851102 TkL, energ ia tekn iikka  
851101 TkL, konetekn iikka 
851101 TkL, konetekn iikka 
851101 TkL, konetekn iikka 
851101 TkL, konetekn iikka 
851408 TkL, m a te riaa li-, ka llio tekn.
851101 TkL, konetekn iikka
851102 TkL, energ ia tekn iikka  
851101 TkL, konetekn iikka 
851101 TkL, konetekn iikka 
851408 TkL, m ate riaa li-, ka llio tekn. 
851101 TkL, konetekn iikka 
851101 TkL, konetekn iikka

TkL sähkötekn, tekn. fys
84151 TkL sähkövoim atekniikka
84153 TkL e lektron iikka
84154 TkL e lektron ifys iikka
84157 TkL rad io tekn iikka
84158 TkL puhelin tekniikka

8512 TkL, sähkö, automaatio
851201 TkL, sähkötekn iikka 
851201 TkL, sähkötekn iikka 
851203 TkL, tekn illinen  fys iikka  
851201 TkL, sähkötekn iikka 
851201 TkL, sähkötekn iikka
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84161 TkL säätö-, systeem itekn 851202 TkL, autom aatio tekn iikka
84163 TkL sähk. instrum ento in ti 851201 TkL, sähkötekniikka
84171 TkL tekn ill. fys iikka 851203 TkL, tekn illinen  fys iikka
84172 T kL teo ree tt. sähkötekn. 851201 TkL, sähkötekn iikka
84178 TkL sähköt.tekn.fys.m uu 851201 TkL, sähkötekn iikka
84179 TkL sähköt.tekn.fys,tunt 851201 TkL, sähkötekn iikka

8418 TkL rakennustekn.maanmit 8515 TkL, rakennus, maanmitt.
84181 TkL m aarakennus,pohjarak 851501 TkL, rakennus-, yhdyskuntatekn
84182 TkL rakennusgeologia 851501 TkL, rakennus-, yhdyskuntatekn
84183 TkL rakentam ista lous 851501 TkL, rakennus-, yhdyskuntatekn
84185 TkL yhdyskuntatekniikka 851501 TkL, rakennus-, yhdyskuntatekn
84186 TkL vesitekn iikka 851501 TkL, rakennus-, yhdyskuntatekn
84187 TkL ta lonrakennustekn . 851501 TkL, rakennus-, yhdyskuntatekn
84189 TkL rakennussta tiikka 851501 TkL, rakennus-, yhdyskuntatekn
84191 TkL rakennetekniikka 851501 TkL, rakennus-, yhdyskuntatekn
84193 TkL m aanm ittaus 851502 TkL, m aanm ittaustekn iikka
84198 TkL rak.tekn,m aanm it,m uu 851501 TkL, rakennus-, yhdyskuntatekn
84199 TkL rak.tekn,m aanm ,tunt 851501 TkL, rakennus-, yhdyskuntatekn

8421 TkL prosessitekniikka 8514 TkL, prosessi, mater.
84211 TkL prosessitekn iikka 851402 TkL, p rosessitekn iikka
84221 TkL puunja lostus 851404 TkL, puunja lostustekn iikka
84222 TkL puun mek.tekniikka 851404 TkL, puunja lostustekn iikka
84223 TkL puukemia, kem.puunj. 851404 TkL, puunja lostustekn iikka
84226 TkL graafinen tekn iikka 851404 TkL, puunja lostustekn iikka
84227 TkL ym päristönsuoj.tekn. 851403 TkL, ym päristö tekn iikka
84231 TkL kemia 851401 TkL, kem ian tekniikka
84232 TkL kem ian teo llisuus 851401 TkL, kem ian tekniikka
84233 TkL biokem ian teo llisuus 851401 TkL, kem ian tekn iikka
84242 TkL ka ivostekn,vuoriteo l 851408 TkL, m ate riaa li-, kalliotekn.
84244 TkL m eta llu rg ia ,prosess i 851408 TkL, m ate riaa li-, ka llio tekn.
84247 TkL m etallioppi,m et.m uok 851408 TkL, m ateriaa li-, ka llio tekn.
84248 TkL prosessitekn, muu 851402 TkL, p rosessitekn iikka
84249 TkL prosessitekn. tunt. 851402 TkL, p rosessitekn iikka

8425 TkL tietotekniikka *

84251 TkL tekn illinen  matem. 851203 TkL, tekn illinen  fys iikka
84252 TkL tie to jenkäs.tekn. 851301 TkL, tie to tekn iikka
84253 TkL tie to liikenne tekn . 851301 TkL, tie to tekn iikka
84254 TkL tie to tekn iikka 851301 TkL, tie to tekn iikka
84255 TkL in fo rm aatio tekn iikka 851301 TkL, tie to tekn iikka
84258 TkL tie to tekn iikka , muu 851301 TkL, tie to tekn iikka
84259 TkL tie to tekn iikka , tun t 851301 TkL, tie to tekn iikka

8426 TkL arkkitehtuuri 8518 TkL, arkkitehtuuri
84261 TkL arkk iteh tuurin  hist. 851801 TkL, a rkk iteh tuu ri
84262 TkL rakennusoppi 851801 TkL, a rkk iteh tuu ri
84263 TkL rakennussuunnitte lu 851801 TkL, a rkk iteh tuu ri
84264 TkL yhdyskuntasuunnitt. 851801 TkL, a rkk iteh tuu ri
84265 TkL suunn itte lupe rus tee t 851801 TkL, a rkk iteh tuu ri
84266 TkL m aisem ansuunnitte lu 851801 TkL, a rkk iteh tuu ri
84268 TkL arkkitehtuuri.m uu 851801 TkL, a rkk iteh tuu ri
84269 TkL a rkk iteh tuuri,tun t. 851801 TkL, a rkk iteh tuu ri

8427 TkL pääaine muu tunt. *

84281 TkL tuo tan to -,teo ll.ta l. 851601 TkL, tuo tan to ta lous
84283 TkL henk.hall,työpsyk. 851601 TkL, tuo tan to ta lous
84285 TkL tekn illinen  ta lous 851601 TkL, tuo tan to ta lous
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84294 TkL työsuo je lu 851601 TkL, tuo tan to ta lous
84298 TkL muu pääaine 851999 TkL, muu tekn iikka
84299 TkL pääaine tuntem aton 851999 TkL, muu tekn iikka

8431 TkT kone-, energiatekn. *

84311 TkT koneenrakennus 855101 TkT, konetekniikka
84312 TkT la ivanrakennustekn. 855101 TkT, konetekniikka
84313 TkT lento tekn iikka 855101 TkT, konetekniikka
84314 TkT teks tiiliteo ll.tekn . 855901 TkT, te ks tiili-, vaate tustekn.
84315 TkT LVI-tekniikka 855101 TkT, konetekniikka
84317 TkT energia,voim al.tekn. 855102 TkT, energ ia tekn iikka
84319 TkT auto tekn iikka 855101 TkT, konetekniikka
84321 TkT po lttom oo tto rit 855101 TkT, konetekniikka
84322 TkT hydrauliikka 855101 TkT, konetekniikka
84323 TkT konepaja-,tuot.tekn. 855101 TkT, konetekniikka
84324 TkT m ateriaalitekn iikka 855408 TkT, m ateriaa li-, ka llio tekn.
84325 TkT läm pötekn,koneoppi 855101 TkT, konetekniikka
84326 TkT höyrytekn iikka 855102 TkT, energ ia tekn iikka
84327 TkT konstruktio tekn iikka 855101 TkT, konetekniikka
84329 TkT koneensuunnitte lu 855101 TkT, konetekniikka
84332 TkT m uovitekniikka 855408 TkT, m ateriaa li-, ka llio tekn.
84348 TkT kone.energ.tekn, muu 855101 TkT, konetekniikka
84349 TkT kone,energ.tekn,tunt 855101 TkT, konetekniikka

8435 TkT sähkötekn.,tekn.fys. 8552 TkT, sähkö, automaatio
84351 TkT sähkövoim atekniikka 855201 TkT, sähkötekniikka
84353 TkT e lektron iikka 855201 TkT, sähkötekniikka
84354 TkT e lektron ifys iikka 855203 TkT, tekn illinen  fys iikka
84357 TkT rad io tekn iikka 855201 TkT, sähkötekniikka
84358 TkT puhelin tekn iikka 855201 TkT, sähkötekniikka
84361 TkT säätö-, syst.tekn. 855202 TkT, autom aatio tekn iikka
84363 TkT sähk.instrum ento in ti 855201 TkT, sähkötekniikka
84371 TkT tekn illinen  fys iikka 855203 TkT, tekn illinen  fys iikka
84372 TkT teo ree tt. sähkötekn. 855201 TkT, sähkötekniikka
84378 TkT sähköt,tekn.fys, muu 855201 TkT, sähkötekniikka
84379 TkT sähköt,tekn.fys,tunt 855201 TkT, sähkötekniikka

8438 TkT rakennustekn.maanmit 8555 TkT, rakennus, maanmitt.
84381 TkT m aarakennus,pohjarak 855501 TkT, rakennus-, yhdyskunta tekn
84382 TkT rakennusgeolog ia 855501 TkT, rakennus-, yhdyskunta tekn
84383 TkT rakentam ista lous 855501 TkT, rakennus-, yhdyskunta tekn
84385 TkT yhdyskunta tekn iikka 855501 TkT, rakennus-, yhdyskunta tekn
84386 TkT vesitekn iikka 855501 TkT, rakennus-, yhdyskunta tekn
84387 TkT ta lonrakennustekn . 855501 TkT, rakennus-, yhdyskunta tekn
84389 TkT rakennussta tiikka 855501 TkT, rakennus-, yhdyskunta tekn
84391 TkT rakennetekn iikka 855501 TkT, rakennus-, yhdyskuntatekn
84393 TkT m aanm ittaus 855502 TkT, m aanm ittaustekn iikka
84398 TkT rak.tekn,m aanm it,m uu 855501 TkT, rakennus-, yhdyskunta tekn
84399 TkT rak.tek,m aanm it,tunt 855501 TkT, rakennus-, yhdyskunta tekn

8441 TkT prosessitekniikka 8554 TkT, prosessi, mater.
84411 TkT prosessitekn iikka 855402 TkT, prosessitekn iikka
84421 TkT puunja lostus 855404 TkT, puunja lostustekn iikka
84422 TkT puun m ek.tekniikka 855404 TkT, puunja lostustekn iikka
84423 TkT puukem ia,kem .puunjal 855404 TkT, puunja lostustekn iikka
84426 TkT graafinen tekniikka 855404 TkT, puunja lostustekn iikka
84427 TkT ym päristönsuoj.tekn. 855403 TkT, ym päristö tekn iikka
84431 TkT kemia 855401 TkT, kemian tekniikka
84432 TkT kem ian teo llisuus 855401 TkT, kemian tekn iikka
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84433 TkT biokemian teo llisuus 855401 TkT, kemian tekn iikka
84442 TkT kaivostekn,vuoriteo l 855408 TkT, m ateriaa li-, ka llio tekn.
84444 TkT m etallurg ia,prosessi 855408 TkT, m ateriaa li-, ka llio tekn.
84447 TkT m etallioppi,m et.m uok 855408 TkT, m ateriaa li-, ka llio tekn.
84448 TkT prosessitekn.muu 855402 TkT, prosessitekn iikka
84449 TkT prosessitekn.tunt. 855402 TkT, p rosessitekn iikka

TkT tietotekniikka *

84451 TkT tekn illinen matem. 855203 TkT, tekn illinen  fys iikka
84452 TkT tie to jenkäs.tekn. 855301 TkT, tie to tekn iikka
84453 TkT tie to liikennetekn. 855301 TkT, tie to tekn iikka
84454 TkT tie to tekn iikka 855301 TkT, tie to tekn iikka
84455 TkT inform aatio tekn iikka 855301 TkT, tie to tekn iikka
84458 TkT tie to tekn iikka , muu 855301 TkT, tie to tekn iikka
84459 TkT tie to tekn iikka , tun t 855301 TkT, tie to tekn iikka

TkT arkkitehtuuri 8558 TkT, arkkitehtuuri
84461 TkT arkk itehtuurin  hist. 855801 TkT, a rkk iteh tuuri
84462 TkT rakennusoppi 855801 TkT, a rkk iteh tuuri
84463 TkT rakennussuunnitte lu 855801 TkT, a rkk iteh tuuri
84464 TkT yhdyskuntasuunnitt. 855801 TkT, a rkk iteh tuuri
84465 TkT suunn itte luperustee t 855801 TkT, a rkk iteh tuuri
84466 TkT m aisem ansuunnitte lu 855801 TkT, a rkk iteh tuuri
84468 TkT arkkitehtuuri,m uu 855801 TkT, a rkk iteh tuuri
84469 TkT arkk itehtuuri,tunt. 855801 TkT, a rkk iteh tuuri

TkT pääaine muu tunt. *

84481 TkT tuo tan to -,teo ll.ta l. 855601 TkT, tuo tan to ta lous
84483 TkT henk.hall,työpsyk. 855601 TkT, tuo tan to ta lous
84485 TkT tekn illinen ta lous 855601 TkT, tuo tan to ta lous
84486 TkT työsuoje lu 855601 TkT, tuo tan to ta lous
84498 TkT muu pääaine 855999 TkT, muu tekniikka
84499 TkT pääaine tuntem aton 855999 TkT, muu tekniikka

FL m atem .,tietojenkäsitt *

84511 FL m atem atiikka 842101 FL, m atem atiikka
84512 FL sovelle ttu  matem. 842101 FL, m atem atiikka
84515 FL tilas to tiede 842102 FL, tilas to tiede
84516 FL tie to jenkäsitte lyopp i 842201 FL, t ie to jenkäs itte ly
84517 FL filoso fia 842901 FL, filo so fia  (luonnont. ala)
84518 FL muu m atem at.pääaine 842101 FL, m atem atiikka
84519 FL m atem at.pääaine tunt. 842101 FL, m atem atiikka

FL fysiikka.tähtitiede 8423 FL, fysikaaliset tieteet
84521 FL fysiikka 842301 FL, fys iikka
84522 FL teo ree ttinen  fys iikka 842301 FL, fys iikka
84523 FL täh titiede 842304 FL, täh titiede
84524 FL m eteoro logia 842303 FL, m eteoro logia
84525 FL geofysiikka 842302 FL, geofysiikka
84526 FL b iofysiikka 842301 FL, fys iikka
84528 FL muu fysiikan pääaine 842301 FL, fys iikka
84529 FL fys iikan  pääaine tu n t 842301 FL, fys iikka

FL kemia *

84531 FL kemia 842401 FL, kemia
84532 FL analyyttinen kemia 842401 FL, kemia
84533 FL fys ikaa linen kemia 842401 FL, kemia
84534 FL orgaaninen kemia 842401 FL, kemia
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84535 FL epäorgaaninen kemia 842401 FL, kemia
84536 FL b iokem ia,b io tekno log. 842702 FL, biokem ia
84537 FL toks iko log ia 842401 FL, kemia
84548 FL muu kem ian pääaine 842401 FL, kemia
84549 FL kem ian pääaine tunt. 842401 FL, kemia

8455 FL geologia, m aantiede *

84551 FL geologia 842501 FL, geologia
84552 FL geo log ia ,m inera log ia 842501 FL, geologia
84553 FL geo log ia , paleonto log 842501 FL, geolog ia
84555 FL m aantiede 842601 FL, m aantiede
84558 FL muu geo logian pääaine 842601 FL, m aantiede
84559 FL geo log.pääaine tunt. 842601 FL, m aantiede

8456 FL biologia 8427 FL, biologia, biokemia ym.
84561 FL e lä in tiede 842701 FL, bio logia
84562 FL kasvitiede 842701 FL, bio logia
84563 FL pe rinnö llisyys tiede 842701 FL, b io log ia
84564 FL b iologia 842701 FL, bio logia
84565 FL m ikrob io log ia 842701 FL, bio logia
84566 FL ekol.ja luonnonhoito 842703 FL, ym päris tö tiede
84567 FL so lu ,m o lekyylib io log . 842701 FL, bio logia
84568 FL hydrob io log ia 842701 FL, bio logia
84569 FL ym päristö tiede 842703 FL, ym päris tö tiede
84578 FL muu b io log ian  pääaine 842701 FL, bio logia
84579 FL b io log ia ,pääa ine  tu n t 842701 FL, b io log ia

8459 FL muu tunt.luonn.pääain 8429 FL, muu luonnont. ala
84598 FL muu luonnont. pääain 842999 FL, muu luonnont. ala
84599 FL luonn. pääaine tunt. 842999 FL, muu luonnont. ala

8461 FT m atem .tietojenkäsitt. *

84611 FT m atem atiikka 845101 FT, m atem atiikka
84612 FT sove lle ttu  matem. 845101 FT, m atem atiikka
84615 FT tilas to tiede 845102 FT, tila s to tiede
84616 FT tie to jenkäs itte lyopp i 845201 FT, tie to je n kä s itte ly
84617 FT filoso fia 845901 FT, filo so fia  (luonnont. ala)
84618 FT muu m atem at.pääaine 845101 FT, m atem atiikka
84619 FT m atem at.pääaine tunt. 845101 FT, m atem atiikka

8462 FT fysiikka.tähtitiede 8453 FT, fysikaaliset tieteet
84621 FT fys iikka 845301 FT, fys iikka
84622 FT teo ree ttinen  fys iikka 845301 FT, fys iikka
84623 FT täh titiede 845304 FT, tä h titiede
84624 FT m eteoro log ia 845303 FT, m eteoro log ia
84625 FT geofysiikka 845302 FT, geofysiikka
84626 FT biofysiikka 845301 FT, fys iikka
84628 FT muu fys iikan  pääaine 845301 FT, fys iikka
84629 FT fys iikan  pääaine tu n t 845301 FT, fys iikka

8463 FT kemia #

84631 FT kemia 845401 FT, kemia
84632 FT ana lyyttinen  kemia 845401 FT, kemia
84633 FT fys ikaa linen  kemia 845401 FT, kemia
84634 FT orgaaninen kemia 845401 FT, kemia
84635 FT epäorgaaninen kemia 845401 FT, kemia
84636 FT b iokem ia,b io tekno log. 845702 FT, biokem ia
84637 FT toks iko log ia 845401 FT, kemia
84648 FT muu kem ian pääaine 845401 FT, kemia
84649 FT kem ian pääaine tunt. 845401 FT, kemia

¡¡¡¡li Tilastokeskus



4 Tekniikan ja  luonnontiete iden koulutus

KOL97 KOL97uusi

8465 FT geologia, maantiede *

84651 FT geologia 845501 FT, geologia
84652 FT geolog ia ,m inera log ia 845501 FT, geologia
84653 FT geologia, paleonto log 845501 FT, geologia
84655 FT maantiede 845601 FT, m aantiede
84658 FT muu geologian pääaine 845601 FT, m aantiede
84659 FT geolog.pääaine tunt. 845601 FT, m aantiede

8466 FT biologia 8457 FT, biologia, biokemia ym.
84661 FT elä intiede 845701 FT, b io logia
84662 FT kasvitiede 845701 FT, b io logia
84663 FT perinnö llisyystiede 845701 FT, b io logia
84664 FT biologia 845701 FT, biologia
84665 FT m ikrobio logia 845701 FT, bio logia
84666 FT ekol.ja luonnonhoito 845703 FT, ym päristö tiede
84667 FT so lu .m olekyylib io log. 845701 FT, biologia
84668 FT hydrobio logia 845701 FT, bio logia
84669 FT ym päristö tiede 845703 FT, ym päristö tiede
84678 FT muu b io log ian pääaine 845701 FT, biologia
84679 FT bio log ia ,pääaine tu n t 845701 FT, bio logia

8468 FT tekniikka 8561 FT, tekniikan ala
84681 FT tekniikka 856101 FT, tekn iikka

8469 FT muu tunt.luonn.pääain 8459 FT, muu luonnont. ala
84698 FT muu luonnont.pääaine 845999 FT, muu luonnont. ala
84699 FT luonnont.pääaine tun t 845999 FT, muu luonnont. ala

8499 Muu teknjuonn.tutkija 8599 Muu tekniikan koul, 8-aste
84998 T ekn juonn.m uu tu tk ija 859999 M uu tekn iikan  koul, 8-aste
84999 Tekn,luonn.tu tkija  tunt. 859999 M uu tekn iikan  koul, 8-aste

9411 Tekniikan koulutus, tunt 9599 Tekniikan koul, aste tunt.
94111 K one.m etallitekn.yle is j. 959999 Tekniikan koul, aste tunt.
94112 A uto .ku lje tustekn .y le is j 959999 Tekniikan koul, aste tunt.
94114 Sähkötekniikan y leisjak. 959999 Tekniikan koul, aste tunt.
94115 Rakennustekniikan yle is j 959999 Tekniikan koul, aste tunt.
94116 M aanm ittaustekn .y le is jak 959999 Tekniikan koul, aste tunt.
94117 Puutekniikan y le is jakso 959999 Tekniikan koul, aste tun t.
94118 Prosess i-lab.tekn.y le isj 959999 Tekniikan koul, aste tunt.
94119 P in takäsitte lytekn.yle is 959999 Tekniikan koul, aste tunt.
94121 Vaatetusalan y le is jakso 959999 Tekniikan koul, aste tunt.
94122 T ekstiilitekn iikan  y le is 959999 Tekniikan koul, aste tunt.
94123 Elintä rv ike teo ll.y le is j. 959999 Tekniikan koul, aste tunt.
94124 M eije rita louden  y le is jak 959999 Tekniikan koul, aste tunt.
94126 LVI-tekniikan y le is jakso 959999 Tekniikan koul, aste tunt.
94127 Graafisen tekn.yle is jak. 959999 Tekniikan koul, aste tunt.
94198 M uu tekn iikan  koulutus 959999 Tekniikan koul, aste tunt.
94199 Tekniikan koulutus tunt. 959999 Tekniikan koul, aste tunt.

9499 M uu tekn.luonnont.koul. 9599 Tekniikan koul, aste tunt.
94998 M uu tekn.luonnont.kou l. 959999 Tekniikan koul, aste tunt.
94999 Tekn juonnon tie t.tun t. 959999 Tekniikan koul, aste tun t.
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Liikenteen koulutus

5 Liikenteen koulutus
K0L97 KOL97uusi
3511 Merenkulun koul. a lle  3v 3814 Liikenteen, merenkulun perusk

35111 Laivuri 381456 Laivuri
35112 M erenk. perustutk,m erim . 381402 M erenkulk. perustu tk, m erim ies
35121 Kansim ies 381452 Kansim ies
35122 Pursim ies 381460 Pursim ies
35123 Konemies 381453 Konemies
35124 Laivakoneenhoita ja 381455 Laivakoneenhoitaja
35125 Valm .m erenk.m iehistökoul 381461 Valm. m erenkulun m ieh istökou l
35126 M erim ies 381459 M erim ies
35141 Ahtaaja 381451 Ahtaaja
35198 M uu merenkulku alle 3v 381499 Muu liik., m erenkulun perusk
35199 M erenkulku alle 3v tun t 381499 Muu liik., m erenkulun perusk

3541 M aantie liik .koul.a lle  3v 3814 Liikenteen, merenkulun perusk
35411 M ekaan.a jo-ku lje tustekn. 381458 M ekaanikko, a jo-, ku lje tustekn
35412 L in ja-autonku lje tta ja 381457 Lin ja-autonku lje tta ja
35414 Kuorm a-autonku lje tta ja 381454 K uorm a-autonku lje tta ja
35423 Kuljetusalan perustutk. 381401 Kuljetusalan perustu tk
35498 M uu m aantie liik . a lle 3v 381499 Muu liik., m erenkulun perusk
35499 M aantie liik . alle3v tu n t 381499 Muu liik., m erenkulun perusk

3599 Muu liikennek. a lle  3v 3814 Liikenteen, merenkulun perusk
35998 Liikennek. muu alle 3v 381499 Muu liik., m erenkulun perusk
35999 Liikenne alle 3 v tu n t 381499 M uu liik., m erenkulun perusk

4511 M erenkulun koulutus 3v #

45111 Perämies 581401 Perämies (merenk.); y liperäm .
45112 Laivuri-a likonem (perust) 381403 Laivuri-a likonem . (perustu tk)
45113 Laivasähköas.(perustutk) 351404 Laivasähköasentaja
45114 Laivam ekaan.(perustutk.) 351305 Laivam ekaanikko (perustu tk)
45131 A htausteknikko 581451 A htaustekn ikko
45171 M erenkulkua lan amm.tutk. 384499 Muu liikenteen, m erenkulun at
45172 M erenk.erik.am m .tutk. 387499 Muu liikenteen, m erenkulun eat
45198 M uu m erenkulun koul, 3v 381499 Muu liik., m erenkulun perusk
45199 M erenkulun koul, 3v tu n t 381499 Muu liik., m erenkulun perusk

4521 Lentoliikenteen koul. 3v 3814 Liikenteen, merenkulun perusk
45221 Lennonjohtaja 381404 Lennonjohtaja
45241 A m m attilen tä jä  peruskoui 381405 A m m attilen tä jä
45298 M uu lento liik .kou l, 3v 381499 Muu liik., m erenkulun perusk
45299 Lentoliikenne 3v tun t 381499 Muu liik., m erenkulun perusk

4551 Tietoliikenteen koul,3v *

45531 Radiosähköttäjä 351552 Radiosähköttäjä
45552 Käyttötekniikan perusk. 321956 Käyttötekniikan peruskurssi
45555 Tarkka ilijakurss i 321957 Tarkka ilijakurss i
45558 Tv:n kuvaussihteeri 321958 Television kuvaussih teeri
45598 M uu tie to liikenne 3v 351599 Muu tie to tekn ., tie to liik . pk
45599 Tieto liikenne 3v tu n t 351599 Muu tie to tekn ., tie to liik . pk

4599 Muu liikenteen koul, 3v 3814 Liikenteen, merenkulun perusk
45998 Liikenteen muu koul, 3v 381499 Muu liik., m erenkulun perusk
45999 Liikenteen koul, 3v tu n t 381499 Muu liik., m erenkulun perusk

5511 Merenkulun päällystökoul 5814 Liikenne, m erenkulku, 5-aste
55111 Y liperäm ies 581401 Perämies (merenk.); y liperäm .
55118 Muu merenkulun päällystö 581401 Perämies (merenk.); y liperäm .
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5 Liikenteen koulutus

K0L97 KOL97uusi

5521 Lentoperämieskoulutus
55211 Lentoperäm ies

5814 Liikenne, m erenkulku, 5-aste
581499 M uu liik., m erenkulku, 5-aste

5599 M uu liikent.koul, 5-aste
55998 Liikent.muu koul, 5-aste
55999 L iikent.koul,5-aste,tunt

5814 Liikenne, m erenkulku, 5-aste
581499 M uu liik., m erenkulku, 5-aste 
581499 M uu liik., m erenkulku, 5-aste

6511 Merikapteenitutkinto
65111 M erikap teen i

6824 Liikenne, m erenkulku, 6-aste
682401 M erikap teen i

6521 Lentokapteenitutkinto
65211 Lentokapteeni

6824 Liikenne, m erenkulku, 6-aste
682499 M uu liik., m erenkulku, 6-aste

6541 M erenkulun AMK
65411 M erikap teen i(A M K )

6814 Merenkulun AMK
681401 M erikap teen i (AMK)

6599 M uu liikenteen 6-ast.
65998 Liikenteen muu 6-ast.
65999 Liikenteen 6-ast.tunt.

6824 Liikenne, m erenkulku, 6-aste
682499 M uu liik., m erenkulku, 6-aste 
682499 M uu liik., m erenkulku, 6-aste

9511 M erenkulun koulutus.tunt
95111 M erenkulun y le is jakso
95198 Muu merenkulun koulutus
95199 M erenkulun koulutus tun t

9899 Palvelualojen koul, aste tunt.
989999 Palvelualojen koul, aste tunt. 
989999 Palvelualo jen koul, aste tunt. 
989999 Palvelualo jen koul, aste tunt.

9529 Muu lentoliikenteen koul
95298 M uu lento liikenteen koul
95299 Lento liikenne koul.tunt.

9899 Palvelualojen koul, aste tunt.
989999 Palvelualo jen koul, aste tunt. 
989999 Palvelualo jen koul, aste tunt.

9549 M uu m aantieliikent.koul.
95498 M uu m aantie liikent.koul.
95499 M aan tie liiken t.kou l.tun t

9899 Palvelualojen koul, aste tunt.
989999 Palvelualo jen koul, aste tunt. 
989999 Palvelualo jen koul, aste tunt.

9559 M uu tietoliikenteen koul
95598 M uu tie to liiken teen  koul
95599 T ie to liikent.kou l.tunt.

9899 Palvelualojen koul, aste tunt.
989999 Palvelualo jen koul, aste tunt. 
989999 Palvelualo jen koul, aste tunt.

9599 Muu liikenteen koulutus
95998 M uu liikenteen koulutus
95999 Liikenteen koulutus tun t

9899 Palvelualojen koul, aste tunt.
989999 Palvelualo jen koul, aste tunt. 
989999 Palvelualo jen koul, aste tunt.
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Hoitoalo jen koulutus 6
6 Hoitoalojen koulutus
KOL97 KOL97uusi
3611 Apuhoitaja, perushoitaja

36111 Apuhoita ja
36112 Perushoitaja

3711 Terveys- ja sos.alan perusk
371151 Perushoita ja, apuhoita ja 
371151 Perushoita ja, apuhoita ja

3613 Hammashoitajakoulutus
36131 Ham m ashoitaja

3711 Terveys- ja sos.alan perusk
371160 Ham m ashoitaja (a lem pi tu tk.)

3614 Lastenhoitajakoulutus
36141 Lastenhoita ja

3711 Terveys- ja sos.alan perusk
371168 Lastenhoita ja

3616 Jalkojenhoitajakoulutus
36161 Ja lko jenho ita ja

3711 Terveys- ja sos.alan perusk
371163 Ja lko jenho ita ja

3617 Kuntohoitaja, hieroja
36171 Kuntohoita ja
36172 Hieroja

3711 Terveys- ja sos.alan perusk
371172 Kuntohoita ja 
371171 Hieroja

3618 Kuulontutkijakoulutus
36181 Kuulontutkija

3711 Terveys- ja sos.alan perusk
371199 Muu te rveys-, sos.alan perusk

3621 Vast.otto.os.avust.koul.
36212 V astaanotto ,osastoavust.

3711 Terveys- ja sos.alan perusk
371166 V astaanotto - ja osastoavusta ja

3622 Lääkintävahtim.sair.kulj
36221 Lääkintävahtim ,sair.ku lj

3711 Terveys- ja sos.alan perusk
371165 Lääkin tävahtim .-sa iraanku lj.

3651 Sos.ala, hoitaja a lle  3v
36512 Keh.vam m ,vajaam iel.hoit.
36521 K odinhoita ja
36522 Päivähoita ja
36538 Muu sosiaa lia la  alle 3v
36539 Sosiaalia la alle 3 v tu n t

3711 Terveys- ja sos.alan perusk
371167 K ehitysvam m aistenhoita ja
371170 Kodinhoitaja
371169 Päivähoitaja
371199 Muu te rveys-, sos.alan perusk
371199 Muu te rveys-, sos.alan perusk

3697 Muu hoitoalank. a lle  3v
36971 Kosm etologi a lle 3v
36972 Lääketyöntek.ftekn. ap.)
36973 Ham m aslaborantti
36974 S os-terv .per.tu tk ,läh ih
36975 Ham m aslaborantti(perust)
36976 Lääketyöntek ijä(perus t.)
36998 M uu hoitoala alle 3v
36999 Hoitoala alle 3v tu n t

*
381302 Kosm etologi
371104 Lääketyöntekijä
371109 H am m aslaborantti
371101 Lähihoitaja, sos-terv. perust.
371109 H am m aslaborantti
371104 Lääketyöntekijä
371199 Muu te rveys-, sos.alan perusk
371199 Muu te rveys -, sos.alan perusk

4611 Sairaanhoitajakoulutus
46111 S airaanhoita ja  2,5v
46112 D iakonissa (-1975)

5711 Terveydenhuollon koul, 5-aste
571101 S airaanhoita ja ; eriko issh. 
571152 D iakonissa

4612 Kätilö (-1970)
46121 Kätilö (-1970)

5711 Terveydenhuollon koul, 5-aste
571106 Kätilö

4613 Röntgenhoitajakoulutus
46131 Röntgenhoita ja 2,5v

5711 Terveydenhuollon koul, 5-aste
571105 Röntgenhoita ja; eriko isrh.

4614 Laboratoriohoitajakoul.
46141 Labora to rioho ita ja  2,5v
46142 S air.labo ran tti (-1970)

5711 Terveydenhuollon koul, 5-aste
571104 Labora to rioho ita ja ; eriko islh. 
571154 S airaa la laboran tti

4615 Lääkintävoim istelijakoul
46151 Lääkintävoim iste l. 2,5v

5711 Terveydenhuollon koul, 5-aste
571112 Fysioterapeutti; lääkintävoim .

4616 Toimintaterapeuttikoul.
46161 To im in ta te rapeu tti 2,5v

5711 Terveydenhuollon koul, 5-aste
571164 T o im in ta te rapeutti
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6 Hoitoalojen koulutus

KOL97 KOL97uusi

4617 Hammashoit.ylenipi koul.
46171 Hammashoit.ylempi tutk.

5711 Terveydenhuollon koul, 5-aste
571160 Ham m ashoitaja (ylem pi tutk.)

4622 M ielsair.m ieltervh.koul
46221 M ie lisa iraanho ita ja
46222 M ie lenterveyshoita ja

3711 Terveys- ja sos.alan perusk
371164 M ie lente rv, m ie lisa iraanho it. 
371164 M ie lente rv , m ie lisa iraanho it.

4641 Lähikasvattajien koul.
46411 Sosiaalikasvatt.(-1988) 
46421 Kehitysvam m ahuollon ohj.

5712 Sosiaalialan koul, 5-aste
571254 Sosiaa likasvatta ja  
571267 K ehitysvam m aistenohjaaja

4697 M uu hoitoalan koul, 3v
46971 Kosm etologi 3v
46972 Kosmetologi (perustutk.) 
46981 Sos.terv.alan amm.tutk. 
46984 Kauneudenh.erik.am m .tutk
46998 Muu hoitoalan koul, 3v
46999 Hoitoalan koul, 3v tun t

*
381302 Kosm etologi
381302 Kosm etologi
374199 Muu te rveys-, sosiaa lia lan  at
387399 Muu kauneudenhoitoa lan eat
371199 Muu te rveys-, sos.alan perusk
371199 Muu te rveys-, sos.alan perusk

5611 Erik.sair.hoit,sair.hoit
56111 E rik.sair.hoit,s isätaud.
56112 E rik.sair.hoit,k irurgia
56113 Erik.sair.hoit,leikkaus.
56114 Erik.sair,hoit,anestes.
56115 E rik-/sa irho it,last.sa ir
56116 E rik-/sa irho it,psyk.ho it
56117 E rik-/sa irho it,s isä t.k ir
56118 Erik-/sa irhoit,le ikk,ane
56198 Erik.sairaanhoitaja,m uu
56199 E rik .sa iraanhoita ja,tunt

5711 Terveydenhuollon koul, 5-aste
571101 S airaanhoita ja ; eriko issh. 
571101 S airaanhoita ja ; eriko issh. 
571101 S airaanho ita ja ; eriko issh. 
571101 S airaanhoita ja ; eriko issh. 
571101 S airaanhoita ja ; eriko issh. 
571101 S airaanhoita ja ; eriko issh. 
571101 S airaanhoita ja ; eriko issh. 
571101 S airaanhoita ja ; eriko issh. 
571101 S airaanhoita ja ; eriko issh. 
571101 S airaanhoita ja ; eriko issh.

5620 Sairaanhoitajien koul.
56201 Sairaanhoit.e i erit.a laa

5711 Terveydenhuollon koul, 5-aste
571101 S airaanhoita ja ; eriko issh.

5621 Erik.sair.hoit.terv.hoit
56211 Terveydenhoita ja

5711 Terveydenhuollon koul, 5-aste
571103 Terveydenhoita ja

5622 Erik.sair.hoit.sos.työ
56221 S osiaaliho ita ja (-1975)

5712 Sosiaalialan koul, 5-aste
571253 S osiaa liho ita ja

5623 Erik.sair.hoit, kätilötyö
56231 Kätilö

5711 Terveydenhuollon koul, 5-aste
571106 Kätilö

5624 Erik.lääkintävoim istelij
56241 Erik.lääk.voim /fys.terap

5711 Terveydenhuollon koul, 5-aste
571112 Fysio terapeutti; lääkin tävo im .

5625 Erik.laboratoriohoitaja
56251 Erik-/lab.hoitaja(1990-)

5711 Terveydenhuollon koul, 5-aste
571104 Labora to rioho ita ja ; eriko islh .

5626 Erik.röntgenhoitaja
56261 Erik-/röntgenhoit(1990-)

5711 Terveydenhuollon koul, 5-aste
571105 Röntgenhoita ja; e riko isrh .

5627 Erik.toimintaterapeutti
56271 Erik-/toim .terap(1990-)

5711 Terveydenhuollon koul, 5-aste
571164 T o im in ta te rapeutti

5628 Hammashuoltaja
56281 Hammashuoltaja

5711 Terveydenhuollon koul, 5-aste
571107 Ham m ashuoltaja

5631 Apuneuvoteknikko
56311 A puneuvoteknikko

5711 Terveydenhuollon koul, 5-aste
571165 Apuneuvotekn ikko

5632 Optikko
56321 Optikko

5711 Terveydenhuollon koul, 5-aste
571161 Optikko
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5633

5661

5671

KOL97

5699

6611

6621

6631

6641

6642 

6661 

6671

6674

K0L97uusi

Hammasteknikko 5711 Terveydenhuollon koul, 5-aste
56331 Ham m asteknikko 571108 H am m asteknikko; eriko ish.
56332 E riko isham m asteknikko 571108 H am m asteknikko; eriko ish.

Farmaseutti 2 v 6724 Farmaseutti
56611 Farm aseutti 2v 672401 Farm aseutti
Sos.alan ohj.kasv(1989-) 5712 Sosiaalialan koul, 5-aste
56711 Sosiaa lioh jaaja  (1989-) 571255 Sosiaa lioh jaaja
56712 Kehitysvamm .ohj.(1989-) 571267 Kehitysvam m aistenohjaa ja
56713 S osiaa likasva tt.j 1989-) 571254 S osiaa likasvatta ja
56714 D iakon i;seurakuntas isar 571202 Diakoni (op is to tu tk in to )
56715 Sosiaa lia lan op isto tu tk. 571201 Sosiaalia lan op is to tu tk in to
56728 Sos.ohj.muu koul,5-aste 571299 M uu sosiaa lia lan  koul, 5-aste
56729 Sos.ohj.ala tunt,5-aste 571299 M uu sosiaa lia lan  koul, 5-aste

Muu hoitoalan koul,5-ast *

56991 Eriko iskosm etologi 581302 E riko iskosm etologi
56998 Hoitoalan muu koul,5-ast 571999 M uu terv., sos. koul, 5-aste
56999 Hoitoala, 5-ast, tunt. 571999 M uu te rv ., sos. koul, 5-aste
Lääketiet.kand. 6721 Lääketieteen kandidaatti
66111 Lääketiet.kand. 672101 Lääketie teen kand idaa tti
Hammaslääket.kand. 6722 Hammaslääketieteen kandidaatti
66211 Ham m aslääketie t.kand 672201 H am m aslääketie teen kandidaatti

Eläinlääketiet.kand. 6723 Eläinlääketieteen kandidaatti
66311 E läin lääketie t.kand. 672301 E lä in lääketie teen kand idaa tti

Terv.hoidon hall.tutk. 6726 Terv.hoitoalan hali. tutkinto
66411 Terv.hoidon h a ll.tu tk . 672651 Terv.ho itoa lan hali. tu tk in to

Terveystiet.kand(alempi) 6725 Terveyst. kand. (alem pi)
66421 Terveystie t.kand(a lem pi) 672501 Terveyst. kand. (ai)
Farmaseutti 3v 6724 Farmaseutti
66611 Farm aseutti 3v 672401 Farm aseutti
Terveysalan AMK 6711 Terveydenhuollon AMK
66711 Terv(A M K),e i erit.a laa 671199 M uu te rveydenhuo llon  A M K
66712 Terv(A M K ),sa iraanho it. 671101 S airaanhoita ja  (AM K)
66713 Terv(A M K),terveydenhoit. 671103 Terveydenho ita ja  (AM K)
66714 Terv(A M K ),d iak,sa ir.ho it 671102 D iakon issa-sa iraanho it. (AM K)
66715 Terv(A M K),optikko 671111 Optikko (AM K)
66716 Terv(A M K),kuntoutus 671112 Fysio terapeutti (AM K)
66717 Terv(A M K ),rön tgenhoita ja 671105 Röntgenhoita ja (AM K)
66718 Terv(A M K ),to im in ta te rap . 671114 T o im in ta te rapeu tti (AM K )
66719 Terv(A M K ),fys io te rapeu tt 671112 Fysio terapeutti (AM K)
66721 Terv(A M K),labor.ho ita ja 671104 Labora to rioho ita ja  (AM K )
66722 Terv(A M K),kätilö 671106 Kätilö (AM K)
66723 Terv(A M K ),ja lka te rapeu tt 671113 Ja lka te rapeu tti (AM K)
66724 Terv(AM K),ham m asteknikko 671108 Ham m asteknikko (AM K)
66725 Terv(A M K),ham m ashuolta ja 671107 Ham m ashuolta ja (AM K)
66726 Terv(A M K),m ie lenterv .työ 671199 M uu te rveydenhuo llon  A M K
66729 Terv(A M K),apuneuvotekn. 671115 A puneuvotekn ikko  (AM K)
66738 Terv(AM K),m uu ala 671199 M uu te rveydenhuo llon  A M K
66739 Terv(AM K),a la tunt. 671199 M uu te rveydenhuo llon  A M K

Sosiaalialan AMK 6712 Sosiaalialan AMK
66741 Sos(AM K),ei e rity isa laa 671201 Sosiaalia lan A M K
66742 Sos(AM K),sos.palv,d iakon 671201 Sosiaa lia lan A M K
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66743 S os (A M K ),y le is ö p a lve lu t
66744 Sos(AM K),luovat te ra p ia t
66745 Sos(AM K),sosiaalipedag.
66748 Sos(AM K),m uu ala
66749 Sos(AM K),ala tunt.

6675 Sosiaali,terveysalan AMK
66751 Sos,terv(AM K),e i erit.a l
66752 Sos,terv(AM K),sair.hoit.
66753 Sos,terv(AM K),fys.terap
66754 Sos,terv(AM K),sos.ohj.
66755 Sos,terv(AM K),sos.kasv.
66756 Sos,terv(AM K),terv.hoit.
66758 Sos,terv(AM K),m uu ala
66759 Sos,terv(AM K),a la tunt.

6676 Diakon,kasvatuksen AMK
66761 D iakon,kasvatuksen AM K

6677 Sos.terv.kasv.alan AMK
66771 Sos,terv.kasv.alan AM K

6678 Sos,kulttuurialan AMK
66781 Sos,ku lttuuria lan A M K

6699 M uu hoitoalan 6-ast.koul
66995 Muu te rv ,sa ir.ho it,6 -ast
66996 Muu sosiaalia la,6-aste
66997 Muu sos,terv.hoit,6-aste
66998 Hoitoalan muu 6-ast.koul
66999 Hoitoalan 6-ast.tunt.

7611 Lääketiet.lis.
76111 Lääketiet.lis.

7621 Ham m aslääketiet.lis.
76211 Ham m aslääketie t.lis.

7631 E läinlääketiet.lis.
76311 E lä in lääketie t.lis.

7641 Proviisori
76411 Proviisori

7642 Farmasian kand.
76421 Farm.kand.

7681 Terveystiet.maist.
76811 Terveystie t.m aist.

7699 M uu hoitoalan 7-ast.koul
76998 Hoitoalan muu 7-ast.koul
76999 Hoitoalan 7-ast.tunt.

8611 Erikoislääkäri 6v
86111 Erik.lääk.6v,sisätaud.
86112 Erik.lääk.6v,reum asair.
86113 Erik.lääk.6v,keuhkosair.
86114 Erik.lääk.6v,lastentaud.
86115 E rik.Iääk.6v,ihotaudit
86131 Erik.lääk.6v,kirurg.taud
86132 E rik.lääk.6v,leukakirurg
86133 Erik.lääk.6v,neurokirurg

671201 S osiaalia lan A M K  
671201 Sosiaalia lan A M K  
671201 Sosiaalia lan A M K  
671201 Sosiaalia lan AM K 
671201 S osiaalia lan A M K

671201 Sosiaalia lan A M K  
671101 S airaanhoita ja  (AMK)
671112 Fysio terapeutti (AMK)
671201 S osiaalia lan A M K  
671201 S osiaalia lan A M K  
671103 Terveydenhoita ja  (AMK) 
671201 S osiaalia lan A M K  
671201 Sosiaalia lan A M K

6712 Sosiaalialan AMK
671201 Sosiaalia lan A M K

6711 Terveydenhuollon AMK
671101 Sairaanhoita ja  (AMK)

6712 Sosiaalialan AMK
671201 S osiaalia lan A M K

*
671101 Sairaanhoita ja  (AMK)
671201 S osiaalia lan A M K  
671199 M uu terveydenhuo llon  AM K 
672999 M uu terv., sos. koul, 6-aste 
672999 M uu terv., sos. koul, 6-aste

7721 Lääketieteen lisensiaatti
772101 Lääketieteen lisensiaa tti

7722 Ham m aslääketieteen lis.
772201 Ham m aslääketie teen lis.

7723 E läinlääketieteen lisensiaatti
772301 E lä in lääketie teen lisensiaatti

7724 Farmasian yl. korkeakoulututk.
772401 P roviisori

7724 Farmasian yl. korkeakoulututk.
772451 Farmasian kand. (yl)

7725 Terveystieteiden maisteri
772501 Terveystie te iden maisteri

7729 Muu terv., sos. koul, 7-aste
772999 M uu te rv ., sos. koul, 7-aste 
772999 M uu terv., sos. koul, 7-aste

7751 Erikoislääkäri
775101 E riko is lääkäri 
775101 Eriko is lääkäri 
775101 E riko is lääkäri 
775101 E riko is lääkäri 
775101 Eriko is lääkäri 
775101 Eriko is lääkäri 
775101 Eriko is lääkäri 
775101 Eriko is lääkäri
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86134 Erik.lääk.6v,anestesiol. 775101 Eriko is lääkäri
86151 Erik.lääk.6v,farm akolog 775101 Eriko is lääkäri
86152 Erik.lääk.6v,fysiologia 775101 Eriko is lääkäri
86153 Erik.lääk.6v,hem atologia 775101 Eriko is lääkäri
86154 Erik.lääk.6v, kemia 775101 Eriko is lääkäri
86155 Erik.lääk.6v,m ikrobiolog 775101 Eriko is lääkäri
86156 Erik.lääk.6v,neurofysiol 775101 Eriko is lääkäri
86157 Erik. Iääk.6v, patologia 775101 Eriko is lääkäri
86158 Erik.lääk.6v,serobakter. 775101 Eriko is lääkäri
86161 Erik.lääk.6v, s ilm ätaud it 775101 Eriko is lääkäri
86162 Erik.lääk.öv, korva, nenä 775101 Eriko is lääkäri
86163 Erik.lääk.öv,foniatria 775101 E riko islääkäri
86164 Erik.lääk.6v,hammastaud 775101 Eriko is lääkäri
86165 Erik.lääk.6v,oikeuslääk. 775101 Eriko is lääkäri
86166 Erik.lääk.6v,terv. huolto 775101 Eriko is lääkäri
86167 Erik.lääk.6v,työterveys 775101 E riko islääkäri
86171 Erik.lääk.6v,naistentaud 775101 Eriko is lääkäri
86172 Erik.lääk.öv,fysiatria 775101 Eriko is lääkäri
86173 Erik.lääk.6v,yle islääk. 775101 E riko islääkäri
86174 Erik.lääk.6v,perinnön. 775101 E riko islääkäri
86175 Erik.lääk.öv, geria tria 775101 E riko islääkäri
86176 Erik.lääk.6v,liikuntal. 775101 E riko islääkäri
86181 Erik.lääk.öv, psykiatria 775101 E riko islääkäri
86182 Erik.lääk.6v,lastenpsyk. 775101 Eriko is lääkäri
86183 Erik.lääk.öv, neuro logia 775101 E riko islääkäri
86184 Erik.lääk.6v,lastenneur. 775101 Eriko is lääkäri
86191 Erik.lääk.6v,radiologia 775101 E riko islääkäri
86192 Erik.lääk.6v, syöpätaud it 775101 Eriko is lääkäri
86198 Erik.Iääk.6v,muu ala 775101 Eriko islääkäri
86199 Erik. Iääk.6v, ala tunt. 775101 Eriko islääkäri

Erikoislääkäri 8v 7751 Erikoislääkäri
86211 Eriko is lääkäri 8v 775101 Eriko islääkäri

Lääket.ja kir.lääket.tri 8751 Lääketieteen tohtori
86311 LT anatom ia 875101 Lääketieteen toh to ri
86312 LT bakteeriopp i.sero log 875101 Lääketieteen toh to ri
86313 LT farm akolog ia 875101 Lääketieteen toh to ri
86314 LT fys io log ia 875101 Lääketieteen toh to ri
86315 LT lääketie t.genetiikka 875101 Lääketieteen toh to ri
86316 LT lääketie t, b iologia 875101 Lääketieteen toh to ri
86319 LT patologia 875101 Lääketieteen toh to ri
86323 LT lääketie t, kemia 875101 Lääketie teen toh to ri
86324 LT v irusoppi 875101 Lääketieteen toh to ri
86325 LT im m unologia 875101 Lääketieteen toh to ri
86326 LT ta rtun ta taud it 875101 Lääketieteen toh to ri
86327 LT toks iko log ia 875101 Lääketieteen toh to ri
86328 LT liikun ta lääke tiede 875101 Lääketieteen toh to ri
86329 LT lääketie t.b iokem ia 875101 Lääketieteen toh to ri
86331 LT työ te rveyshuo lto 875101 Lääketieteen toh to ri
86332 LT k liin .neuro fys io log i 875101 Lääketieteen toh to ri
86333 LT avoterveydenhuolto 875101 Lääketieteen toh to ri
86334 LT geronto logia 875101 Lääketieteen toh to ri
86335 LT las tenneuro log ia 875101 Lääketieteen toh to ri
86336 LT epidem iologia 875101 Lääketieteen toh to ri
86351 LT anestesio logia 875101 Lääketieteen toh to ri
86353 LT hem atologia 875101 Lääketieteen toh to ri
86354 LT iho -,sukupuo litaud it 875101 Lääketieteen toh to ri
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86355 LT kard io logia 875101 Lääketieteen toh to ri
86356 LT kirurg ia 875101 Lääketieteen toh to ri
86361 LT korva,nenä ja kurkku 875101 Lääketieteen toh to ri
86362 LT laps ik irurg ia 875101 Lääketieteen toh to ri
86363 LT lastentautiopp i 875101 Lääketieteen toh to ri
86365 LT neurologia 875101 Lääketieteen toh to ri
86366 LT neurokirurg ia 875101 Lääketieteen toh to ri
86367 LT o ikeuslääketiede 875101 Lääketieteen toh to ri
86368 LT psykiatria 875101 Lääketieteen toh to ri
86369 LT reum atologia 875101 Lääketieteen toh to ri
86371 LT silm ätautiopp i 875101 Lääketieteen toh to ri
86372 LT s isätautiopp i 875101 Lääketieteen to h to ri
86373 LT synnytysoppi.gynekol 875101 Lääketieteen toh to ri
86374 LT syöpätaud it,sädehoit 875101 Lääketieteen toh to ri
86375 LT sosiaa lilääketiede 875101 Lääketieteen toh to ri
86378 LT d iagnost.rad io log ia 875101 Lääketieteen to h to ri
86379 LT keuhkosa iraudet 875101 Lääketieteen toh to ri
86384 LT m ikrobio logia 875101 Lääketieteen toh to ri
86386 LT kansanterveystiede 875101 Lääketieteen toh to ri
86387 LT a lkoho lisa iraudet 875101 Lääketieteen toh to ri
86388 LT yle is lääketiede 875101 Lääketieteen toh to ri
86389 LT lastenpsykia tria 875101 Lääketieteen toh to ri
86391 LT fys ia tria 875101 Lääketieteen toh to ri
86392 LT a llergologia 875101 Lääketieteen toh to ri
86393 LT suupato logia 875101 Lääketieteen to h to ri
86394 LT fon ia tria 875101 Lääketieteen toh to ri
86398 LT muu erikoisala 875101 Lääketieteen toh to ri
86399 LT eriko isa la tunt. 875101 Lääketieteen toh to ri

Erikoishammaslääkäri 7752 Erikoishammaslääkäri
86511 Erik.ham m asl,suukirurg. 775201 Eriko isham m aslääkäri
86512 Erik.ham m asl,ham m ashuolt 775201 Eriko isham m aslääkäri
86513 Erik.ham m asl,kliin.hoito 775201 Eriko isham m aslääkäri
86514 Erik.ham m asl,oikom ishoit 775201 Eriko isham m aslääkäri
86515 Erik.ham m asl.terv.huolto 775201 Eriko isham m aslääkäri
86516 Erik.ham masl,hali.pätev. 775201 Eriko isham m aslääkäri
86548 Erik.hammasl,muu ala 775201 Eriko isham m aslääkäri
86549 Erik.ham masl.ala tunt. 775201 Eriko isham m aslääkäri

Hamm aslääketiet.tri 8752 Hammaslääketieteen tohtori
86551 HLT ham m as-ja suukirurg. 875201 Ham m aslääketie teen toh to ri
86552 HLT kariesoppi 875201 Ham m aslääketieteen toh to ri
86553 HLT ham m asproteesioppi 875201 Ham m aslääketie teen toh to ri
86554 HLT ham m asiääk.biokem ia 875201 Ham m aslääketie teen toh to ri
86555 HLT ham m asiääk.röntgenol 875201 Ham m aslääketie teen toh to ri
86556 HLT last.ham p.hoito-oppi 875201 Ham m aslääketie teen toh to ri
86557 HLT parodonto logia 875201 Ham m aslääketie teen toh to ri
86558 HLT suupato logia 875201 Ham m aslääketieteen toh to ri
86559 HLT suuterveystiede 875201 Ham m aslääketieteen toh to ri
86561 HLT ehkäisevä hammasiääk 875201 Ham m aslääketieteen toh to ri
86562 HLT kansanterveystiede 875201 Ham m aslääketie teen toh to ri
86563 HLT anatom ia 875201 Ham m aslääketieteen toh to ri
86598 HLT muu erikoisala 875201 Ham m aslääketieteen toh to ri
86599 HLT eriko isa la  tunt. 875201 Ham m aslääketieteen toh to ri

Eläinlääketiet.tri 8753 Eläinlääketieteen tohtori
86611 ELT anatom ia 875301 E lä in lääketie teen toh to ri
86613 ELT farm akologia 875301 E lä in lääketie teen toh to ri

!¡¡¡j¡ Tilastokeskus76



Hoitoalo jen koulutus 6
KOL97

8667

8671

8672

8681

8682

K0L97uusi

86614 ELT fys io log ia 875301 E lä in lääketie teen toh to ri
86616 ELT ko tie lä ingenetiikka 875301 E lä in lääketie teen toh to ri
86621 ELT biokem ia 875301 E lä in lääketie teen toh to ri
86622 ELT m ikrob io log ia 875301 E lä in lääketie teen toh to ri
86641 ELT e lin ta rv ikehyg ien ia 875301 E lä in lääketie teen toh to ri
86642 ELT ko tie lä inhyg ien ia 875301 E lä in lääketie teen toh to ri
86643 ELT kirurg ia 875301 E lä in lääketie teen toh to ri
86645 ELT s ilm ätau tiopp i 875301 E lä in lääketie teen toh to ri
86646 ELT s isä tau tiopp i 875301 E lä in lääketie teen toh to ri
86647 ELT lisääntym ist.synn.op 875301 E lä in lääketie teen toh to ri
86649 ELT anestesio log ia 875301 E lä in lääketie teen toh to ri
86651 ELT pato logia 875301 E lä in lääketie teen toh to ri
86652 ELT hevossa iraudet 875301 E lä in lääketie teen toh to ri
86668 ELT muu eriko isa la 875301 E lä in lääketie teen toh to ri
86669 ELT eriko isa la  tuntem at. 875301 E lä in lääketie teen toh to ri

Erikoiseläinlääkäri
86671 E rik .e lä in l,p iene l.sa ir.
86672 E rik.e lä in l,hevossair.
86673 E rik .e lä in ljisään t.tied
86674 E rik.e lä in l.e lin tarv.hyg
86675 E rik .e lä in l.e l.te rv .ho it 
86699 Erik.e lä in l,a la tunt.

Farm.lis.
86711 FaL fa rm aseu ttinen  kemia
86712 FaLfarm akognosia
86713 F aL fa rm as ia n te kn o lo g ia
86714 FaL fa rm ako log ia
86715 F aLsosiaa lifa rm as ia
86716 FaL toks iko log ia
86717 FaL b io farm asia
86718 FaL muu eriko isa la
86719 FaL eriko isa la  tuntem .

7753 Erikoiseläinlääkäri
775301 E riko ise lä in lääkäri 
775301 E riko ise lä in lääkäri 
775301 E riko ise lä in lääkäri 
775301 E riko ise lä in lääkäri 
775301 E riko ise lä in lääkäri 
775301 E riko ise lä in lääkäri

8724 Farmasian lisensiaatti
872401 Farmasian lisens iaa tti 
872401 Farmasian lisensiaa tti 
872401 Farmasian lisens iaa tti 
872401 Farmasian lisens iaa tti 
872401 Farmasian lisens iaa tti 
872401 Farmasian lisensiaa tti 
872401 Farmasian lisens iaa tti 
872401 Farmasian lisensiaa tti 
872401 Farmasian lisens iaa tti

Terveytiet.lis.
86721 TtL ho ito tiede
86722 TtL kansanterveystiede
86723 TtL te rv .huo li.ha llin to
86724 TtL te rveydenhuo lto
86725 T tL te rveyskasva tus
86726 TtL fys io te rap ia
86728 TtL muu pääaine
86729 TtL pääaine tun tem aton

8725 Terveystieteiden lisensiaatti
872501 Terveystie te iden  lisensiaa tti 
872501 Terveystie te iden  lisensiaa tti 
872501 Terveystie te iden  lisensiaa tti 
872501 T erveystie te iden  lisensiaa tti 
872501 T erveystie te iden  lisensiaa tti 
872501 Terveystie te iden  lisensiaa tti 
872501 T erveystie te iden  lisensiaa tti 
872501 Terveystie te iden  lisensiaa tti

Farm.tri
86811 FaT fa rm aseu ttinen  kemia
86812 F aT farm akognosia
86813 FaT fa rm as ian  tekno log ia
86814 FaT fa rm ako log ia
86815 FaT sosiaa lifa rm asia
86816 FaT toks iko log ia
86817 FaT b io farm asia
86818 FaT muu eriko isa la
86819 FaT eriko isa la  tuntem .

8754 Farmasian tohtori
875401 Farmasian to h to r i 
875401 Farmasian to h to r i 
875401 Farmasian to h to r i 
875401 Farmasian to h to r i 
875401 Farmasian to h to r i 
875401 Farmasian toh to ri 
875401 Farmasian toh to ri 
875401 Farmasian toh to ri 
875401 Farmasian toh to ri

Terveystiet.tri
86821 TtT ho ito tiede
86822 TtT kansanterveystiede

8755 Terveystieteiden tohtori
875501 T erveystie te iden  toh to ri 
875501 T erveystie te iden  toh to ri
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86823 TtT epidem iologia
86824 TtT terveydenhuo lto
86825 TtT fys io te rap ia
86826 TtT ravitsem ustiede
86827 TtT terveyskasvatus
86828 TtT muu pääaine
86829 TtT pääaine tuntem aton

875501 Terveystie te iden  toh to ri 
875501 Terveystie te iden toh to ri 
875501 Terveystie te iden toh to ri 
875501 Terveystie te iden toh to ri 
875501 Terveystie te iden toh to ri 
875501 Terveystie te iden toh to ri 
875501 Terveystie te iden toh to ri

FT hoitoala
86831 FT lääketiede
86832 FT te rveys tiede
86833 FT e lä in lääketiede
86834 FT ham m aslääketiede
86835 FT farm asia

8756 FT, terveys- ja sosiaaliala
875601 FT, lääketiede 
875605 FT, te rveystiede
875603 FT, e lä in lääketiede
875602 FT, ham m aslääketiede
875604 FT, farm asia

Muu hoitoalan tutkijak.
86998 Hoitoalan muu tu tk ijak.
86999 Hoitoalan tu tk ijak.tun t.

8799 Muu terv.-, sos.alan toht.koul
879999 M uu te rv .-, sos.alan toht.koul 
879999 M uu terv .-, sos.alan toht.koul

Terv.huollon koul.tunt.
96111 Terveydenhuollon yleisj.
96198 Muu te rv .huo lt,aste  tun t
96199 Terv.huolt,aste,a la tun t

9799 Terv., sos. koul, aste tunt.
979999 Terv., sos. koul, aste tunt. 
979999 Terv., sos. koul, aste tunt. 
979999 Terv., sos. koul, aste tunt.

Sosiaaliala, aste tunt.
96211 Sosiaalia lan yle is jakso
96298 Muu sos.ala,aste tunt.
96299 Sos.ala,aste,ala tunt.

9799 Terv., sos. koul, aste tunt.
979999 Terv., sos. koul, aste tunt. 
979999 Terv., sos. koul, aste tunt. 
979999 Terv., sos. koul, aste tunt.

Muu hoitoalan koulutus
96998 M uu hoitoalan koulutus
96999 Hoitoalan koulutus tunt.

9799 Terv., sos. koul, aste tunt.
979999 Terv., sos. koul, aste tunt. 
979999 Terv., sos. koul, aste tunt.
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7 M aa-ja metsätalouden koulutus
KOL97
3711 M aatilatalous, a lle  3v

37111 M aam ieskoulu
37112 M aa tila ta l.pe rustu tk in to
37113 Turkistuo t.perustu tk in to  
37121 M aanvilje lyskou lu  
37131 P ienvilje lijäkou lu  
37141 M aa ta lous-tekn ill.kou lu  
37151 Isäntäkoulu
37162 V ilje lijä
37163 V ilje lijä -koneenkorjaa ja
37165 M aat.lom itta ja ,karjanho i
37166 Hevostenhoita ja
37167 S iip ikarjanho ita ja
37168 S ikalanhoita ja
37169 Turkise lä in tenho ita ja  
37171 Poronhoita ja
37181 K arjantarkka ilija
37182 Sem inologi alle 3v
37198 M uu m aatila ta l, alle 3v
37199 M aa tila ta l. a lle 3v tun t

3731 Puutarhatal.koul.alle 3v
37311 Puutarhatyöntekijä
37312 A pu la ispuutarhuri
37313 Puutarhat.perust.puutarh
37321 Puutarhuri
37322 P uutarhuri,v ilje ly
37323 Puutarhuri,pu isto  
37331 Floristi
37398 M uu puutarhata l. a lle 3v
37399 Puutarhata l. alle3v tun t

3741 M etsätal.koul. a lle  3v
37411 M etsuri
37412 M etsäkoneenku lje tta ja
37413 M etsäm ekaanikko
37414 M etsä ta louden perustutk.
37421 M etsä ta loustuo tta ja  
37431 M etsätyön johta ja
37498 M uu metsäala alle 3v
37499 M etsäa la  alle 3v tun t

3751 Kalatalouskoul. a lle  3v
37511 Kalastaja
37512 Kalanvilje lijä
37513 Kalavedenhoita ja
37514 Kalanja losta ja
37515 Kalata louden perustutk.
37598 M uu ka la ta lous alle 3v
37599 K alata lousk.a lle  3v.tunt

3797 Muu m aa-metsäk. alle 3v
37971 Luonta is-,m etsäta l.harj.
37972 Luonta is,m etsäta l.perust
37998 M uu m aa-m etsät, a lle 3v
37999 M aa-m etsät, a lle 3v tu n t

KOL97uusi
3611 Maatilatalouden peruskoulutus

361156 M aam ieskoulu
361101 M aatila ta louden  perustu tk
361102 Turkistuo tannon perustu tk
361157 M aanvilje lyskou lu
361162 P ienvilje lijäkou lu
361158 M aa ta lous-tekn illinen  koulu
361153 Isäntäkoulu
361168 V ilje lijä
361169 V ilje lijä -koneenkorjaa ja  
361160 M aa ta lous lom itta ja -ka rjanho it. 
361151 Hevostenhoita ja
361165 S iip ikarjanho ita ja
361166 S ikalanhoita ja
361167 T urkise lä in tenho ita ja
361163 Poronhoita ja
361154 K arjan ta rkka ilija
361164 Sem inologi
361199 M uu m aatila ta louden perusk 
361199 M uu m aatila ta louden perusk

3612 Puutarhatalouden peruskoulutus
361254 Puutarhatyöntekijä
361251 A pu la ispuu ta rhu ri
361201 P uutarhuri, puutarhat, perust.
361255 Puutarhuri 
361255 Puutarhuri 
361255 Puutarhuri
361252 F loristi, peruskoulutus 
361299 M uu puutarha ta louden perusk 
361299 Muu puutarha ta louden perusk

3613 Metsätalouden peruskoulutus
361351 M etsu ri
361302 M etsäkoneenku lje tta ja
361352 M etsäm ekaanikko 
361301 M etsä ta louden perustu tk  
361354 M etsä ta lous tuo tta ja  
361356 M etsä työn johta ja
361399 M uu m etsäta louden peruskoul 
361399 M uu m etsäta louden peruskoul

3614 Kalatalouden peruskoulutus
361453 Kalastaja 
361452 Kalanvilje lijä
361454 K alavedenhoita ja 
361451 Kalanja losta ja 
361401 Kalatalouden perustu tk  
361499 M uu kala ta louden perusk 
361499 M uu ka la ta louden perusk

3619 Muu m aa-, metsätalousal perusk
361951 Luontais- ja m etsäta l. harj. 
361901 Luontais- ja m etsäta l. perust. 
361999 M uu maa, m etsäta lous perusk 
361999 M uu maa, m etsäta lous perusk
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5711
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5741
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M aatilatalouden koul, 3v *

47111 M aata loustekn ikko 561951 M aata loustekn ikko
47112 M aaseutuyritt(perustu tk) 361103 M aaseutuyrittä jä
47121 M aata louskerhotekn ikko 561952 M aata louskerho tekn ikko
47141 Karjata lousteknikko 561953 K arjata lousteknikko
47142 Sem inologi 3v 361164 Sem inologi
47143 Hevostenvalm entaja 361152 Hevostenvalm entaja
47145 M aatila ta l.am m .tutk. 364199 Muu m aatila ta louden at
47146 M aatila ta l.erik .am m .tu tk 367199 Muu m aatila ta louden eat
47198 Muu m aatila ta lous 3v 361199 Muu m aatila ta louden perusk
47199 M aatila ta lous  3v tun t 361199 Muu m aatila ta louden perusk

Puutarhatalouden koul,3v *

47311 Puutarhateknikko 561954 Puutarhateknikko
47317 Puutarhatal.am m .tutk. 364299 M uu puutarhata louden at
47318 Puutarhata l.erik .am m .tu t 367299 M uu puutarhata louden eat
47398 Muu puutarhata lous 3v 361299 Muu puutarhata louden perusk
47399 Puutarhata lous 3v tun t 361299 M uu puutarhata louden perusk

Metsätalouden koul, 3v *

47411 M etsäteknikko 561956 M etsätekn ikko
47412 M etsäta loustekn ikko 561955 M etsäta loustekn ikko
47498 M uu m etsäta lous 3v 361399 Muu m etsäta louden peruskoul
47499 M etsäta lous 3v tun t 361399 M uu m etsäta louden peruskoul

M uu maa-m etsätal.koul,3v *

47975 M etsäkon.ku lj(perustu tk) 361302 M etsäkoneenku lje tta ja
47976 M etsäta louden amm.tutk. 364399 M uu m etsäta louden at
47977 M etsäta l.erik .am m .tutk. 367399 M uu m etsäta louden eat
47991 Kalatalouden amm.tutk. 364499 M uu kalata louden at
47992 Muun luonnonv.amm .tutk. 364999 M uu maa- ja m etsäta lousalan at
47993 M uun luonnonv.erik.am m .t 367999 M uu maa-, m etsäta lousalan eat
47998 Muu m aa-m etsäta lous 3v 361999 M uu maa, m etsäta lous perusk
47999 M aa-m etsäta lous 3v tun t 361999 Muu maa, m etsäta lous perusk

Agrologi 5611 Agrologi
57111 A gro log i,e i erity isa laa 561151 A gro log i, ei e rity isa laa
57112 Agro log i,m aatila 561153 A gro log i, m aatila lin ja
57115 A gro log i,karja ta lous 561152 A gro log i, karja ta lousl.
57116 A grologi,nuor.neuvonta 561154 A gro log i, nuorisoneuvonta
57128 Agrologi,m uu linja 561199 A gro log i, muu op in to lin ja
57129 Agro log i,op.lin ja  tuntem 561199 A gro log i, muu op into lin ja

Hortonomi 5612 Hortonomi
57311 Hortonom i,vilje ly,m arkk. 561252 Hortonom i, v ilje ly , markk
57312 H ortonom i,suunnitte lu 561251 Hortonom i, suunnitte lu l.
57328 Hortonom i,m uu linja 561299 Hortonom i, muu opinto l.
57329 Hortonom i,lin ja  tuntem . 561299 Hortonom i, muu opinto l.

Metsätalousinsinööri 6625 Metsätalousinsinööri
57411 M etsäta lousins,yle inen 662551 M etsäta l.ins., yle inen
57412 M etsäta lousins,puukauppa 662552 M etsäta l.ins., puukauppa
57428 M etsäta lousins,m uu linja 662599 M etsäta l.ins., muu lin ja
57429 M etsä ta lous ins, tuntem 662599 M etsäta l.ins., muu lin ja

Iktyonomi 5614 Iktyonomi
57511 Iktyonomi 561401 Iktyonom i
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5797 Muu m aa-m etsäkoul,5-aste 5619 Muu m aa-, m etsätal., 5-aste
57998 M uu m aa-m etsäkoul,5-aste 561999 M uu m aa-, m etsäta l., 5-aste
57999 M aa-m etsäkou l,tun t.5 -as t 561999 M uu m aa-, m etsäta l., 5-aste

6711 M aat-m etsät.kand(alem pi) 6621 Maat. ja metsät, kand.(alempi)
67111 M M K (a l)m aa ta lousop inno t 662101 M M K  (ai), m aata lous
67112 M M K (a l)m e tsäop inno t 662102 M M K  (ai), m etsäta lous
67113 M M K (a l)ym päris töop inno t 662103 M M K  (ai), ym päristöa la

6721 Elintarv.kand(alem pi) 6622 Elintarviket. kand. (alem pi)
67211 Elintä rv. kand(alem pi) 662201 E lin tarv iket. kand. (ai)

6731 Maa.m etsätalouden AMK *

67311 A gro log i(A M K ) 661101 A gro log i (AMK)
67312 M etsä ta lous ins(A M K ) 661301 M e tsä ta lous ins inööri (AMK)
67313 Hortonom i(AM K) 661201 H ortonom i (AM K)
67318 M aa,m etsät(A M K ),m uu ko 661999 M uu maa- ja m etsäta l.a lan AM K
67319 M aa,m etsät(A M K ),ko tun t 661999 M uu maa- ja m etsäta l.a lan A M K

6797 Muu m aa,m etsät,al.kand. *

67995 M uu m aatila ta lous,6-aste 661101 A gro log i (AM K)
67996 M uu puutarha ta lous,6 -as t 661201 H ortonom i (AM K)
67997 M uu m etsäta lous,6-aste 661301 M etsä ta lous ins inöö ri (AMK)
67998 M uu m aa,m etsät,al.kand. 661999 M uu maa- ja m etsäta l.a lan A M K
67999 M aa,m ets,a l.kand,a la  tun 661999 M uu maa- ja m etsäta l.a lan A M K

7711 Agronomitutkinto 7624 Agronomi
77111 A gron. k a s v in v ilje ly s i 762451 A gronom i
77112 A gron. kasv in ja lostust. 762451 A gronom i
77113 A gron. kasv ipato log ia 762451 A gronom i
77114 A gron. ko tie lä in tiede 762451 A gronom i
77115 A gron. ko tie l.ja los tus t. 762451 A gronom i
77116 A gron. m aanvilje lysta l. 762451 A gronom i
77117 A gron. m aanv.kem .ja-fys. 762451 A gronom i
77118 A gron. m aata l.työtekn. 762451 A gronom i
77119 A gron. m aata louse lä in t. 762451 A gronom i
77121 A gron. m aata louspo lit. 762451 A gronom i
77122 A gron. puuta rha tiede 762451 A gronom i
77123 A gron . m aat.m arkk.ekon. 762451 A gronom i
77151 A gron . m a ito ta loustiede 762451 A gronom i
77152 A gron . liha tekno log ia 762451 A gronom i
77198 A gron . muu pääaine 762451 A gronom i
77199 A gron. pääaine tuntem . 762451 A gronom i

7721 Metsätutkinto 7625 M etsänhoitaja
77211 MH kansanta l.m etsäekon. 762551 M etsänho ita ja
77212 MH m etsäe lä in tiede 762551 M etsänho ita ja
77213 MH m etsänarv io im is tiede 762551 M etsänho ita ja
77214 MH m etsänho ito tiede 762551 M etsänho ita ja
77215 MH m etsäpato log ia 762551 M etsänho ita ja
77216 MH m etsä ta l.liike tiede 762551 M etsänho ita ja
77217 MH m etsätekno log ia 762551 M etsänho ita ja
77218 MH puutekno log ia 762551 M etsänho ita ja
77219 MH suom etsätiede 762551 M etsänho ita ja
77241 MH puum arkk inatiede 762551 M etsänho ita ja
77298 MH muu pääaine 762551 M etsänho ita ja
77299 MH pääaine tuntem aton 762551 M etsänho ita ja
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7738

7739
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M M M  maatalousopinnot
77311 M M M  kasv inv ilje lystiede
77312 M M M  kasvin ja lostustiede
77313 M M M  kasvipato logia
77314 M M M  kotie lä in tiede
77315 M M M  kotie l.ja lostustiede
77316 M M M  m aanvilje lysta lous
77317 M M M  m aanvilj.kem .ja-fys.
77318 M M M  m aatal.työtekniikka
77321 M M M  m aata louspolitiikka
77322 M M M  puutarhatiede
77323 M M M  m aatal.m arkkinaekon.
77338 M M M  m aatal.opinnot,m uu
77339 M M M  m aata l.op innot,tunt.
M M M  metsäopinnot
77341 M M M  kansanta l.m etsäekon.
77342 M M M  maat. ja m etsäe lä in t
77343 M M M  m etsänarvio im istiede
77344 M M M  m etsänhoito tiede
77345 M M M  m etsäpato logia
77346 M M M  m etsäta l.lilke tiede
77347 M M M  m etsäteknologia
77348 M M M  puuteknologia
77349 M M M  puum arkkinatiede 
77351 M M M  suom etsätiede
77353 M M M  m etsäpuiden ekologia
77354 M M M  m etsäta lous
77355 M M M  m etsä,puuta l.kauppa
77368 M M M  m etsäopinnot, muu
77369 M M M  m etsäopinnot, tunt.
M M M  kotitalousopinnot
77381 M M M  kodin ta loustiede
77382 M M M  ravitsem ustiede
77383 M M M  kodin tekno log ia
77388 M M M  kotita l.op innot,m uu
77389 M M M  ko tita l.op inno t.tun t
M M M  elintarvikeopinnot
77391 M M M  elin tarv ikekem ia
77392 M M M  liha tekno log ia
77393 M M M  m aito ta loustiede
77394 M M M  elin ta rv ike-ekonom ia
77398 M M M  elin ta rv ikeop. muu
77399 M M M  elin ta rv ikeop. tunt.
M M M  ympäristöopinnot
77411 M M M  lim nologia
77412 M M M  m ikrobio logia
77413 M M M  ym päristönsuoje lu
77414 M M M  m aankäytön ekonomia
77418 M M M  ym päristöop innot,m uu
77419 M M M  ym päristöop inn.tunt.
M M M  muu ja tunt.pääaine
77498 M M M  muu pääaine ta i ko
77499 M M M  pääaine ta i ko tunt.

7622 M aat. ja metsät, maist.
762201 M M M , m aatalous 
762201 M M M , m aata lous 
762201 M M M , m aatalous 
762201 M M M , m aatalous 
762201 M M M , m aata lous 
762201 M M M , m aata lous 
762201 M M M , m aata lous 
762201 M M M , m aata lous 
762201 M M M , m aata lous 
762201 M M M , m aata lous 
762201 M M M , m aata lous 
762201 M M M , m aata lous
762201 M M M , m aata lous

7622 M aat. ja metsät, maist.
762202 M M M , m etsäta lous 
762202 M M M , m etsäta lous 
762202 M M M , m etsäta lous 
762202 M M M , m etsäta lous 
762202 M M M , m etsäta lous 
762202 M M M , m etsäta lous 
762202 M M M , m etsäta lous 
762202 M M M , m etsäta lous 
762202 M M M , m etsäta lous 
762202 M M M , m etsäta lous 
762202 M M M , m etsäta lous 
762202 M M M , m etsäta lous 
762202 M M M , m etsäta lous 
762202 M M M , m etsäta lous
762202 M M M , m etsäta lous

7622 M aat. ja  metsät, maist.
762204 M M M , kotita lousa la  
762204 M M M , kotita lousa la  
762204 M M M , ko tita lousa la  
762204 M M M , kotita lousa la  
762204 M M M , kotita lousa la

7622 M aat. ja metsät, maist.
762251 M M M , e lin ta rv ikea la  
762251 M M M , e lin ta rv ikea la  
762251 M M M , e lin ta rv ikea la  
762251 M M M , e lin tarv ikea la  
762251 M M M , e lin ta rv ikea la  
762251 M M M , e lin ta rv ikea la

7622 Maat. ja metsät, maist.
762203 M M M , ym päristöa la  
762203 M M M , ym päristöa la  
762203 M M M , ym päristöa la  
762203 M M M , ym päristöa la  
762203 M M M , ym päristöa la  
762203 M M M , ym päristöa la

7622 Maat. ja metsät, maist.
762299 M M M , muu ala 
762299 M M M , muu ala
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7751 Elintarviketiet.maist. 7623 Elintarviket. maist.
77511 Elintä rviket.m aist. 762301 E lintarv iket. maist.

7799 Muu maa,metsäkoul,7-aste 7629 Muu maa-, m etsätal., 7-aste
77998 M aa,m etsäkoul,m uu 7-aste 762999 M uu maa-, m etsäta l., 7-aste
77999 M aa,m etsäkoul,7-ast.tunt 762999 Muu maa-, m etsäta l., 7-aste

8711 M M L  maatalousopinnot 8622 M aat. ja metsät, lis.
87111 M M L kasv inv ilje lystiede 862201 M M L, m aatalous
87112 M M L kasv in ja lostustiede 862201 M M L, m aatalous
87113 M M L kasvipato log ia 862201 M M L, m aata lous
87114 M M L ko tie lä in tiede 862201 M M L, m aata lous
87115 M M L ko tie l.ja los tus tiede 862201 M M L, m aatalous
87116 M M L m aanvilje lysta lous 862201 M M L, m aata lous
87117 M M L m aanvilj.kem .ja-fys. 862201 M M L, m aatalous
87118 M M L maatal. työ tekn iikka 862201 M M L, m aata lous
87119 M M L m aata l.m arkkinaekon. 862201 M M L, m aata lous
87121 M M L m aata louspolitiikka 862201 M M L, m aata lous
87122 M M L puutarhatiede 862201 M M L, m aata lous
87128 M M L m aata lousopinnot,m uu 862201 M M L, m aata lous
87129 M M L m aata l.op innot,tunt. 862201 M M L, m aata lous

8713 M M L  metsäopinnot 8622 M aat. ja  metsät, lis.
87131 M M L kansanta l.m etsäekon. 862202 M M L, m etsäta lous
87132 M M L m aata l,m etsäe lä in t. 862202 M M L, m etsäta lous
87133 M M L m etsänarv io im is tiede 862202 M M L, m etsäta lous
87134 M M L m etsänhoito tiede 862202 M M L, m etsäta lous
87135 M M L m etsäpato logia 862202 M M L, m etsäta lous
87136 M M L m etsä ta l.liike tiede 862202 M M L, m etsäta lous
87137 M M L m etsäteknologia 862202 M M L, m etsäta lous
87138 M M L puuteknologia 862202 M M L, m etsäta lous
87139 M M L puum arkk inatiede 862202 M M L, m etsäta lous
87141 M M Lsuom e tsä tiede 862202 M M L, m etsäta lous
87142 M M L m etsäpuiden ekologia 862202 M M L, m etsäta lous
87143 M M L m etsän tuo tan to tiede 862202 M M L, m etsäta lous
87144 M M L m etsäta louden suunn. 862202 M M L, m etsäta lous
87145 M M L m etsäm aatiede 862202 M M L, m etsäta lous
87146 M M L m etsän ja lostus 862202 M M L, m etsäta lous
87148 M M L m etsäopinnot, muu 862202 M M L, m etsäta lous
87149 M M L m etsäopinnot,tunt. 862202 M M L, m etsäta lous

8716 M M L kotitalousopinnot 8622 M aat. ja metsät, lis.
87161 M M L kodin ta loustiede 862204 M M L, kotita lousa la
87162 M M L ravitsem ustiede 862204 M M L, kotita lousa la
87163 M M L kodin tekno log ia 862204 M M L, kotita lousa la
87168 M M L kotita l.op innot,m uu 862204 M M L, kotita lousa la
87169 M M L ko tita l.op inno t.tun t 862204 M M L, ko tita lousa la

8717 M M L elintarvikeopinnot 8622 M aat. ja metsät, lis.
87171 M M L e lin tarv ikekem ia 862251 M M L, e lin tarv ikea la
87172 M M L lihatekno log ia 862251 M M L, e lin ta rv ikea la
87173 M M L m aito ta loustiede 862251 M M L, e lin ta rv ikea la
87174 M M L e lin ta rv ike-ekonom ia 862251 M M L, e lin ta rv ikea la
87178 M M L elin tärv ikeop. muu 862251 M M L, e lin ta rv ikea la
87179 M M L e lin tarv ikeop. tunt. 862251 M M L, e lin ta rv ikea la

8718 M M L  ympäristöopinnot 8622 M aat. ja metsät, lis.
87181 M M L lim nologia 862203 M M L, ym päristöa la
87182 M M L m ikrobio logia 862203 M M L, ym päristöa la
87183 M M L ym päristönsuoje lu 862203 M M L, ym päristöa la
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8719

8721

8723

8726

8727

8728

87184 M M L m aankäytön ekonomia
87185 M M L ka la ta loustiede
87186 M M L riis tanho ito tiede
87188 M M Lym päris töop inno t,m uu
87189 M M L ym päristöop inn.tunt.

M M L  opintosuunta tunt.
87199 M M L opintosuunta tunt.

M M T  maatalousopinnot
87211 M M T  kasv inv ilje lystiede
87212 M M T  kasvin ja lostustiede
87213 M M T  kasvipato logia
87214 M M T  kotie lä in tiede
87215 M M T  kotie l.ja lostustiede
87216 M M T  m aanvilje lysta lous
87217 M M T  m aanvilj.kem .ja-fys.
87218 M M T  maatal. työ tekn iikka
87221 M M T  m aata louspolitiikka
87222 M M T  puutarhatiede
87223 M M T  m aata l.m arkkinaekon.
87228 M M T  m aata lousopinnot,m uu
87229 M M T  m aata l.opinnot,tunt.
M M T  metsäopinnot
87231 M M T  kansanta l.m etsäekon.
87232 M M T  m aata l,m etsäelä int.
87233 M M T  m etsänarvio im istiede
87234 M M T  m etsänhoito tiede
87235 M M T  m etsäpato logia
87236 M M T  m etsäta l.liike tiede
87237 M M T  m etsäteknologia
87238 M M T  puuteknologia
87239 M M T  puum arkkinatiede
87241 M M T  suom etsätiede
87242 M M T  m etsäpuiden ekologia
87243 M M T  m etsäta louden suunn.
87244 M M T  m etsäntuotanto tiede
87245 M M T  m etsän ja lostus
87248 M M T  m etsäopinnot,m uu
87249 M M T  m etsäopinnot,tunt.
M M T  kotitalousopinnot
87261 M M T  kodin ta loustiede
87262 M M T  ravitsem ustiede
87263 M M T  kodin tekno log ia
87268 M M T  kotita l.op innot.m uu
87269 M M T  ko tita l.op inno t,tun t

M M T  elintarvikeopinnot
87271 M M T  elin tarv ikekem ia
87272 M M T  lihateknologia
87273 M M T  m aito ta loustiede
87274 M M T  elin tarv ike-ekonom ia
87278 M M T  e lin tarv ikeop. muu
87279 M M T  e lin tarv ikeop. tunt.
M M T  ympäristöopinnot
87281 M M T  lim nologia
87282 M M T  m ikrobio logia

862203 M M L, ym päristöa la  
862203 M M L, ym päristöa la  
862203 M M L, ym päristöa la  
862203 M M L, ym päristöa la  
862203 M M L, ym päristöa la

8622 M aat. ja metsät, lis.
862299 M M L, muu ala

8652 M aat. ja metsät, toht.
865201 M M T, m aatalous 
865201 M M T, m aatalous 
865201 M M T, m aatalous 
865201 M M T, m aata lous 
865201 M M T, m aata lous 
865201 M M T, m aata lous 
865201 M M T, m aatalous 
865201 M M T, m aata lous 
865201 M M T, m aata lous 
865201 M M T, m aata lous 
865201 M M T, m aatalous 
865201 M M T, m aatalous
865201 M M T, m aata lous

8652 M aat. ja metsät, toht.
865202 M M T, m etsäta lous 
865202 M M T, m etsäta lous 
865202 M M T, m etsäta lous 
865202 M M T, m etsäta lous 
865202 M M T, m etsäta lous 
865202 M M T, m etsäta lous 
865202 M M T, m etsäta lous 
865202 M M T, m etsäta lous 
865202 M M T, m etsäta lous 
865202 M M T, m etsäta lous 
865202 M M T, m etsäta lous 
865202 M M T, m etsäta lous 
865202 M M T, m etsäta lous 
865202 M M T, m etsäta lous 
865202 M M T, m etsäta lous
865202 M M T, m etsäta lous

8652 M aat. ja  metsät, toht.
865204 M M T, kotita lousa la  
865204 M M T, kotita lousa la  
865204 M M T, kotita lousa la  
865204 M M T, kotita lousa la  
865204 M M T, kotita lousa la

8652 M aat. ja metsät, toht.
865251 M M T, e lin tarv ikea la  
865251 M M T, e lin ta rv ikea la  
865251 M M T, e lin ta rv ikea la  
865251 M M T, e lin ta rv ikea la  
865251 M M T, e lin tarv ikea la  
865251 M M T, e lin ta rv ikea la

8652 M aat. ja metsät, toht.
865203 M M T, ym päristöa la  
865203 M M T, ym päristöa la
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8731

8741

8791

8799

9711

9799
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87283 M M T  ym päristönsuoje lu 865203 M M T, ym päristöa la
87284 M M T  m aankäytön ekonomia 865203 M M T, ym päristöa la
87285 M M T  riis tanho ito tiede 865203 M M T, ym päristöa la
87288 M M T  ym päristöop innot.m uu 865203 M M T, ym päristöa la
87289 M M T  ym päristöop inn .tun t. 865203 M M T, ym päristöa la

M M T  opintosuunta tunt. 8652 Maat. ja metsät, toht.
87299 M M T  op in tosuunta  tunt. 865299 M M T, muu ala

Elintarviketiet. lis. 8623 Elintarviket. lis.
87311 ETL rav itsem ustiede 862301 E lintarv iket. lis.
87312 ETL e lin tarv ikekem ia 862301 E lintarv iket. lis.
87313 ETL e lin ta rv ike-ekonom ia 862301 E lintarv iket. lis.
87314 ETL liha tekno log ia 862301 E lin tarv iket. lis.
87315 ETL m aito ta loustiede 862301 E lintarv iket. lis.
87328 ETL muu pääaine 862301 E lintarv iket. lis.
87329 ETL pääaine tuntem aton 862301 E lintarv iket. lis.

Elintarviketiet. tri 8653 Elintarviket. toht.
87413 ETT v ilja tekno log ia 865301 E lintarv iket. toht.
87414 ETT e lin tarv .kem ia,-tek. 865301 E lin tarv iket. toht.
87415 ETT ravitsem ustiede 865301 E lintarv iket. toht.
87416 ETT e lin ta rv ike-ekonom ia 865301 E lintarv iket. toht.
87417 ETT lihatekno log ia 865301 E lintarv iket. toht.
87418 ETT m aito ta loustiede 865301 E lintarv iket. toht.
87428 ETT muu pääaine 865301 E lintarv iket. toht.
87429 ETT pääaine tuntem aton 865301 E lintarv iket. toht.

FT maa - ja metsätalous 8655 FT, m aa-, metsätalousala
87911 FT m aata lous,m etsätiede 865501 FT, m a a -ja  m etsäta lous

Muu m aa.m etsätal.tutkija 8699 Muu m aa-, metsätalous, 8-aste
87998 M aa,m etsäta l.m uu tu tk ija 869999 M uu maa-, m etsäta lous, 8-aste
87999 M aa,m etsä ta l.tu tk .tun t. 869999 M uu maa-, m etsäta lous, 8-aste

Maa.m etsätal.koul.tunt. 9699 M aa-, metsätalous, aste tunt.
97111 M aatila ta louden  y le is jak 969999 M aa-, m etsäta lous, aste tunt.
97112 Puutarhata louden y leisj. 969999 M aa-, m etsäta lous, aste tunt.
97113 M etsä,puuta louden yle is j 969999 M aa-, m etsäta lous, aste tunt.
97114 K alata louden y le is jakso 969999 M aa-, m etsäta lous, aste tunt.

Muu maa.metsätal.koul. 9699 M aa-, metsätalous, aste tunt.
97998 M uu m aa.m etsäta l.koul. 969999 M aa-, m etsäta lous, aste tunt.
97999 M aa.m etsäta l.kou l.tunt. 969999 M aa-, m etsäta lous, aste tunt.
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3811

3812

3813

3815

3819

3841

8

3843

Muiden erikoisalo jen koulutus

Muiden erikoisalojen koulutus

Paloalan koul, a lle  3v
38111 Palomies
38112 Paloesim ies
38118 Muu paloala alle 3v
38119 Paloalan k.alle 3v,tunt.

Poliisiaia alle 3v
38121 Poliis ikokelas, perusj.1
38122 P oliis im ieh is t.v irka tu tk
38128 Muu po liis ikou l, a lle 3v
38129 Poliis ikoul,a lle  3 v tu n t
Vanginvartijakoulutus
38131 Vartija
38132 Y livartija
38138 Muu vanginvartijakou l.
38139 V anginvartijakou l,tunt.

Raja.merivartijakoul.
38151 Rajavartija
38152 M erivartija

Muu vartiointik.alle 3v
38193 Vartija (teo ll.vartija )
38198 M uu vartio in tik .a lle  3v
38199 V artio in tik .a lle  3v tu n t

Koti.laitostal, a lle  3v
38411 Talouskoulu
38412 Kotita louskoulu
38413 M aatilanem äntä, emäntäk.
38414 Kotita loudenhoita ja
38416 Laitoshuolta ja.s iivooja
38417 Tekstiilihuo lta ja
38418 Ruokata loudenhoita ja
38419 K oti,la itosta l.perustu tk  
38421 T e kstiilihuo lt.(pe rus t)
38428 Muu koti,la itost,a lle  3v
38429 Koti,la itos,a lle  3v tun t

Hotelli.ravits, a lle  3v
38431 Keittäjä
38433 Laivakokki alle 3v
38434 Ravintolakokki alle 3v
38435 Ravinto lakeittä jä
38436 Ravintolakylm äkkö
38437 Keittä jä-kylm äkkö
38438 Laitosemäntä
38439 R avitsem istyöntekijä
38441 Suurta louden peruslin ja
38442 Ravintolan ke ittiö lin ja
38443 M essih .la iva ta l.perusl.
38444 Ruokapalv.perustutkinto
38445 H ot,rav,suurta l.perust.
38461 Ravinto la-a lan peruslin j
38462 Tarjo ilija
38463 Ravintolan kassanhoita ja
38464 Kahvilanhoita ja

3815 Suojelualan peruskoulutus
381501 Pelastajan tu tk in to ; palom ies
381502 A lipää ll.tu tk . (pa lontorj.)
381599 Muu suo je lua lan peruskou lu tus 
381599 Muu suo je lua lan peruskou lu tus

3815 Suojelualan peruskoulutus
381512 P oliis ikokelas
381513 Poliis im ieh istön v irka tu tk in to  
381599 Muu suo je lua lan peruskoulutus 
381599 Muu suo je lua lan peruskoulutus

3815 Suojelualan peruskoulutus
381521 Vankeinh. perustutk; vartija  
381521 Vankeinh. perustu tk ; vartija  
381521 Vankeinh. perustu tk ; vartija  
381521 Vankeinh. perustu tk ; vartija

3816 Sotilasalan peruskoulutus
381604 Rajavartija
381605 M eriva rtija

3815 Suojelualan peruskoulutus
381531 Vartija (teo llisuusvartija )
381599 Muu suo je lua lan peruskou lu tus 
381599 Muu suo je lua lan peruskou lu tus

#
389911 Muu maj., rav., ta lous, 3-aste 
381157 Kotita louskou lu  
381161 M aatilanem äntä , em äntäkoulu 
381156 K otita loudenhoita ja
381159 La itoshuolta ja .s iivoo ja  
381105 T ekstiilihuo lta ja
381173 R uokata loudenhoita ja
381104 Koti, la itost, puhd. perustu tk
381105 T ekstiilihuo lta ja
389911 Muu maj., rav., ta lous, 3-aste 
389911 Muu maj., rav., ta lous, 3-aste

*
381154 Keittäjä
381160 Laivakokki
381167 Ravintolakokki 
381166 R avinto lakeittä jä
381168 Ravinto lakylm äkkö
381155 Keittä jä-kylm äkkö
389911 Muu maj., rav., ta lous, 3-aste
381171 Ravitsem istyöntekijä
381174 S uurta louden peruslin ja  
381170 Ravintolan ke ittiö lin ja
381163 M essihuo lta ja , la iva t, perusop
381172 Ruokapalvelujen perustu tk  
381101 Hot., rav., suurta l. perustu tk  
381165 Ravinto la-a lan peruslin ja  
381176 Tarjo ilija
381 169 Ravintolan kassanhoita ja 
381153 Kahvilanhoita ja

K0L97uusi
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38465 K ahvila -ravin to la  koul.
38466 Portieeri
38478 M uu ravin to lak, a lle 3v
38479 Ravintolak, alle 3v tu n t

3881 Parturi,kam paaja,alle 3v
38811 Parturi
38812 Kampaaja
38813 P artu ri-kam paa ja ,a lle  3v

3897 Muu erikoisala, a lle  3v
38998 Muu eriko isa la  alle 3v

4811 P a lo -ja  pelast.alan,3v
48111 Palom estari
48112 A lem pi pää llys tö tu tk in to
48113 M ieh is tö tu tk ,pe last.lin j 
48115 A lipää llys tö tu tk in to

4812 Poliisialan koul, 3v
48121 P oliis ia lipää ll.v irka tu t
48122 Poliisin perustu tk in to  
48128 Poliis ia lan muu koul, 3v

4813 Vankeinhoitokoulutus
48131 V anke inho ito tu tk in to
48132 Vankeinhoidon perustutk. 
48138 Muu vanke inho itokou lu tus

4821 Sotilasalan koul, 3v
48211 Toim iups.a lem pi v irka tu t 
48221 Toim iups.ylem pi v irka tu t 
48231 Ta lousups,ta loud.ho ita ja
48238 Sotilasalan muu koul, 3v
48239 Sotilasalan koul,3v tu n t

4829 Muu vartioint,sotilas,3v
48298 M uu va rtio in t,so tilas,3v
48299 V artio in t,so tilas ,3v tun t

4841 Koti-laitostalousk, 3v
48411 K otita loustekn ikko 3v
48421 K otija itosta l.am m .tu tk .
48422 K otija itost.e rik .am m .t.
48428 Muu ko ti-la itosta lous  3v
48429 K oti-la itosta l, 3v tun t

4843 Hotelli-ravitsem .palv,3v
48431 Suurta loud.työn johd.kou l
48432 Laivan ta lousesim ies
48433 La iva kokki 3v
48434 S uurta l.kokk i,la itoske it
48435 Ravinto lakokki 3v
48436 Hote lli-rav.työn johd.k.
48437 Ruokapalvelun perustutk.
48438 M yynti,asiakasp.perust.
48441 Hovim estari
48442 Hotelliem äntä
48443 K eittiöm estari

381152 Kahvila-, rav in to la -a lan  koul 
381164 Portieeri
389911 M uu maj., rav., ta lous, 3-aste 
389911 M uu maj., rav., ta lous, 3-aste

3813 Kauneudenhoitoalan perusk
381352 Parturi 
381351 Kampaaja 
381301 P arturi-kam paaja

3899 Muu palvelualojen koul, 3-aste
389999 M uu pa lve lua lo jen koul, 3-aste

581501 Päällystötutk. (pa lontorj.) 
581501 P äällystö tu tk. (pa lontorj.)
381501 Pelastajan tu tk in to ; palom ies
381502 A lipää ll.tu tk . (pa lontorj.)

581514 P o liis ia lipää llystön  v irka tu tk  
381514 Poliis in perustu tk  
581599 M uu suo je lua lan  koul, 5-aste

3815 Suojelualan peruskoulutus
381522 V anke inho ito tu tk in to
381521 Vankeinh. perustu tk ; vartija
381522 V anke inho ito tu tk in to

3816 Sotilasalan peruskoulutus
381601 To im iupseerin  a lem pi v irka tu tk
381602 To im iupseerin  y lem pi v irka tu tk  
381699 M uu so tilasa lan  peruskou lu tus 
381699 M uu so tilasa lan  peruskoulutus 
381699 Muu so tilasa lan  peruskou lu tus

*
581599 Muu suo je lua lan  koul, 5-aste 
381999 M uu palvelual. perusk, 3-aste

*
581152 K otita loustekn ikko 
384199 M uu maj., rav., ta lousa lan  at 
387199 M uu maj., rav., ta lousa lan  eat 
389911 Muu maj., rav., ta lous, 3-aste 
389911 M uu maj., rav., ta lous, 3-aste

*
389911 M uu maj., rav., ta lous, 3-aste
389911 M uu maj., rav., ta lous, 3-aste
381160 Laivakokki
381175 S uurta louskokk i, la itoske itt.
381167 Ravinto lakokki
389911 M uu maj., rav., ta lous, 3-aste
381103 Ruokapalvelun perustu tk
381102 M y y n ti- ja  asiakaspalv. perust
389911 M uu maj., rav., ta lous, 3-aste
389911 M uu maj., rav., ta lous, 3-aste
389911 M uu maj., rav., ta lous, 3-aste
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48444 B aarim estari 389911 Muu maj., rav., ta lous, 3-aste
48451 H ot,rav,suurta l.am m .tutk 384199 M uu maj., rav., ta lousa lan  at
48452 H ot.rav.suurt.erik .am m .t 387199 M uu maj., rav., ta lousa lan  eat
48462 H o te lliv irka ilija 381151 H ote lliv irk ., vastaanottovirk .
48478 M uu ho te lli-rav itsem , 3v 389911 Muu maj., rav., ta lous, 3-aste
48479 H o te lli-rav itsem ,3v tun t 389911 M uu maj., rav., ta lous, 3-aste

4883 Parturi,kam paajakoul, 3v 3813 Kauneudenhoitoalan perusk
48831 P arturi-kam paaja  3v 381301 P arturi-kam paaja
48832 P arturi-kam p.(perustu tk) 381301 Parturi-kam paaja

4897 Muu erikoisalan koul, 3v
48971 P ianonvirittä jä

*
321201 P ianonvirittä jä

48998 M uu eriko isa lan koul, 3v 389999 M uu palve lua lo jen koul, 3-aste

5811 Poliisipäällystökoulutus 5815 Suojelualan koul, 5-aste
58111 P oliis ipää ll.v irka tu tk . 581515 P oliis ipää llys tön  v irkatutk .
58118 P oliis ipää llys tön muu k. 581515 P oliis ipää llys tön  v irkatutk.

5813 Palo,pelastusala,5-aste 5815 Suojelualan koul, 5-aste
58131 Päällystö tu tk in to 581501 P äällystö tu tk. (palontorj.)
58138 Palo,pelast.a la muu koul 581501 P äällystö tu tk. (palontorj.)

5821 Sotilasalan koul,5-aste 5816 Sotilasalan koul, 5-aste
58211 Luutnanttikurss i 581601 Luutnanttikurss i
58221 O pistoupseerin tu tk in to 581602 O pistoupseerin tu tk in to
58231 Teknikkoupseeri 581699 M uu so tilasa lan  koul, 5-aste
58232 Ta lousupseeri.ta louspääl 581699 Muu so tilasa lan  koul, 5-aste
58238 M uu sotilasa la , 5-aste 581699 M uu so tilasa lan  koul, 5-aste
58239 S otilasa la ,5-aste ,tunt. 581699 Muu so tilasa lan  koul, 5-aste

5841 HoteIli-ravitsem,5-aste 5811 M aj.-, rav.-,talousalan,5-aste
58415 Restonomi 581154 Restonomi
58416 H ote lli,ravin to laes im ies 581151 H ote lli- ja ravin to laesim ies
58417 Suurta lousesim ies 581156 S uurta lousesim ies
58421 H ot,rav,suurta l.op isto t. 581101 Hot., rav., suurta l.op is to tu tk
58438 M uu ho te lli,rav its ,5 -as t 581199 M uu maj., rav., ta lous, 5-aste
58439 H ote lli,rav,5-ast,tunt 581199 M uu maj., rav., ta lous, 5-aste

5844 Koti,laitostalous,5-aste 5811 M aj.-, rav.-,talousalan,5-aste
58441 K otita loustekn ikko 4v 581152 K otita loustekn ikko
58442 Ravitsem usteknikko 4v 581153 Ravitsem usteknikko
58443 Pesulateknikko 581103 Pesulateknikko
58444 S iivousteknikko 581155 S iivoustekn ikko
58445 K oti,la itosta l.op is to t. 581102 K oti,la itost, puhd. op is to tu tk
58458 M uu ko ti,la itos ta l,5 -ast 581199 M uu maj., rav., ta lous, 5-aste
58459 K oti,la itost,5-ast,tunt 581199 M uu maj., rav., ta lous, 5-aste

5883 Parturi,kam paaja,5-aste 5813 Kauneudenhoitoala, 5-aste
58831 E riko isparturi-kam paaja 581301 E riko isparturi-kam paaja

5897 Muu erikoisala, 5-aste 5819 Muu palvelual. koul, 5-aste
58998 M uu e riko isa la , 5-aste 581999 M uu pa lve lua l. koul, 5-aste

6811 Ups.virkatutk.(-1980) 6826 Sotilasalan koulutus, 6-aste
68111 Ups.m aavoim at (-1980) 682651 Upseerin v irka tu tk . (-1980)
68131 Ups.m erivoim . (-1980) 682651 Upseerin v irka tu tk . (-1980)
68141 Ups.ilm avoim . (-1980) 682651 Upseerin v irka tu tk . (-1980)
68199 Ups.ala tun t. (-1980) 682651 Upseerin v irka tu tk . (-1980)

6831 M atkailu .ravits.alan AMK 6811 M atk.-, rav.-, talousalan AMK
68311 M atk,rav(A M K ),m a jo it,rav 681101 M atk-rav. A M K , m ajo it, ravits.
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7811

7821

7831

7897

8811

8897

9819

9841

9899
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68312 M atk,rav(AM K),m atka ilu
68313 M atk,rav(A M K ),liikk .joht
68314 M atk,rav(AM K),puhd.pa lv
68318 M atk,rav(AM K),m uu ko
68319 M atk,rav(AM K),ko tunt.

681102 M atk-rav. A M K, m atkailu
681103 M atk-rav. A M K, liikkeen joh to
681104 M atk-rav. A M K, puhd, ta lousa la  
681199 M atk-rav. AM K, muu ala 
681199 M atk-rav. A M K, muu ala

Muu erikoisala,6-aste
68996 Muu ko ti,la itosta l,6 -ast
68997 Muu hote lli,rav its ,6 -ast
68998 Muu eriko isa la , 6-aste

6829 Muu palvelual. koul, 6-aste
682999 Muu palvelual. koul, 6-aste 
682999 Muu palvelual. koul, 6-aste 
682999 M uu palvelual. koul, 6-aste

Ups.tutkinto (1981-)
78111 Upseeri, m aavoim at 
78121 Upseeri, m erivo im at 
78131 Upseeri, ilm avo im at 
78199 Upseeri,eriko isa la  tunt.

7826 Sotilasalan koulutus, 7-aste
782601 Upseeri (1981-) 
782601 Upseeri (1981-) 
782601 Upseeri (1981-) 
782601 Upseeri (1981-)

Kapteenin tutkinto
78211 Kapteeni, m aavoim at 
78221 Kapteeni, m erivo im at 
78231 Kapteeni, ilm avo im at 
78299 Kapteen i,eriko isa la  tun t

7826 Sotilasalan koulutus, 7-aste
782601 Upseeri (1981-) 
782601 Upseeri (1981-) 
782601 Upseeri (1981-) 
782601 Upseeri <1981-)

Esiupseerikurssi
78311 Esiupseeri, y le inen
78312 Esiupseeri, huolto
78313 Esiupseeri, m erivo im at
78314 Esiupseeri, ilm avoim at 
78319 Esiupseeri,erik.a la tu n t

7826 Sotilasalan koulutus, 7-aste
782601 Upseeri (1981-) 
782601 Upseeri (1981-) 
782601 Upseeri (1981-) 
782601 Upseeri (1981-1 
782601 Upseeri (1981-)

Muu erikoisala, 7-aste
78998 Muu eriko isa la , 7-aste

7829 Muu palvelual. koul, 7-aste
782999 M uu palvelual. koul, 7-aste

Yleisesikuntaupseeri
88111 Ye.ups.m aasotalin ja yl.
88112 Ye.ups.m aasotalin ja tekn 
88119 Y e.ups.m aasota lin ja,tunt
88121 Ye.ups.m erisota lin j. yl.
88122 Y e.ups.m erisota lin j.tekn 
88129 Ye.ups.m erisota lin j.tunt
88131 Ye.ups.ilm asota lin ja yl.
88132 Ye.ups.ilm asotal. tekn. 
88139 Ye.ups.ilm asota l.tunt. 
88199 Ye.ups.eriko isa la tunt.

7826 Sotilasalan koulutus, 7-aste
782602 Y le isesikuntaupseeri 
782602 Y le isesikuntaupseeri 
782602 Y le isesikuntaupseeri 
782602 Y le isesikuntaupseeri 
782602 Y le isesikuntaupseeri 
782602 Y le isesikuntaupseeri 
782602 Y le isesikuntaupseeri 
782602 Y le isesikuntaupseeri 
782602 Y le isesikuntaupseeri 
782602 Y le isesikuntaupseeri

Muu erikoisalan tutkija
88998 Muu erik.a lan tu tk ija

8899 Muu palvelualojen koul, 8-aste
889999 Muu pa lvelualo jen koul, 8-aste

Muu vart,sotii,aste tunt
98198 Muu vart,so tii,aste  tunt
98199 V art,so tii,aste ,a la  tu n t

9899 Palvelualojen koul, aste tunt.
989999 Palvelualojen koul, aste tunt. 
989999 Palvelualojen koul, aste tunt.

M aj,ravits,koti,laitost.
98411 K oti-la itosta loud .y le is j
98412 Ravits,hote l.palv.yle isj
98498 Muu m aj,ravits,koti,la it
98499 M a j,ravits,koti,la itos t.

9899 Palvelualojen koul, aste tunt.
989999 Palvelualojen koul, aste tunt. 
989999 Palvelualojen koul, aste tunt. 
989999 Palvelualojen koul, aste tunt. 
989999 Palvelualojen koul, aste tunt.

Muu erikoisalan koulutus
98998 M uu eriko isa lan koulutus
98999 Erikoisalan koul.tunt.

9899 Palvelualojen koul, aste tunt.
989999 Palvelualojen koul, aste tunt. 
989999 Palvelualojen koul, aste tunt.
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9 Koulutusala tuntematon

K0L97 KOL97uusi

9 Koulutusala tuntematon
3999 Alemp.keskiaste.ala tunt

39998 A lem p.keskiaste muu koul
39999 A lem p.keskiaste.a la tun t

3999 Muu koulutus, 3-aste
399999 M uu koulutus, 3-aste 
399999 M uu koulutus, 3-aste

4999 Ylem p.keskiaste.ala tunt
49998 Y lem p.keskiaste,m uu koul
49999 Y lem p.keskiaste.ala tun t

3999 Muu koulutus, 3-aste
399999 M uu koulutus, 3-aste 
399999 M uu koulutus, 3-aste

5999 Alin korkea-ast.ala tunt
59998 A lin  korkea-ast.m uu koul
59999 A lin  korkea-ast.a la tun t

5999 Muu koulutus, 5-aste
599999 M uu koulutus, 5-aste 
599999 M uu koulutus, 5-aste

6911 Hum.kand.koul.ala tunt.
69111 Hum.kand.koul.ala tunt.

6929 HuK, muu koulutusala
692999 HuK, muu koulutusala

6999 Muu alempi kand.tunt.
69998 M uu alem p.kand.ast.koul.
69999 A lem pi kand.aste tunt.

6999 Muu koulutus, 6-aste
699999 M uu koulutus, 6-aste 
699999 M uu koulutus, 6-aste

7911 Fil.maist.kand.ala tunt.
79111 Fil.maist.kand.ala tunt.

7929 FM, muu koulutusala
792999 FM, muu koulutusala

7999 Muu ylempi kand.tunt.
79998 M uu ylem p.kand.ast.koul.
79999 Ylempi kand.aste tunt.

7999 Muu koulutus, 7-aste
799999 M uu koulutus, 7-aste 
799999 M uu koulutus, 7-aste

8911 Fiilis.koulutusala tunt
89111 F iilis .kou lu tusa la  tun t

8929 FL, muu koulutusala
892999 FL, muu koulutusala

8921 Fil.tri,koulutusala tunt
89211 F il.tri,koulutusala tun t

8959 FT, muu koulutusala
895999 FT, muu koulutusala

8999 Tutkijakoulutus,ala tunt
89998 M uu tu tk ijakou lu tus
89999 Tutkijakou lu tus,a la  tun t

8999 Muu koulutus, 8-aste
899999 M uu koulutus, 8-aste 
899999 M uu koulutus, 8-aste

9911 Koulutusaste ja -a la  tunt
99111 Koulutusaste ja -a la  tu n t
99112 A m m .a iku iskou l.ja tko lin j 
99118 M uu koulutusaste ja -a la

9999 Muu koulutus, aste tunt.
999999 M uu koulutus, aste tunt. 
999999 M uu koulutus, aste tunt. 
999999 M uu koulutus, aste tunt.

9999 Koulutus puuttuu
99999 Koulutus puuttuu

9999 Muu koulutus, aste tunt.
999999 M uu koulutus, aste tunt.
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Liite 2

Uudistetun koulutusluokituksen (KOL97uusi) ja uudistusta 
edeltäneen koulutusluokituksen (KOL97) välinen avain



o Yleissivistävä koulutus

O Yleissivistävä koulutus

0011 Esiopetus
001101 Peruskoulun esiopetus

00311 Esikoululuokat

1011 Kansakoulu
101151 Kansakoulu

10111 Kansakoulu
101152 Kansalaiskoulu

10211 Kansalaiskoulu

1019 Muu yleissivistävä koulutus, alempi perusaste
101999 Muu tai tuntematon yleissivistävä koulutus, alempi perusaste

10998 Yleissivistävä muu koulutus alemmalla perusasteella
10999 Yleissivistävä koulutus alemmalla perusasteella, koulutus tuntematon

2011 Peruskoulu
201101 Peruskoulu

20211 Peruskoulu
20991 Peruskoulun lisäopetus (10. luokka)

2012 Keskikoulu
201251 Keskikoulu

20111 Keskikoulu

2019 Muu yleissivistävä koulutus, ylempi perusaste
201999 Muu tai tuntematon yleissivistävä koulutus, ylempi perusaste

10991 Peruskoulun 8. luokan suoritus
20998 Yleissivistävä muu koulutus ylemmällä perusasteella
20999 Yleissivistävä koulutus ylemmällä perusasteella, koulutus tuntematon

3011 Ylioppilastutkinto
301101 Ylioppilastutkinto

40111 Ylioppilastutkinto
301102 IB-tutkinto (International Baccalaureate)

40112 IB-tutkinto (International Baccalaureate)
301103 Reifepriifung-tutkinto

40113 Reifeprüfung tutkinto

92 !¡¡¡¡¡ Tilastokeskus



Yleissivistävä koulutus O
3099 Muu yleissivistävä koulutus, keskiaste
309999 Muu tai tuntematon yleissivistävä koulutus, keskiaste

30998 Yleissivistävä muu koulutus alemmalla keskiasteella
30999 Yleissivistävä koulutus alemmalla keskiasteella, koulutus tuntematon 
40991 Lukion oppimäärän suoritus ilman ylioppilastutkintoa
40998 Yleissivistävä muu koulutus ylemmällä keskiasteella
40999 Yleissivistävä koulutus ylemmällä keskiasteella, koulutus tuntematon

9099 Yleissivistävä koulutus, koulutusaste tuntematon
909999 Yleissivistävä koulutus, koulutusaste tuntematon

90998 Yleissivistävä muu koulutus, koulutusaste tuntematon
90999 Yleissivistävä koulutus, koulutusaste ja koulutus tuntematon
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1 Kasvatustieteellinen ja  opettajankoulutus

1 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus

3111 Opettajankoulutus, keskiaste 
311101 Liikenneopettaja

32412 Liikenneopettaja (-1993), autokoulunopettaja 
42992 Liikenneopettaja (1994-)

311199 Muu tai tuntematon opettajankoulutus, keskiaste
32998 Opettajien muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
32999 Opettajien alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erityisala tuntematon 
42991 Vajaamielisopettaja (lakk.)
42998 Opettajien muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
42999 Opettajien vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, erityisala tuntematon

5111 Kansa- ja kansalaiskoulunopettaja
511151 Kansakoulunopettaja, kansalaiskoulunopettaja

52211 Kansakoulunopettaja
52251 Kansalaiskoulun yleisaineiden opettaja
52252 Kansalaiskoulun taitoaineiden opettaja
52258 Kansalaiskoulun opettaja, muu erityisala
52259 Kansalaiskoulun opettaja, erityisala tuntematon
52298 Kansa- tai kansalaiskoulun opettaja, muu erityisala
52299 Kansa- tai kansalaiskoulun opettaja, erityisala tuntematon

5112 Ammattikoulun ammatinopettaja
511251 Ammatinopettaja, majoitus- ja ravitsemisala

52415 Majoitus- ja ravitsemusalan ammatinopettaja

511252 Ammatinopettaja, ompelu- ja vaatetusala
52411 Ompelu- ja vaatetusalan ammatinopettaja

511253 Ammatinopettaja, parturi- ja kampaaja-ala, kosmetologiala
52413 Parturi- ja kam paaja-alan ammatinopettaja
52414 Kosmetologialan ammatinopettaja

511254 Ammatinopettaja, ravintotalousala
52412 Ravintotalousalan ammatinopettaja

511299 Ammatinopettaja, muu tai tuntematon ala
52448 Ammattikoulun ammatinopettaja, muu erikoisala
52449 Ammattikoulun ammatinopettaja, erikoisala tuntematon

5113 Kotiteollisuusopettaja
511351 Kotiteollisuusopettaja, kudonta

52451 Kotiteoll.opettaja, kudonta
511352 Kotiteollisuusopettaja, metallityö, koneenkorjaus

52454 Kotiteoll.opettaja, metallityö
52455 Kotiteoll.opettaja, koneenkorjaus

511353 Kotiteollisuusopettaja, ompelu
52452 Kotiteoll.opettaja, ompelu

511354 Kotiteollisuusopettaja, puutyö
52453 Kotiteoll.opettaja, puutyö
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Kasvatustie teellinen ja  opettajankoulutus 1
511399 Kotiteollisuusopettaja, muu tai tuntematon ala

52468 Kotiteoll.opettaja, muu erikoisala
52469 Kotiteoll.opettaja, erikoisala tuntematon

5114 Kotitalousopettaja 
511451 Kotitalousopettaja

52491 Kotitalousopettaja (keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava)

5119 Muu opettajankoulutus, alin korkea-aste
511902 Musiikinohjaaja

52551 Musiikinohjaaja
511903 Ratsastuksenopettaja

52541 Ratsastuksenopettaja (1991 -)
511999 Muu tai tuntematon opettajankoulutus, alin korkea-aste

52511 Logonomi
52972 Puutarhaopettaja (puutarhaopettajaopisto, -1966)
52998 Opettajien muu koulutus alimmalla korkea-asteella
52999 Opettajankoulutus alimmalla korkea-asteella, erikoisala tuntematon

6111 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto, opettajankoulutus
611101 Pop- ja jazzmusiikin opettaja (AMK)

62321 Pop/jazz-musiikinopettaja (AMK)

6112 Teatteri- ja tanssialan ammattikorkeakoulututkinto, opettajankoulutus
611201 Tanssinopettaja (AMK)

62311 Tanssinopettaja (AMK)

6121 Kasvatustieteen kandidaatti (alempi), opettajankoulutus
612101 Kasvatust. kand. (alempi), lastentarhanopettaja

62421 Kasvatustiet, kand. (alempi), lastentarhanopettaja

6122 Kasvatustieteen kandidaatti (alempi), kasvatustieteet
612201 Kasvatust. kand. (alempi), kasvatustieteet

63591 Kasvatustiet, kand. (alempi), kasvatustiede
63592 Kasvatustiet, kand. (alempi), aikuiskasvatus
63593 Kasvatustiet, kand. (alempi), erityispedagogiikka
63594 Kasvatustiet, kand. (alempi), musiikkikasvatus
63595 Kasvatustiet, kand. (alempi), tekstiilityö
63598 Kasvatustiet, kand. (alempi), muu pääaine tai koulutusohjelma
63599 Kasvatustiet, kand. (alempi), pääaine tai koulutusohjelma tuntematon

6131 Lastentarhanopettaja
613101 Lastentarhanopettaja

52111 Lastentarhanopettaja (-1985)
62411 Lastentarhanopettaja (1986-)

6132 Peruskoulun luokanopettaja
613201 Peruskoulun luokanopettaja

62111 Peruskoulun luokanopettaja
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1 Kasvatustieteellinen ja  opettajankoulutus

6133 Peruskoulun aineenopettaja
613352 Ruotsin kielen aineenopettaja

62192 Ruotsinkielen aineenopettaja
613353 Englannin kielen aineenopettaja

62191 Englanninkielen aineenopettaja
613354 Kotitalousopettaja (HY)

62125 Kotitalousopettaja (Hgin kotitalousopettajaopisto/Hgin yliopisto)

613355 Käsityönopettaja, tekstiiliopettaja
52531 Käsityönopettaja (keskik.pohj. -1974)
62126 Käsityönopettaja, tekstiiliopettaja

613356 Kotitalouden ja tekstiilikäsityön opettaja
62132 Kotitalouden ja tekstiilikäsityön opettaja

613357 Teknisen käsityön opettaja
62131 Teknisen käsityön opettaja

613399 Muu tai tuntematon peruskoulunopettaja
62198 Peruskoulun muu opettajankoulutus
62199 Peruskoulun opettaja, erityisala tuntematon

6134 Erityisopettaja
613401 Erityislastentarhanopettaja

62218 Erityislastentarhanopettaja (1973-)

613402 Erityisopettaja
52312 Erityisopettaja (-1972)
52398 Erityisopettajakoulutus, muu koulutus (-1972)
52399 Erityisopettajakoulutus, erikoisala tuntematon (-1972)
62231 Erityisopettaja (1973-)
62298 Erityisopettajan muu koulutus (1973-)
62299 Erityisopettajan koulutus, erityisala tuntematon (1973-)

613403 Erityisluokanopettaja
52313 Erityisluokanopettaja (-1972)
62232 Erityisluokanopettaja (1973-)

6135 Opinto-ohjaaja
613501 Peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja

62471 Peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja
613502 Ammatillisten oppilaitosten opinto-ohjaaja

62472 Ammatillisten oppilaitosten oppilaanohjaaja

6136 Musiikinopettaja
613601 Musiikkileikkikoulun opettaja

62432 Musiikkileikkikoulun opettaja

613602 Musiikkiopiston opettaja
62444 Musiikkiopiston opettaja

613603 Musiikkioppilaitoksen opettaja
62446 Musiikkioppilaitoksen opettaja

613604 Pop- ja jazzmusiikin opettaja
62447 Pop- ja jazzmusiikinopettaja
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Kasvatustie teellinen ja  opettajankoulutus 1
613651 Musiikinteorian opettaja

62441 Musiikin teorian opettaja

613652 Musiikinopettaja
62443 Musiikinopettaja

613653 Soitonopettaja ja yksinlaulun opettaja
62442 Soitonopettaja ja yksinlaulun opettaja

613654 Ylempi musiikinopettajan tutkinto
62445 Ylempi musiikinopettajan tutkinto

613699 Muu tai tuntematon musiikinopettajan koulutus, alempi korkeakouluaste
62448 Musiikkialan muu opettajankoulutus alemmalla kand.asteella
62449 Musiikkialan opettajankoulutus alemmalla kand.asteella, erikoisala tuntematon

6139 Muu opettajankoulutus, alempi korkeakouluaste
613901 Sairaanhoidonopettaja

62461 Sairaanhoidon opettaja
613902 Tanssinopettaja

62481 Tanssinopettaja
613951 Voimistelunopettaja

62451 Voimistelunopettaja
613999 Muu tai tuntematon opettajankoulutus, alempi korkeakouluaste

62998 Opettajien muu koulutus alemmalla kand.asteella
62999 Opettajankoulutus alemmalla kand.asteella, erikoisala tuntematon

7121 Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), opettajankoulutus
712101 Kasvatust. maist., luokanopettaja

72111 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), luokanopettaja
712102 Kasvatust. maist., erityisopettaja

72121 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), erityisopettaja
712104 Kasvatust. maist., kotitalousopettaja

72131 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), kotitalousopettaja
712105 Kasvatust. maist., tekstiilityön opettaja

72132 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), tekstiilityön opettaja
712107 Kasvatust. maist., teknisen työn opettaja

72141 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), teknisen työn aineenopettaja
712108 Kasvatust. maist., peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja

72151 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), peruskoulun ja lukion opinto-ohjaaja

712109 Kasvatust. maist., musiikinopettaja
72142 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), musiikin aineenopettaja

712199 Kasvatust. maist., muu tai tuntematon opettajankoulutus
72198 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), opettajankoulutus, muu koulutusohjelma
72199 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), opettajankoulutus, koulutusohjelma 

tuntematon

7122 Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), kasvatustieteet
712201 Kasvatust. maist., kasvatustiede

73413 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), kasvatustiede
73421 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), kasvatusalan hallinto, suunnittelu ja tutkimus
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712202 Kasvatust. maist., aikuiskasvatus
73423 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), aikuiskasvatus

712203 Kasvatust. maist., erityispedagogiikka
73412 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), erityispedagogiikka

712204 Kasvatust. maist., varhaiskasvatus
73425 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), varhaiskasvatus

712299 Kasvatust. maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä
73411 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), filosofia 
73414 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), psykologia 
73418 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), logopedia 
73424 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), sosiologia
73438 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), muu pääaine tai koulutusohjelma
73439 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi), pääaine tai koulutusohjelma tuntematon

7199 Muu kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, ylempi korkeakouluaste
719951 Kuvaamataidonopettaja

72425 Kuvaamataidonopettaja
719999 Muu tai tuntematon kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, ylempi korkeakouluaste

72998 Opettajien muu koulutus ylemmällä kand.asteella
72999 Opettajankoulutus ylemmällä kand.asteella, erikoisala tuntematon

8121 Kasvatustieteen lisensiaatti
812101 Kasvatust. lis., kasvatustiede

83713 Kasvatustiet, lis., kasvatustiede
812102 Kasvatust. lis., aikuiskasvatus

83719 Kasvatustiet, lis., aikuiskasvatus
812103 Kasvatust. lis., erityispedagogiikka

83712 Kasvatustiet, lis., erityispedagogiikka

812105 Kasvatust. lis., tekstiilityö, tekninen työ ja kotitalous
83722 Kasvatustiet, lis., tekstiilioppi
83723 Kasvatustiet, lis., kotitalous

812199 Kasvatust. lis., muu tai tuntematon pääaineryhmä
83711 Kasvatustiet, lis., filosofia 
83715 Kasvatustiet, lis., psykologia 
83718 Kasvatustiet, lis., logopedia 
83721 Kasvatustiet, lis., sosiologia
83728 Kasvatustiet, lis., muu pääaine
83729 Kasvatustiet, lis., pääaine tuntematon

8151 Kasvatustieteen tohtori
815101 Kasvatust. toht., kasvatustiede

83813 Kasvatustiet, tri, kasvatustiede

815102 Kasvatust. toht., aikuiskasvatus
83819 Kasvatustiet, tri, aikuiskasvatus

815103 Kasvatust. toht., erityispedagogiikka
83812 Kasvatustiet, tri, erityispedagogiikka

815105 Kasvatust. toht., tekstiilityö, tekninen työ ja kotitalous
83822 Kasvatustiet, tri, tekstiilioppi
83823 Kasvatustiet, tri, kotitalous
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Kasvatustie teellinen ja  opettajankoulutus 1
815199 Kasvatust. toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä

83811 Kasvatustiet, tri, filosofia 
83814 Kasvatustiet, tri, psykologia 
83818 Kasvatustiet, tri, logopedia 
83821 Kasvatustiet, tri, sosiologia
83828 Kasvatustiet, tri, muu pääaine
83829 Kasvatustiet, tri, pääaine tuntematon

9199 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, koulutusaste tuntematon
919999 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, koulutusaste tuntematon

92998 Opettajankoulutus, koulutusaste tuntematon, muu erityisala
92999 Opettajankoulutus, koulutusaste ja erityisala tuntematon
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2 Humanistinen ja taidealan koulutus

3211 Artesaani, käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus
321101 Artesaani, käsi- ja taideteollisuuden perustutkinto

41112 Käsi- ja taideteollisuuden perustutkinto, artesaani
321151 Artesaani, graafinen ala; piirtäjä, käsi- ja taideteollisuus

31133 Piirtäjä (alle 3-v.), käsi- ja taideteollisuus
41151 Artesaani, graafinen ala (3-v.); piirtäjä (3-v.), käsi- ja taideteollisuus

321152 Artesaani, kiviseppä; kiviseppä, käsi- ja taideteollisuus
41145 Artesaani, kiviseppä (3-v.); kiviseppä (3-v.), käsi- ja taideteollisuus

321153 Artesaani, kultasepänala
41152 Artesaani, kultasepänala (3-v.)

321154 Artesaani, kutoja; kutoja, käsi- ja taideteollisuus
31114 Kutoja (alle 3-v.), käsi- ja taideteollisuus
41147 Artesaani, kutoja (3-v.); kutoja (3-v.), käsi- ja taideteollisuus

321155 Artesaani, maalari; maalari, käsi- ja taideteollisuus
31122 Maalari (alle 3-v.), käsi- ja taideteollisuus
41142 Artesaani, maalari (3-v.); maalari (3-v.), käsi- ja taideteollisuus

321156 Artesaani, metalliseppä; metalliseppä, käsi- ja taideteollisuus
31112 Metalliseppä (alle 3-v.), käs i-ja  taideteollisuus
41144 Artesaani, metalliseppä (3-v.); metalliseppä (3-v.), käsi- ja taideteollisuus

321157 Artesaani, ompelija; ompelija, käsi- ja taideteollisuus
31116 Ompelija (alle 3-v.), käsi- ja taideteollisuus
41148 Artesaani, ompelija (3-v.); ompelija (3-v.), käsi- ja taideteollisuus

321158 Artesaani, puuseppä; puuseppä, käsi- ja taideteollisuus
31123 Puuseppä (alle 3-v.), käsi- ja taideteollisuus
41143 Artesaani, puuseppä (3-v.); puuseppä (3-v.), käsi- ja taideteollisuus

321159 Artesaani, rakentaja; rakentaja, käsi- ja taideteollisuus
31121 Rakentaja (alle 3-v.), käsi- ja taideteollisuus
41141 Artesaani, rakentaja (3-v.); rakentaja (3-v.), käsi- ja taideteollisuus

321160 Artesaani, saamenkäsityöntekijä; saamenkäsityöntekijä
31115 Saamenkäsityöntekijä (alle 3-v.)
41149 Artesaani, saamenkäsityöntekijä (3-v.); saamenkäsityöntekijä (3-v.)

321161 Artesaani, savenvalaja; savenvalaja, käsi- ja taideteollisuus
31111 Savenvalaja (alle 3-v.)
41146 Artesaani, savenvalaja (3-v.); savenvalaja (3-v.), käsi- ja taideteollisuus

321199 Artesaani, muu tai tuntematon ala
41158 Artesaani, muu erityisala
41159 Artesaani, erityisala tuntematon

3212 Musiikin peruskoulutus
321201 Pianonvirittäjä

48971 Pianonvirittäjä

321202 Kirkkomuusikko
41322 Kirkkomuusikko

321203 Tanssimuusikko
41331 Tanssimuusikko
41332 Tanssimuusikko (perustutkinto)
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321251 Ortodoksisen kirkon kanttori

41321 Ortodoksisen kirkon kanttorikoulutus (-1988)

321252 Sotilassoittaja
41311 Sotilassoittajan tutkinto

321299 Muu tai tuntematon musiikin peruskoulutus
41398 Musiikin muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
41399 Musiikin vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, erikoisala tuntematon

3213 Kuvataiteen peruskoulutus
321351 Kuvaamataiteilija

41411 Kuvaamataiteilija (alle 4-v.)

3215 Teatteri- ja tanssialan peruskoulutus
321501 Tanssija

41991 Tanssija

3216 Viestintäalan peruskoulutus
321601 Viestintäalan perustutkinto

41113 Viestintäalan perustutkinto

3219 Muu taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus
321951 Graafisen suunnittelun ammattikoulutus

31131 Graafisen suunnittelun alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
41121 Graafisen suunnittelun 3-vuotinen ammattikoulutus

321952 Koristeveistäjä
31124 Koristeveistäjä

321953 Mainospiirtäjä
31132 Mainospiirtäjä

321954 Pukusuunnittelun ammattikoulutus
41111 Pukusuunnittelun 3-vuotinen ammattikoulutus

321955 Valokuvausalan ammattikoulutus
31141 Valokuvausalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
41131 Valokuvausalan 3-vuotinen ammattikoulutus

321956 Käyttötekniikan peruskurssi
45552 Käyttötekniikan peruskurssi

321957 Tarkkailijakurssi
45555 Tarkkailijakurssi

321958 Television kuvaussihteeri
45558 Television kuvaussihteeri

321999 Muu tai tuntematon taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus
31113 Sisustusneuvoja
31198 Käsi- ja taideteollisuuden muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
31199 Käsi- ja taideteollisuuden alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erikoisala tuntematon 
32311 Kudonnan- ja ompelunneuvoja
41198 Käsi- ja taideteollisuuden muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
41199 Käsi- ja taideteollisuuden vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, erikoisala 

tuntematon
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3241 Käsi- ja taideteollisuuden ammattitutkinto
324199 Muu tai tuntematon käsi- ja taideteollisuuden ammattitutkinto

41171 Käsi- ja taideteollisuuden alan ammattitutkinnot

3245 Teatteri- ja tanssialan ammattitutkinto
324599 Muu tai tuntematon teatteri- ja tanssialan ammattitutkinto

41996 Teatteri- ja tanssialan ammattitutkinnot

3246 Viestintäalan ammattitutkinto
324699 Muu tai tuntematon viestintäalan ammattitutkinto

41173 Viestintä- ja kuvataidealan ammattitutkinnot

3271 Käsi- ja taideteollisuuden erikoisammattitutkinto
327199 Muu tai tuntematon käsi- ja taideteollisuuden erikoisammattitutkinto

41172 Käsi- ja taideteollisuuden alan erikoisammattitutkinnot

3275 Teatteri- ja tanssialan erikoisammattitutkinto
327599 Muu tai tuntematon teatteri- ja tanssialan erikoisammattitutkinto

41997 Teatteri- ja tanssialan erikoisammattitutkinnot

3276 Viestintäalan erikoisammattitutkinto
327699 Muu tai tuntematon viestintäalan erikoisammattitutkinto

41174 V iestintä-ja  kuvataidealan erikoisammattitutkinnot

3299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, keskiaste
329999 Muu tai tuntematon humanistinen ja taidealan koulutus, keskiaste

31998 Humanistinen ja esteettinen muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
31999 Humanistinen ja esteettinen alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erityisala tuntematon
41998 Humanistinen ja esteettinen muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
41999 Humanistinen ja esteettinen vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, erityisala 

tuntematon

5211 Artenomi
521101 Artenomi

51146 Artenomi, ei erityisalaa
51147 Artenomi, muotoiluala

521151 Artenomi, graafinen ala; graafinen suunnittelija
51131 Artenomi, graafinen ala; graafinen suunnittelija

521152 Artenomi, kaiustesuunnittelu; kalustesuunnittelija
51115 Artenomi, kaiustesuunnittelu; kalustesuunnittelija

521153 Artenomi, keramiikka-ala; keramiikkataide
51111 Artenomi, keramiikka-ala; keramiikkataide (keskik.pohj. 4-v.)

521154 Artenomi, konservaattori; konservaattori
51122 Artenomi, konservaattori; konservaattori

521155 Artenomi, kudonta-ala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, kudonta-ala
51143 Artenomi, kudonta-ala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, kudonta-ala
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521156 Artenomi, kultasepänala; kultaseppä

51121 Artenomi, kultasepänala; kultaseppä

521157 Artenomi, metalliala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, metalliala
51142 Artenomi, metalliala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, metalliala

521158 Artenomi, ompelu- ja neuleala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, ompelu- ja neuleala
51144 Artenomi, ompelu- ja neuleala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, ompelu- ja neuleala

521159 Artenomi, puuala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, puutyöala
51141 Artenomi, puuala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, puutyöala

521160 Artenomi, sisustussuunnittelu; sisustussuunnittelija
51114 Artenomi, sisustussuunnittelu; sisustussuunnittelija

521161 Artenomi, tekstiiliala; tekstiilitaide
51113 Artenomi, tekstiiliala; tekstiilitaide (keskik.pohj. 4-v.)

521162 Artenomi, teollinen pukusuunnittelu; teollinen pukusuunnittelija
51112 Artenomi, teollinen pukusuunnittelu; teollinen pukusuunnittelija

521163 Artenomi, vaatetusala
51145 Artenomi, vaatetusala

521164 Artenomi, valokuvaus; valokuvaaja
51124 Artenomi, valokuvaus; valokuvaaja (4-v.)

521165 Artenomi, videokuvaus; videokuvaaja
51125 Artenomi, videokuvaus

521199 Artenomi, muu tai tuntematon ala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, muu tai tuntematon ala
51148 Artenomi, muu erityisala; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, muu erityisala
51149 Artenomi, erityisala tuntematon; käsi- ja taideteollisuuden suunnittelija, erityisala tuntematon

5212 Musiikin koulutus, alin korkea-aste
521201 Muusikko

51323 Muusikko
521251 Kanttori-urkuri

51321 Kanttori-urkuri

521252 Orkesterimuusikko
51322 Orkesterimuusikko

521253 Pop- ja jazzmuusikko
51324 P op-ja jazzmuusikko

521254 Soittoryhmän johtaja
51311 Soittoryhmän johtaja

521299 Muu tai tuntematon musiikin koulutus, alin korkea-aste
51398 Musiikkikoulutus alimmalla korkea-asteella, muu erityisala
51399 Musiikkikoulutus alimmalla korkea-asteella, erityisala tuntematon

5213 Kuvataiteen koulutus, alin korkea-aste
521301 Kuvataiteen tutkinto (opisto)

51441 Kuvataiteen tutkinto
521351 Taidemaalari

51411 Taidemaalari

521352 Kuvanveistäjä
51421 Kuvanveistäjä
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521353 Taidegraafikko
51431 Taidegraafikko

521399 Muu tai tuntematon kuvataiteen koulutus, alin korkea-aste
51498 Kuvaamataiteen muu koulutus alimmalla korkea-asteella
51499 Kuvaamataiteen koulutus alimmalla korkea-asteella, erikoisala tuntematon

5215 Teatteri- ja tanssialan koulutus, alin korkea-aste
521551 Ammattinäyttelijä

51211 Ammattinäyttelijä
521552 Teatterilavastaja

51221 Teatterilavastaja

521554 Tanssitaiteilija
51291 Tanssitaiteilija

521555 Teatteri-ilmaisun ohjaaja
52973 Teatteri-ilmaisun ohjaaja

521599 Muu tai tuntematon teatteri- ja tanssialan koulutus, alin korkea-aste
51298 Teatteritaiteen koulutus alimmalla korkea-asteella, muu erityisala
51299 Teatteritaiteen koulutus alimmalla korkea-asteella, erityisala tuntematon

5216 Medianomi
521601 Medianomi, ei erityisalaa

51611 Medianomi, ei erityisalaa

521651 Medianomi, kuvailmaisu
51612 Medianomi, kuvailmaisu

521652 Medianomi, tuotanto
51613 Medianom i, tuotanto

521653 Medianomi, valoilmaisu
51614 Medianom i, valoilmaisu

521654 Medianomi, ääni-ilmaisu
51615 Medianom i, ääni-ilmaisu

5299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, alin korkea-aste
529901 Viittomakielen tulkki

51921 Viittomakielentulkki
529999 Muu tai tuntematon humanistinen ja taidealan koulutus, alin korkea -aste

51168 Käsi- ja taideteollisuuden muu koulutus alimmalla korkea-asteella
51169 Käsi- ja taideteollisuuden koulutus alimmalla korkea-asteella, erikoisala tuntematon
51998 Humanistinen ja esteettinen muu koulutus alimmalla korkea-asteella
51999 Humanistinen ja esteettinen koulutus alimmalla korkea-asteella, erityisala tuntematon

6211 Käsi- ja taideteollisuuden ja konservoinnin ammattikorkeakoulututkinto
621101 Artenomi (AMK)

61811 Artenomi (AMK)
621102 Muotoilija (AMK)

61812 Muotoilija (AMK)
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621103 Konservaattori (AMK)

61821 Konservaattori (AMK)

6212 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto
621201 Pop-ja jazzmuusikko (AMK)

61851 Musiikin AMK

6213 Kuvataiteen ammattikorkeakoulututkinto
621301 Kuvataiteilija (AMK)

61831 Kuvataiteilija (AMK)

6215 Teatteri- ja tanssialan ammattikorkeakoulututkinto
621501 Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)

61861 Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)

6216 Medianomin ammattikorkeakoulututkinto
621601 Medianomi (AMK)

61835 Medianomi (AMK)

6221 Taiteen koulutus, alempi korkeakouluaste
622101 Taiteen kandidaatti (alempi)

61151 Taiteen kand. (alempi), elokuvataide
61152 Taiteen kand. (alempi), graafinen suunnittelu
61153 Taiteen kand. (alempi), lavastustaide
61154 Taiteen kand. (alempi), valokuvataide
61155 Taiteen kand. (alempi), keramiikka- ja lasitaide
61156 Taiteen kand. (alempi), sisustusarkkitehtuuri ja huonekalusuunnittelu
61157 Taiteen kand. (alempi), tekstiilitaide
61158 Taiteen kand. (alempi), teollinen muotoilu
61159 Taiteen kand. (alempi), vaatetussuunnittelu ja pukutaide 
61161 Taiteen kand. (alempi), mediakulttuuri
61168 Taiteen kand. (alempi), muu koulutusohjelma
61169 Taiteen kand. (alempi), koulutusohjelma tuntematon

6222 Musiikin koulutus, alempi korkeakouluaste
622201 Musiikin kandidaatti (alempi)

61341 Musiikin kand. (alempi)
622251 Kanttori-urkurin ylempi tutkinto

61321 Kanttori-urkurin ylempi tutkinto

622252 Musiikin päästötutkinto (Sibelius-Akatemia)
61311 Musiikin päästötutkinto (Sibelius-Akatemia)

622253 Oopperalaulajan tutkinto
61331 Oopperalaulajan tutkinto

622299 Muu tai tuntematon musiikin koulutus, alempi korkeakouluaste
61338 Musiikkikoulutus alemmalla kand.asteella, muu erikoisala
61339 Musiikkikoulutus alemmalla kand.asteella, erikoisala tuntematon
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6223 Kuvataiteen koulutus, alempi korkeakouluaste
622301 Kuvataiteen kandidaatti, kuvataiteen tutkinto (Kuvataideakatemia)

61411 Kuvataiteen kand. (alempi), kuvataiteen tutkinto, maalaustaide
61412 Kuvataiteen kand. (alempi), kuvataiteen tutkinto, kuvanveisto
61413 Kuvataiteen kand. (alempi), kuvataiteen tutkinto, taidegrafiikka
61414 Kuvataiteen kand. (alempi), kuvataiteen tutkinto, tila-aikateokset
61418 Kuvataiteen kand. (alempi), kuvataiteen tutkinto, muu pääaine
61419 Kuvataiteen kand. (alempi), kuvataiteen tutkinto, pääaine tuntematon

622399 Muu tai tuntematon kuvataiteen koulutus, alempi korkeakouluaste
61997 Kuvaamataiteen muu koulutus alemmalla kand.asteella

6225 Teatteri- ja tanssialan koulutus, alempi korkeakouluaste
622501 Teatteritaiteen kandidaatti (alempi)

61251 Teatteritaiteen kand. (alempi)
622502 Tanssitaiteen kandidaatti (alempi)

61261 Tanssitaiteen kand. (alempi)

622551 Dramaturgi
61221 Dramaturgi

622552 Teatteriohjaaja
51231 Teatteriohjaaja, teatterikoulu, ohjaajalinja (-1971)
61211 Teatteriohjaaja, teatterikoulu, korkeakoulu-/ohjaajaosasto

622553 Teatteritutkinto
61231 Teatteritutkinto

622599 Muu tai tuntematon teatteri- ja tanssialan koulutus, alempi korkeakouluaste
61248 Teatteritaiteen koulutus alemmalla kand.asteella, muu erikoisala
61249 Teatteritaiteen koulutus alemmalla kand.asteella, erikoisala tuntematon

6229 Muu taidealan koulutus, alempi korkeakouluaste
622951 Taideteollisuusopiston tutkinto

61111 M etallitaide (-1973)
61112 Sisustustaide (-1973)
61141 Kamerataide (-1973)

622999 Muu tai tuntematon taidealan koulutus, alempi korkeakouluaste
61148 Soveltavan taiteen muu koulutus alemmalla kand.asteella
61149 Soveltavan taiteen koulutus alemmalla kand.asteella, erikoisala tuntematon 
61996 Käsi- ja taideteollisuuden muu koulutus alemmalla kand.asteella

6231 Humanististen tieteiden kandidaatti, kielitieteet
623101 Hum. kand., suomenkieli

61661 Hum. kand., suomen kieli
623102 Hum. kand., ruotsin kieli

61663 Hum. kand., pohjoismainen filologia, ruotsin kieli

623103 Hum. kand., englannin kieli
61666 Hum. kand., englantilainen filologia

623104 Hum. kand., saksan kieli
61664 Hum. kand., germaaninen filologia

623105 Hum. kand., ranskan kieli
61665 Hum. kand., romaaninen filologia
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623106 Hum. kand., venäjän kieli

61675 Hum. kand., venäjän kieli ja kirjallisuus

623107 Hum. kand., espanjan kieli
61681 Hum. kand., espanjalainen filologia

623108 Hum. kand., italian kieli
61682 Hum. kand., italialainen filologia

623110 Hum. kand., itämerensuomalaiset kielet
61667 Hum. kand., itämerensuomalaiset kielet

623111 Hum. kand., unkarin kieli
61683 Hum. kand., unkarin kieli ja kulttuuri

623113 Hum. kand., klassilliset kielet
61668 Hum. kand., Kreikan kirjallisuus
61669 Hum. kand., Rooman kirjallisuus, latina

623114 Hum. kand., slaavilaiset kielet
61673 Hum. kand., slaavilainen filologia

623199 Hum, kand., muu tai tuntematon kieli
61698 Hum. kand., kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan kuuluva muu pääaine
61699 Hum. kand., kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan kuuluva pääaine tuntematon

6232 Humanististen tieteiden kandidaatti, kääntäminen ja tulkkaus
623201 Hum. kand., kielenkääntäjä, suomi

61746 Hum. kand., kielenkääntäjä, suomi
623202 Hum. kand., kielenkääntäjä, ruotsi

61744 Hum. kand., kielenkääntäjä, ruotsi
623203 Hum. kand., kielenkääntäjä, englanti

61741 Hum. kand., kielenkääntäjä, englanti
623204 Hum. kand., kielenkääntäjä, saksa

61742 Hum. kand., kielenkääntäjä, saksa
623205 Hum. kand., kielenkääntäjä, ranska

61745 Hum. kand., kielenkääntäjä, ranska
623206 Hum. kand., kielenkääntäjä, venäjä

61743 Hum. kand., kielenkääntäjä, venäjä
623299 Hum. kand., kielenkääntäjä, muu tai tuntematon kieli

61748 Hum. kand., kielenkääntäjä, muu pääkieli
61749 Hum. kand., kielenkääntäjä, pääkieli tuntematon

6233 Humanististen tieteiden kandidaatti, historia ja arkeologia
623301 Hum. kand., historia

61611 Hum. kand.. Suomen historia
61612 Hum. kand., Suomen ja Skandinavian historia
61613 Hum. kand., yleinen historia
61618 Hum. kand., pohjoismainen kulttuurihistoria
61621 Hum. kand., a a te -ja  oppihistoria
61622 Hum. kand., kulttuurihistoria
61638 Hum. kand., historian alaan kuuluva muu pääaine
61639 Hum. kand., historian alaan kuuluva pääaine tuntematon

623302 Hum. kand., arkeologia
61614 Hum. kand., arkeologia
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6234 Humanististen tieteiden kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus
623401 Hum. kand., kirjallisuuden tutkimus

61641 Hum. kand., kotimainen kirjallisuus
61642 Hum. kand., svensk litteratur
61643 Hum. kand., yleinen kirjallisuustiede ja estetiikka, kirjallisuus
61658 Hum. kand., kirjallisuuden tutkimuksen alaan kuuluva muu pääaine
61659 Hum. kand., kirjallisuuden tutkimuksen alaan kuuluva pääaine tuntematon

623402 Hum. kand., kulttuurien tutkimus
61671 Hum. kand., itämaiden kirjallisuus
61672 Hum. kand., sanskrit ja vertaileva indoeurooppalainen kielitiede
61677 Hum. kand., assyriologia
61731 Hum. kand., kansatiede
61732 Hum. kand., suomalainen ja vertaileva kansanrunoudentutkimus (folkloristiikka)
61733 Hum. kand., uskontotiede
61734 Hum. kand., kansanperinne, erityisesti kansanmusiikki
61735 Hum. kand., kulttuurien tutkimus
61738 Hum. kand., kulttuurien tutkimus, muu pääaine
61739 Hum. kand., kulttuurien tutkimus, pääaine tuntematon

623403 Hum. kand., kielentutkimus
61674 Hum. kand., yleinen kielitiede 
61676 Hum. kand., altailainen kielentutkimus
61678 Hum. kand., suomalais-ugrilainen kielentutkimus 
61684 Hum. kand., soveltava kielitiede
61687 Hum. kand., tietokonelingvistiikka
61688 Hum. kand., kognitiotiede

623404 Hum. kand., fonetiikka
61679 Hum. kand., fonetiikka

6235 Humanististen tieteiden kandidaatti, taiteiden tutkimus
623501 Hum. kand., taidehistoria ja taidekasvatus

61721 Hum. kand., taidehistoria, taiteentutkimus
61723 Hum. kand., taidekasvatus

623502 Hum. kand., musiikkitiede ja musiikkikasvatus
61722 Hum. kand., musiikkitiede, musiikkikasvatus

623599 Hum. kand., muu tai tuntematon taiteiden tutkimuksen ala
61724 Hum. kand., teatteritiede
61725 Hum. kand., elokuva- ja televisiotiede
61728 Hum. kand., taiteiden tutkimus, muu pääaine
61729 Hum. kand., taiteiden tutkimus, pääaine tuntematon

6236 Humanististen tieteiden kandidaatti, viestintätieteet ja informaatiotutkimus
623601 Hum. kand., viestintätieteet ja informaatiotutkimus

61685 Hum. kand., viestintätieteet, journalistiikka
61686 Hum. kand,, informaatiotutkimus

6237 Humanististen tieteiden kandidaatti, filosofia
623701 Hum. kand., filosofia (humanistinen ala)

61711 Hum. kand., filosofia (humanistiset tieteet)
61712 Hum. kand., teoreettinen filosofia
61718 Hum. kand., filosofian alaan kuuluva muu pääaine
61719 Hum. kand., filosofian alaan kuuluva pääaine tuntematon
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6239 Humanististen tieteiden kandidaatti, muu ala
623999 Hum. kand., muu tai tuntematon ala

61791 Hum. kand., yleinen teologia
61798 Hum. kand., humanistinen ala, muu pääaine
61799 Hum. kand., humanistinen ala, pääaine tuntematon

6241 Teologian koulutus, alempi korkeakouluaste
624101 Teologian kandidaatti (alempi)

61921 Teologian kand. (alempi)
624199 Muu tai tuntematon teologian koulutus, alempi korkeakouluaste

61911 Ortodoksisen kirkon pappi (-1992)
61912 Ortodoksisen kirkon kanttori (1989-)
61991 Teologis-filosofinen tutkinto

6281 Diplomikielenkääntäjä (kieli-instituutti)
628151 Diplomikielenkääntäjä, ruotsi

61541 Diplomikielenkääntäjä (3-v.), ruotsi

628152 Diplomikielenkääntäjä, englanti
51511 Diplomikielenkääntäjä (2-v.), englanti 
61511 Diplomikielenkääntäjä (3-v.), englanti

628153 Diplomikielenkääntäjä, saksa
51512 Diplomikielenkääntäjä (2-v.), saksa 
61521 Diplomikielenkääntäjä (3-v.), saksa

628154 Diplomikielenkääntäjä, ranska
61551 Diplomikielenkääntäjä (3-v.), ranska

628155 Diplomikielenkääntäjä, venäjä
51513 Diplomikielenkääntäjä (2-v.), venäjä 
61531 Diplomikielenkääntäjä (3-v.), venäjä

628199 Diplomikielenkääntäjä, muu tai tuntematon kieli
51518 Diplomikielenkääntäjä (2-v.), muu pääkieli
51519 Diplomikielenkääntäjä (2-v.), pääkieli tuntematon
61598 Diplomikielenkääntäjä (3-v.), muu pääkieli
61599 Diplomikielenkääntäjä (3-v.), pääkieli tuntematon

6299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, alempi korkeakouluaste
629999 Muu tai tuntematon humanistinen ja taidealan koulutus, alempi kork eakouluaste

61998 Humanistinen ja esteettinen muu koulutus alemmalla kand.asteella
61999 Humanistinen ja esteettinen koulutus alemmalla kand.asteella, erityisala tuntematon

7221 Taiteen maisteri, taiteen kandidaatti (ylempi)
722101 Taiteen maisteri

71151 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), mediakulttuuri, kuvallinen viestintä
71152 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), tuote- ja ympäristönsuunnittelu
71153 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), elokuvataide
71154 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), graafinen suunnittelu
71155 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), lavastustaide
71156 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), valokuvataide
71157 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), keramiikka- ja lasitaide
71158 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), sisustusarkkitehtuuri ja huonekalusuunnittelu 
71161 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), tekstiilitaide
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71162 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), teollinen muotoilu
71163 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), vaatetussuunnittelu ja pukutaide
71164 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), käsi- ja taideteollisuus
71165 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), muotoilujohtaminen (design leadership)
71166 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), Pallas kuvataiteet
71168 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), muu koulutusohjelma
71169 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), koulutusohjelma tuntematon 
72421 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), kuvaamataidonopettaja

7229 Muu taiteen koulutus, ylempi korkeakouluaste
722951 Elokuva- ja televisiotyö (soveltavan taiteen koulutus)

71134 Elokuva ja tv-työ (yo.pohj. 4-v.)
722952 Graafinen suunnittelu (soveltavan taiteen koulutus)

71131 Graafinen suunnittelu (yo.pohj. 4-v.)
722953 Keraaminen suunnittelu (soveltavan taiteen koulutus)

71111 Keraaminen suunnittelu (yo.pohj. 4-v.)
722954 Lavastus (soveltavan taiteen koulutus)

71132 Lavastus (yo.pohj. 4-v.)
722955 Sisustus- ja huonekalusuunnittelu (soveltavan taiteen koulutus)

71114 S isustus-ja huonekalusuunnittelu (yo.pohj. 4-v.)

722956 Tekninen design (soveltavan taiteen koulutus)
71112 Tekninen design (yo.pohj. 4-v.)

722957 Tekstiilisuunnittelu (soveltavan taiteen koulutus)
71113 Tekstiilisuunnittelu (yo.pohj. 4-v.)

722958 Vaatetussuunnittelu (soveltavan taiteen koulutus)
71115 Vaatetussuunnittelu (yo.pohj. 4-v.)

722959 Valokuvaus (soveltavan taiteen koulutus)
71133 Valokuvaus (yo.pohj. 4-v.)

722999 Muu tai tuntematon taiteen koulutus, ylempi korkeakouluaste
71148 Soveltavan taiteen muu koulutus ylemmällä kand.asteella
71149 Soveltavan taiteen koulutus ylemmällä kand.asteella, erityisala tuntematon

7231 Musiikin maisteri, musiikin kandidaatti (ylempi)
723101 Mus. maist., esittävä säveltaide

71333 Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi), esittävä säveltaide
723102 Mus. maist., kirkkomusiikki

71334 Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi), kirkkomusiikki
723103 Mus. maist., musiikkikasvatus

72461 Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi), musiikkikasvatus

723199 Mus. maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä
71331 Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi), sävellys ja musiikin teoria
71332 Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi), orkesterin ja kuoronjohto
71335 Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi), jazzmusiikki
71336 Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi), kansanmusiikki
71337 Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi), oopperalaulu
71348 Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi), muu koulutusohjelma
71349 Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi), koulutusohjelma tuntematon
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7239 Muu musiikin koulutus, ylempi korkeakouluaste
723951 Musiikinjohtajan tutkinto; musiikin diplomitutkinto

71312 Musiikinjohtaja 
71321 Musiikin diplomitutkinto

723952 Sotilaskapellimestari
71311 Sotilaskapellimestari

7241 Kuvataiteen maisteri; kuvataideakatemian loppututkinto
724101 Kuvataiteen maisteri; kuvataideakatemian loppututkinto

71211 Kuvataiteen maist., kuvataideakatemian loppututkinto, maalaustaide
71212 Kuvataiteen maist., kuvataideakatemian loppututkinto, kuvanveisto
71213 Kuvataiteen maist., kuvataideakatemian loppututkinto, taidegrafiikka
71214 Kuvataiteen maist., kuvataideakatemian loppututkinto, tila-aikateokset
71218 Kuvataiteen maist., kuvataideakatemian loppututkinto, muu pääaine
71219 Kuvataiteen maist., kuvataideakatemian loppututkinto, pääaine tuntematon

7251 Teatteritaiteen maisteri, teatteritaiteen kandidaatti (ylempi)
725101 Teatt. maist., dramaturgia

71413 Teatteritaiteen maist., teatteritaiteen kand. (ylempi), dramaturgia
725102 Teatt. maist., näyttelijäntyö

71411 Teatteritaiteen maist., teatteritaiteen kand. (ylempi), näyttelijäntyö

725103 Teatt. maist., ohjaajantyö
71412 Teatteritaiteen maist., teatteritaiteen kand. (ylempi), ohjaus

725104 Teatt. maist., valo- ja äänisuunnittelu
71415 Teatteritaiteen maist., teatteritaiteen kand. (ylempi), va lo -ja  äänisuunnittelu

725199 Teatt. maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä
71414 Teatteritaiteen maist., teatteritaiteen kand. (ylempi), tanssitaide
71416 Teatteritaiteen maist., teatteritaiteen kand. (ylempi), musiikkiteatteri
71418 Teatteritaiteen maist., teatteritaiteen kand. (ylempi), muu koulutusohjelma
71419 Teatteritaiteen maist., teatteritaiteen kand. (ylempi), koulutusohjelma tuntematon

7252 Tanssitaiteen maisteri, tanssitaiteen kandidaatti (ylempi)
725201 Tanssitaiteen maisteri

71431 Tanssitaiteen maist., tanssitaiteen kand. (ylempi)
72491 Tanssitaiteen maist., tanssitaiteen kand. (ylempi), tanssinopettaja

7261 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kielitieteet
726101 Fil. maist., suomenkieli

71661 Fil. maist., fil. kand., suomen kieli
71662 Fil. maist., fil. kand., suomen kieli ja sen sukukielet 
72211 Fil. maist., fil. kand., suomen kielen aineenopettaja

726102 Fil. maist., ruotsin kieli
71663 Fil. maist., fil. kand., pohjoismainen filologia, ruotsin kieli
72213 Fil. maist., fil. kand., ruotsin kielen ja kirjallisuuden aineenopettaja

726103 Fil. maist., englannin kieli
71666 Fil. maist., fil. kand., englantilainen filologia 
72218 Fil. maist., fil. kand., englannin kielen aineenopettaja
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726104 Fil. maist., saksan kieli
71664 Fil. maist., fil. kand., germaaninen filologia
72221 Fil. maist., fil. kand., saksan kielen aineenopettaja

726105 Fil. maist., ranskan kieli
71665 Fil. maist., fil. kand., romaaninen filologia
72219 Fil. maist., fil. kand., ranskan kielen aineenopettaja

726106 Fil. maist., venäjän kieli
71675 Fil. maist., fil. kand., venäjän kieli ja kirjallisuus
72222 Fil. maist., fil. kand., venäjän kielen aineenopettaja

726107 Fil. maist., espanjan kieli
71685 Fil. maist., fil. kand., espanjalainen filologia
72224 Fil. maist., fil. kand., espanjan kielen aineenopettaja

726108 Fil. maist., italian kieli
71686 Fil. maist., fil. kand., italialainen filologia

726109 Fil.maist.,saamenkieli
71687 Fil. maist., fil. kand., saamen kieli ja kulttuuri
72223 Fil. maist., fil. kand., saamen kielen aineenopettaja

726110 Fil. maist., itämerensuomalaiset kielet
71667 Fil. maist., fil. kand., itämerensuomalaiset kielet

726111 Fil. maist., unkarin kieli
71693 Fil. maist., fil. kand., unkarin kieli ja kulttuuri

726113 Fil. maist., klassilliset kielet
71668 Fil. maist., fil. kand., Kreikan kirjallisuus
71669 Fil. maist., fil. kand., Rooman kirjallisuus, latina
71681 Fil. maist., fil. kand., klassilliset kielet
72214 Fil. maist., fil. kand., klassillisten kielten aineenopettaja

726114 Fil. maist., slaavilaiset kielet
71673 Fil. maist., fil. kand., slaavilainen filologia

726199 Fil. maist., muu tai tuntematon kieli
71682 Fil. maist., fil. kand., vieraat kielet
71698 Fil. maist., fil. kand., kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan kuuluva muu pääaine tai 

koulutusohjelma
71699 Fil. maist., fil. kand., kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan kuuluva pääaine tai 

koulutusohjelma tuntematon
72212 Fil. maist., fil. kand., vieraiden kielten aineenopettaja

7262 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kääntäminen ja tulkkaus
726201 Fil. maist., kielenkääntäjä, suomi

71746 Fil. maist., fil. kand., kielenkääntäjä, suomi
726202 Fil. maist., kielenkääntäjä, ruotsi

71744 Fil. maist., fil. kand., kielenkääntäjä, ruotsi

726203 Fil. maist., kielenkääntäjä, englanti
71741 Fil. maist., fil. kand., kielenkääntäjä, englanti

726204 Fil. maist., kielenkääntäjä, saksa
71742 Fil. maist., fil. kand., kielenkääntäjä, saksa

726205 Fil. maist., kielenkääntäjä, ranska
71745 Fil. maist., fil. kand., kielenkääntäjä, ranska
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726206 Fil. maist., kielenkääntäjä, venäjä

71743 Fil. maist., fil. kand., kielenkääntäjä, venäjä
726299 Fil. maist., kielenkääntäjä, muu tai tuntematon kieli

71748 Fil. maist., fil. kand., kielenkääntäjä, muu pääkieli
71749 Fil. maist., fil. kand., kielenkääntäjä, pääkieli tuntematon

7263 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, historia ja arkeologia
726301 Fil. maist., historia

71611 Fil. maist., fil. kand., Suomen historia
71612 Fil. maist., fil. kand.. Suomen ja Skandinavian historia
71613 Fil. maist., fil. kand., yleinen historia, historia 
71618 Fil. maist., fil. kand., pohjoismainen kulttuurihistoria
71621 Fil. maist., fil. kand., aate- ja oppihistoria
71622 Fil. maist., fil. kand., kulttuurihistoria
71638 Fil. maist., fil. kand., historian alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma
71639 Fil. maist., fil. kand., historian alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
72215 Fil. maist., fil. kand., historian aineenopettaja

726302 Fil. maist., arkeologia
71614 Fil. maist., fil. kand., arkeologia

7264 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus
726401 Fil. maist., kirjallisuuden tutkimus

71641 Fil. maist., fil. kand., kotimainen kirjallisuus
71642 Fil. maist., fil. kand., svensk litteratur
71643 Fil. maist., fil. kand., yleinen kirjallisuustiede ja estetiikka, kirjallisuus
71658 Fil. maist., fil. kand., kirjallisuuden tutkimuksen alaan kuuluva muu pääaine tai 

koulutusohjelma
71659 Fil. maist., fil. kand., kirjallisuuden tutkimuksen alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma 

tuntematon

726402 Fil. maist., kulttuurien tutkimus
71671 Fil. maist., fil. kand., itämaiden kirjallisuus
71672 Fil. maist., fil. kand., sanskrit ja vertaileva indoeurooppalainen kielitiede
71677 Fil. maist., fil. kand., assyriologia
71731 Fil. maist., fil. kand., kansatiede
71732 Fil. maist., fil. kand., suomalainen ja vertaileva kansanrunouden tutkimus (folkloristiikka)
71733 Fil. maist., fil. kand., uskontotiede
71734 Fil. maist., fil. kand., kansanperinne, erityisesti kansanmusiikki
71735 Fil. maist., fil. kand., kulttuurien tutkimus
71738 Fil. maist., fil. kand., kulttuurien tutkimukseen kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma
71739 Fil. maist., fil. kand., kulttuurien tutkimukseen kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
72217 Fil. maist., fil. kand., uskonnon aineenopettaja

726403 Fil. maist., kielentutkimus
71674 Fil. maist., fil. kand., yleinen kielitiede 
71676 Fil. maist., fil. kand., altailainen kielentutkimus
71678 Fil. maist., fil. kand., suomalais-ugrilainen kielentutkimus
71683 Fil. maist., fil. kand., kaupalliskielitieteellinen koulutus
71684 Fil. maist., fil. kand., soveltava kielitiede ja puheentutkimus 
71689 Fil. maist., fil. kand., tietokonelingvistiikka

726404 Fil. maist., fonetiikka
71679 Fil. maist., fil. kand., logopedia, fonetiikka
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7265 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, taiteiden tutkimus
726501 Fil. maist., taidehistoria ja taidekasvatus

71721 Fil. maist., fil. kand., taidehistoria, taiteentutkimus
71723 Fil. maist., fil. kand., taidekasvatus

726502 Fil. maist., musiikkitiede ja musiikkikasvatus
71722 Fil. maist., fil. kand., musiikkitiede, musiikkikasvatus
72216 Fil. maist., fil. kand., musiikkikasvatuksen ja musiikkiterapian aineenopettaja

726599 Fil. maist., muu tai tuntematon taiteiden tutkimuksen ala
71724 Fil. maist., fil. kand., elokuva- ja televisiotiede
71725 Fil. maist., fil. kand., teatteritiede
71728 Fil. maist., fil. kand., taiteiden tutkimukseen kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma
71729 Fil. maist., fil. kand., taiteiden tutkimukseen kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon

7266 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, viestintätieteet ja informaatiotutkimus
726601 Fil. maist., viestintätieteet ja informaatiotutkimus

71688 Fil. maist., fil. kand., viestintätieteet, journalistiikka
71691 Fil. maist., fil. kand., informaatiotutkimus
71692 Fil. maist., fil. kand., kognitiotiede

7267 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, filosofia (humanistinen ala)
726701 Fil. maist., filosofia (humanistinen ala)

71711 Fil. maist., fil. kand., filosofia (humanistiset tieteet)
71712 Fil. maist., fil. kand., teoreettinen filosofia
71718 Fil. maist., fil. kand., filosofian alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma
71719 Fil. maist., fil. kand., filosofian alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon

7269 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, muu humanistinen ala
726999 Fil. maist., muu tai tuntematon humanistinen ala

71798 Fil. maist., fil. kand., humanistinen ala, muu pääaine tai koulutusohjelma
71799 Fil. maist., fil. kand., humanistinen ala, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
72258 Fil. maist., fil. kand., humanistisen alan muu opettajankoulutus
72259 Fil. maist., fil. kand., humanistisen alan tuntematon opettajankoulutus
72298 Fil. maist., fil. kand., muu opettajankoulutus
72299 Fil. maist., fil. kand., opettajankoulutus, erityisala tuntematon

7271 Teologian maisteri, teologian kandidaatti (ylempi)
727101 Teologian maisteri

71521 Teologian maist., teologian kand. (ylempi)
72451 Teol. maist., teol. kand. (ylempi), uskonnonopettaja

7279 Muu teologian koulutus, ylempi korkeakouluaste
727999 Muu tai tuntematon teologian koulutus, ylempi korkeakouluaste

71511 Teologinen erotutkinto (-1953)

7299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, ylempi korkeakouluaste
729999 Muu tai tuntematon humanistinen ja taidealan koulutus, ylempi kork eakouluaste

71998 Humanistinen ja esteettinen muu koulutus ylemmällä kand.asteella
71999 Humanistinen ja esteettinen koulutus ylemmällä kand.asteella, erityisala tuntematon
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8221 Taiteen lisensiaatti
822101 Taiteen lisensiaatti

81711 Taiteen lis., kuvaamataidon opetus
81712 Taiteen lis., keramiikka- ja lasitaide
81713 Taiteen lis., sisustusarkkitehtuuri ja huonekalusuunnittelu
81714 Taiteen lis., teollinen muotoilu
81715 Taiteen lis., tekstiilitaide
81716 Taiteen lis., vaatetussuunnittelu ja pukutaide
81717 Taiteen lis., graafinen suunnittelu
81718 Taiteen lis., lavastustaide
81719 Taiteen lis., valokuvataide
81721 Taiteen lis., elokuvataide
81722 Taiteen lis., mediatiede
81728 Taiteen lis., muu pääaine
81729 Taiteen lis., pääaine tuntematon

8222 Musiikin lisensiaatti
822201 Mus. lis., taiteellinen linja

81742 Musiikin lis., taiteellinen linja
822202 Mus. lis., tieteellinen linja

81741 Musiikin lis., tieteellinen linja

822299 Mus. lis., muu tai tuntematon linja
81749 Musiikin lis., pääaine tuntematon

8224 Teatteritaiteen lisensiaatti
822401 Teatteritaiteen lisensiaatti

81751 Teatteritaiteen lis., näyttelijäntyö
81752 Teatteritaiteen lis., dramaturgia
81753 Teatteritaiteen lis., ohjaajantyö 
81769 Teatteritaiteen lis., pääaine tuntematon

8225 Tanssitaiteen lisensiaatti
822501 Tanssitaiteen lisensiaatti

81771 Tanssitaiteen lis., tanssitaide

8231 Filosofian lisensiaatti, kielitieteet
823101 Fil. lis., suomen kieli

81361 Fil. lis., suomen kieli
81362 Fil. lis., suomen sukukielet

823102 Fil. lis., ruotsin kieli
81363 Fil. lis., pohjoismainen filologia, ruotsin kieli

823103 Fil. lis., englannin kieli
81366 Fil. lis., englantilainen filologia

823104 Fil. lis., saksan kieli
81364 Fil. lis., germaaninen filologia

823105 Fil. lis., ranskan kieli
81365 Fil. lis., romaaninen filologia

823106 Fil.lis.,venäjänkieli
81375 Fil. lis., venäjän kieli ja kirjallisuus
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823107 Fil. lis., espanjan kieli
81381 Rl. lis., espanjalainen filologia

823108 Fil. lis., italian kieli
81386 Fil. lis., italian kieli ja kulttuuri

823109 Fil. lis., saamen kieli
81383 Fil. lis., saamen kieli ja kulttuuri

823110 Fil. lis., itämerensuomalaiset kielet
81367 Fil. lis., itämerensuomalaiset kielet

823111 Fil. lis., unkarin kieli
81385 Fil. lis., unkarin kieli ja kulttuuri

823113 Fil. lis., klassilliset kielet
81368 Fil. lis., Kreikan kirjallisuus
81369 Fil. lis., Rooman kirjallisuus

823114 Fil. lis., slaavilaiset kielet
81373 Fil. lis., slaavilainen filologia

823199 Fil. lis., muu tai tuntematon kieli
81398 Fil. lis., kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan kuuluva muu pääaine
81399 Fil. lis., kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan kuuluva pääaine tuntematon

8232 Filosofian lisensiaatti, kääntäminen ja tulkkaus
823202 Fil. lis., kielenkääntäjä, ruotsi

81444 Fil. lis., ruotsin kielen kääntäminen ja tulkkaus
823203 Fil. lis., kielenkääntäjä, englanti

81441 Fil. lis., englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus

823204 Fil. lis., kielenkääntäjä, saksa
81442 Fil. lis., saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus

823206 Fil. lis., kielenkääntäjä, venäjä
81443 Fil. lis., venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus

823299 Fil. lis., kielenkääntäjä, muu tai tuntematon kieli
81448 Fil. lis., kääntäminen ja tulkkaus, muu pääkieli
81449 Fil. lis., kääntäminen ja tulkkaus, pääkieli tuntematon

8233 Filosofian lisensiaatti, historia ja arkeologia
823301 Fil. lis., historia

81311 Fil. lis.. Suomen historia
81312 Fil. lis., Suomen ja Skandinavian historia
81313 Fil. lis., yleinen historia
81318 Fil. lis., pohjoismainen kulttuurihistoria .
81321 Fil. lis., aate- ja oppihistoria
81322 Fil. lis., kulttuurihistoria
81338 Fil. lis., historian alaan kuuluva muu pääaine
81339 Fil. lis., historian alaan kuuluva pääaine tuntematon

823302 Fil. lis., arkeologia
81314 Fil. lis., arkeologia
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8234 Filosofian lisensiaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus
823401 Fil. lis., kirjallisuuden tutkimus

81341 Fil. lis., kotimainen kirjallisuus
81342 Fil. lis., svensk litteratur
81343 Fil. lis., yleinen kirjallisuustiede ja estetiikka, kirjallisuus
81358 Fil. lis., kirjallisuuden alaan kuuluva muu pääaine
81359 Fil. lis., kirjallisuuden alaan kuuluva pääaine tuntematon

823402 Fil. lis., kulttuurien tutkimus
81371 Fil. lis., itämaiden kirjallisuus
81372 Fil. lis., sanskrit ja vertaileva indoeurooppalainen kielentutkimus
81377 Fil. lis., assyriologia
81431 Fil. lis., kansatiede
81432 Fil. lis., suomalainen ja vertaileva kansanrunouden tutkimus (folkloristiikka)
81433 Fil. lis., uskontotiede
81434 Fil. lis., kansanperinne, erityisesti kansanmusiikki
81435 Fil. lis., kulttuurien tutkimus
81438 Fil. lis., kulttuurien tutkimus, muu pääaine
81439 Fil. lis., kulttuurien tutkimus, pääaine tuntematon

823403 Fil. lis., kielentutkimus
81374 Fil. lis., yleinen kielitiede 
81376 Fil. lis., altailainen kielentutkimus
81378 Fil. lis., suomalais-ugrilainen kielentutkimus 
81382 Fil. lis., soveltava kielitiede
81388 Fil. lis., tietokonelingvistiikka

823404 Fil. lis., fonetiikka
81379 Fil. lis., logopedia, fonetiikka

8235 Filosofian lisensiaatti, taiteiden tutkimus
823501 Fil. lis., taidehistoria ja taidekasvatus

81421 Fil. lis., taidehistoria, taiteentutkimus
823502 Fil. lis., musiikkitiede ja musiikkikasvatus

81422 Fil. lis., musiikkitiede, musiikkikasvatus
823599 Fil. lis., muu tai tuntematon taiteiden tutkimuksen ala

81423 Fil. lis., teatteritiede
81424 Fil. lis., elokuva- ja televisiotiede
81428 Fil. lis., taiteiden tutkimus, muu pääaine
81429 Fil. lis., taiteiden tutkimus, pääaine tuntematon

8236 Filosofian lisensiaatti, viestintätieteet ja informaatiotutkimus
823601 Fil. lis., viestintätieteet ja informaatiotutkimus

81384 Fil. lis., viestintätieteet, journalistiikka 
81387 Fil. lis., informaatiotutkimus

8237 Filosofian lisensiaatti, filosofia (humanistinen ala)
823701 Fil. lis., filosofia (humanistinen ala)

81411 Fil. lis., filosofia (humanistiset tieteet)
81412 Fil. lis., teoreettinen filosofia
81418 Fil. lis., filosofian alaan kuuluva muu pääaine
81419 Fil. lis., filosofian alaan kuuluva pääaine tuntematon
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8239 Filosofian lisensiaatti, muu humanistinen ala
823999 Fil. lis., muu tai tuntematon humanistinen ala

81498 Fil. lis., humanistinen ala, muu pääaine
81499 Fil. lis., humanistinen ala, pääaine tuntematon

8241 Teologian lisensiaatti
824101 Teologian lisensiaatti

81111 Teol. lis., vanhan testamentin eksegetiikka
81112 Teol. lis., uuden testamentin eksegetiikka
81113 Teol. lis., kirkkohistoria
81114 Teol. lis., dogmatiikka
81115 Teol. lis., teologinen etiikka ynnä uskonnonfilosofia
81116 Teol. lis., käytännöllinen teologia
81117 Teol. lis., Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria
81118 Teol. lis., uskonnon pedagogiikka
81119 Teol. lis., kirkkososiologia
81121 Teol. lis., uskontotiede
81122 Teol. lis., ekumeniikka
81148 Teol. lis., muu pääaine
81149 Teol. lis., pääaine tuntematon

8251 Taiteen tohtori
825101 Taiteen tohtori

81811 Taiteen tri, kuvaamataidon opetus
81812 Taiteen tri, graafinen suunnittelu
81813 Taiteen tri, tekstiilitaide
81814 Taiteen tri, teollinen muotoilu
81815 Taiteen tri, elokuvataide
81816 Taiteen tri, valokuvataide 
81829 Taiteen tri, pääaine tuntematon

8252 Musiikin tohtori
825201 Mus.toht., taiteellinen linja

81832 Musiikin tri, taiteellinen linja
825202 Mus.toht.,tieteellinen linja

81831 Musiikin tri, tieteellinen linja
825299 Mus. toht., muu tai tuntematon linja

81849 Musiikin tri, pääaine tuntematon

8253 Kuvataiteen tohtori
825301 Kuvataiteen tohtori

81881 Kuvataiteen tri

8254 Teatteritaiteen tohtori
825401 Teatteritaiteen tohtori

81869 Teatteritaiteen tri, pääaine tuntematon
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8255 Tanssitaiteen tohtori
825501 Tanssitaiteen tohtori

81871 Tanssitaiteen tri, tanssitaide

8261 Filosofian tohtori, kielitieteet
826101 Fil. toht., suonien kieli

81561 Fil. tri, suomen kieli
81562 Fil. tri, suomen sukukielet

826102 Fil. toht., ruotsin kieli
81563 Fil. tri, pohjoismainen filologia, ruotsin kieli

826103 Fil. toht., englannin kieli
81566 Fil. tri, englantilainen filologia

826104 Fil. toht., saksan kieli
81564 Fil. tri, germaaninen filologia

826105 Fil. toht., ranskan kieli
81565 Fil. tri, romaaninen filologia

826106 Fil. toht., venäjän kieli
81575 Fil. tri, venäjän kieli ja kirjallisuus

826107 Fil. toht., espanjan kieli
81585 Fil. tri, espanjalainen filologia

826109 Fil. toht., saamen kieli
81583 Fil. tri, saamen kieli ja kulttuuri

826110 Fil. toht., itämerensuomalaiset kielet
81567 Fil. tri, itämerensuomalaiset kielet

826111 Fil. toht., unkarin kieli
81586 Fil. tri, unkarin kieli ja kulttuuri

826113 Fil. toht., klassilliset kielet
81568 Fil. tri. Kreikan kirjallisuus
81569 Fil. tri, Rooman kirjallisuus

826114 Fil. toht., slaavilaiset kielet
81573 Fil. tri, slaavilainen filologia

826199 Fil. toht., muu tai tuntematon kieli
81598 Fil. tri, kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan kuuluva muu pääaine
81599 Fil. tri, kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan kuuluva pääaine tuntematon

8262 Filosofian tohtori, kääntäminen ja tulkkaus
826203 Fil. toht., kielenkääntäjä, englanti

81641 Fil. tri, englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus
826204 Fil. toht., kielenkääntäjä, saksa

81642 Fil. tri, saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus
826206 Fil. toht., kielenkääntäjä, venäjä

81643 Fil. tri, venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus

826299 Fil. toht., kielenkääntäjä, muu tai tuntematon kieli
81648 Fil. tri, kääntäminen ja tulkkaus, muu pääkieli
81649 Fil. tri, kääntäminen ja tulkkaus, pääkieli tuntematon
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8263 Filosofian tohtori, historia ja arkeologia
826301 Fil.toht., historia

81511 Fil. tri, Suomen historia
81512 Fil. tri, Suomen ja Skandinavian historia
81513 Fil. tri, yleinen historia
81518 Fil. tri, pohjoismainen kulttuurihistoria
81521 Fil. tri, aate- ja oppihistoria
81522 Fil. tri, kulttuurihistoria
81538 Fil. tri, historian alaan kuuluva muu pääaine
81539 Fil. tri, historian alaan kuuluva pääaine tuntematon

826302 Fil. toht., arkeologia
81514 Fil. tri, arkeologia

8264 Filosofian tohtori, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus
826401 Fil. toht., kirjallisuuden tutkimus

81541 Fil. tri, kotimainen kirjallisuus
81542 Fil. tri, svensk litteratur
81543 Fil. tri, yleinen kirjallisuustiede ja estetiikka, kirjallisuus
81558 Fil. tri, kirjallisuuden tutkimuksen alaan kuuluva muu pääaine
81559 Fil. tri, kirjallisuuden tutkimuksen alaan kuuluva pääaine tuntematon

826402 Fil. toht., kulttuurien tutkimus
81571 Fil. tri, itämaiden kirjallisuus
81572 Fil. tri, sanskrit ja vertaileva indoeurooppalainen kielentutkimus
81577 Fil. tri, assyriologia
81631 Fil. tri, kansatiede
81632 Fil. tri, suomalainen ja vertaileva kansanrunouden tutkimus (folkloristiikka)
81633 Fil. tri, uskontotiede
81634 Fil. tri, kansanperinne, erityisesti kansanmusiikki 

.81635 Fil. tri, kulttuurien tutkimus
81638 Fil. tri, kulttuurien tutkimus, muu pääaine
81639 Fil. tri, kulttuurien tutkimus, pääaine tuntematon

826403 Fil.toht.,kielentutkimus
81574 Fil. tri, yleinen kielitiede 
81576 Fil. tri, altailainen kielentutkimus
81578 Fil. tri, suomalais-ugrilainen kielentutkimus 
81581 Fil. tri, soveltava kielitiede
81584 Fil. tri, tietokonelingvistiikka

826404 Fil. toht., fonetiikka
81579 Fil. tri, fonetiikka

8265 Filosofian tohtori, taiteiden tutkimus
826501 Fil. toht., taidehistoria ja taidekasvatus

81621 Fil. tri, taidehistoria, taiteentutkimus
81624 Fil. tri, taidekasvatus

826502 Fil. toht., musiikkitiede ja musiikkikasvatus
81622 Fil. tri, musiikkitiede, musiikkikasvatus

826599 Fil. toht., muu tai tuntematon taiteiden tutkimuksen ala
81623 Fil. tri, teatteritiede
81625 Fil. tri, e lokuva-ja televisiotiede
81628 Fil. tri, taiteiden tutkimus, muu pääaine
81629 Fil. tri, taiteiden tutkimus, pääaine tuntematon

120 JS T ila s to k e s k u s



Humanistinen ja  ta idealan koulutus 2
8266 Filosofian tohtori, viestintätieteet ja informaatiotutkimus
826601 Fil. toht., viestintätieteet ja informaatiotutkimus

81582 Fil. tri, viestintätieteet, journalistiikka 
81587 Fil. tri, informaatiotutkimus

8267 Filosofian tohtori, filosofia (humanistinen ala)
826701 Fil. toht., filosofia (humanistinen ala)

81611 Fil. tri, filosofia (humanistiset tieteet)
81612 Fil. tri, teoreettinen filosofia
81618 Fil. tri, filosofian alaan kuuluva muu pääaine
81619 Fil. tri, filosofian alaan kuuluva pääaine tuntematon

8269 Filosofian tohtori, muu humanistinen ala
826999 Fil. toht., muu tai tuntematon humanistinen ala

81698 Fil. tri, humanistinen ala, muu pääaine
81699 Fil. tri, humanistinen ala, pääaine tuntematon

8271 Teologian tohtori
827101 Teologian tohtori

81211 Teol. tri, vanhan testamentin eksegetiikka
81212 Teol. tri, uuden testamentin eksegetiikka
81213 Teol. tri, kirkkohistoria
81214 Teol. tri, dogmatiikka
81215 Teol. tri, teologinen etiikka ynnä uskonnon filosofia
81216 Teol. tri, käytännöllinen teologia
81217 Teol. tri, Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria
81218 Teol. tri, uskonnon pedagogiikka
81219 Teol. tri, kirkkososiologia
81221 Teol. tri, uskontotiede
81222 Teol. tri, ekumeniikka
81248 Teol. tri, muu pääaine
81249 Teol. tri, pääaine tuntematon

8299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, tutkijakoulutusaste
829999 Muu tai tuntematon humanistinen ja taidealan koulutus, tutkijakoul utusaste

81998 Humanistinen ja esteettinen muu tutkijakoulutus tai vastaava koulutus
81999 Humanistinen ja esteettinen tutkijakoulutus tai vastaava koulutus, erityisala tuntematon

9299 Humanistinen ja taidealan koulutus, koulutusaste tuntematon
929999 Humanistinen ja taidealan koulutus, koulutusaste tuntematon

91111 Käsi- ja taideteollisuuden peruslinjan yleisjakso 
91131 Musiikkikoulutus, koulutusaste tuntematon 
91198 Taidealan muu koulutus, koulutusaste tuntematon
91998 Humanistinen ja esteettinen muu koulutus, koulutusaste tuntematon
91999 Humanistinen ja esteettinen koulutus, koulutusaste ja erityisala tuntematon
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3 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus

3311 Liiketalouden perustutkinto (merkantti, merkonomi)
331101 Merkonomi, liiketalouden perustutkinto

43151 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

331102 Merkantti, kaupan ja hallinnon perustutkinto
33117 Kaupan ja hallinnon perustutkinto, merkantti

331151 Merkantti, ei erityisalaa
33111 Merkantti, ei erityisalaa

331152 Merkantti, laskentalinja
33113 Merkantti, laskentalinja

331153 Merkantti, myyntilinja
33112 Merkantti, myyntilinja (ent. kaupallinen)

331157 Merkantti, toimistotekninen linja
33114 Merkantti, toimistotekninen linja

331161 Merkantti, varastotalouden linja
33116 Merkantti, varastotalouden linja

331162 Merkantti, yleinen linja
33115 Merkantti, yleinen linja

331199 Merkantti, muu tai tuntematon linja
33128 Merkantti, muu opintolinja
33129 Merkantti, opintolinja tuntematon

3319 Muu kaupan ja hallinnon peruskoulutus, keskiaste
331901 Varasto- ja kuljetustoimintojen perustutkinto

34153 Varasto- ja kuljetustoimintojen perustutkinto

331951 Myyjä
33212 Myyjä

331952 Somistaja
33214 Somistaja

331953 Varastonhoitaja
33971 Varastonhoitaja, varastotyöntekijä

331954 Vakuutusalan perustutkinto
43692 Vakuutusalan perustutkinto

331955 Sosiaaliturvan perustutkinto
43695 Sosiaaliturvan perustutkinto

331956 Terveydenhuollon sihteeri
43691 Terveydenhuollon sihteeri

3341 Kaupan ja hallinnon ammattitutkinto
334112 Yrittäjän ammattitutkinto

43984 Yrittäjyyden ammattitutkinnot
334199 Muu tai tuntematon kaupan ja hallinnon ammattitutkinto

43981 Kaupan ja hallinnon alan ammattitutkinnot
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3371 Kaupan ja hallinnon erikoisammattitutkinto
337107 Yrittäjän erikoisammattitutkinto

43985 Yrittäjyyden erikoisammattitutkinnot
337199 Muu tai tuntematon kaupan ja hallinnon erikoisammattitutkinto

43982 Kaupan ja hallinnon alan erikoisammattitutkinnot

3399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, keskiaste
339901 Muu tai tuntematon kaupallinen koulutus, keskiaste

33298 Kaupallinen muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
33299 Kaupallinen alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erikoisala tuntematon
43298 Kaupallinen muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
43299 Kaupallinen vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, erikoisala tuntematon

339902 Muu tai tuntematon toimistoalan koulutus, keskiaste
33611 Toimistotyön alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
33621 Konekirjoittaja
33628 Toimistotyön muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
33629 Toimistotyön alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erikoisala tuntematon
43338 Hallinto- ja järjestötehtävien muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
43339 Hallinto- ja järjestötehtävien vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, erityisala 

tuntematon
43698 Toimistohenkilökunnan muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
43699 Toimistohenkilökunnan vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, erityisala 

tuntematon

339999 Muu tai tuntematon kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen koulutus, keskiaste
33998 Kauppa- ja toimistoalan muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
33999 Kauppa- ja toimistoalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erityisala tuntematon

5311 Merkonomi, liiketalouden opistotutkinto
531101 Merkonomi, liiketalouden opistotutkinto

43137 Liiketalouden opistotutkinto, merkonomi
531151 Merkonomi (opisto), talous ja hallinto

43124 Merkonomi, julkishallinnon linja (ent. yhteiskunnallinen)
43125 Merkonomi, ulkomaankaupan linja
43127 Merkonomi, materiaalitalouden linja
43128 Merkonomi, yrittäjälinja
43132 Merkonomi, pankkilinja
43133 Merkonomi, vakuutuslinja
43135 Merkonomi, idänkaupan linja
43136 Merkonomi, rahoituslinja

531154 Merkonomi (opisto), sihteerityö ja kielet
43123 Merkonomi, sihteerilinja

531157 Merkonomi (opisto), tietojenkäsittely
43129 Merkonomi, atk-linja

531158 Merkonomi (opisto), liiketalous ja markkinointi
43121 Merkonomi, markkinointilinja
43122 Merkonomi, laskentatoimen linja

531159 Merkonomi (opisto), kirjasto- ja informaatiopalvelut
43131 Merkonomi, kirjastolinja

531160 Merkonomi (opisto), matkailu
43134 Merkonomi, matkailulinja
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531163 Merkonomi (opisto), ei erityisalaa
43111 Merkonomi, ei erityisalaa

531199 Merkonomi (opisto), muu tai tuntematon ala
43148 Merkonomi, muu opintolinja
43149 Merkonomi, opintolinja tuntematon

5314 Sihteerikoulutus, alin korkea-aste
531401 Liikealan ja julkishallinnon sihteeri

53324 Liikealan ja julkishallinnon sihteeri
531402 HSO-sihteeri

53321 HSO-sihteeri, liikealan sihteerilinja
53322 HSO-sihteeri, julkishallinnon sihteerilinja

531499 Muu tai tuntematon sihteerikoulutus, alin korkea-aste
53323 Lääkärinsihteeri (yo-pohj. 2-v.)
53328 Sihteerikoulutus alimmalla korkea-asteella, muu erityisala
53329 Sihteerikoulutus alimmalla korkea-asteella, erityisala tuntematon

5399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, alin korkea-aste
539901 Toimittaja (Sanoma Oy)

53972 Toimittaja (Sanoma Oy)
539951 Markkinointikoulu

53141 Markkinointikoulu
539952 Vientimarkkinoija

53143 Vientimarkkinoija
53144 Vientimarkkinoija, SEV-kauppa

539999 Muu tai tuntematon kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen koulutus, alin korkea-aste
43998 Kauppa- ja toimistoalan muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
43999 Kauppa- ja toimistoalan vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, erityisala 

tuntematon
53198 Kaupallinen koulutus alimmalla korkea-asteella, muu erikoisala
53199 Kaupallinen koulutus alimmalla korkea-asteella, erikoisala tuntematon
53498 Hallinto- ja järjestötehtävien muu toimihenkilökoulutus alimmalla korkea-asteella
53499 Hallinto- ja järjestötehtävien toimihenkilökoulutus alimmalla korkea-asteella, erityisala 

tuntematon
53998 Kaupan ja hallinnon muu koulutus alimmalla korkea-asteella
53999 Kaupan ja hallinnon koulutus alimmalla korkea-asteella, erityisala tuntematon

6311 Tradenomi, liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
631101 Tradenomi, talous ja hallinto

63811 Tradenomi, talous ja hallinto
631104 Tradenomi, sihteerityö ja kielet

63813 Tradenomi, sihteerityö ja kielet
631107 Tradenomi, tietojenkäsittely

63812 Tradenomi, tietojenkäsittely
631108 Tradenomi, liiketalous ja markkinointi

63816 Tradenomi, liiketalous ja markkinointi
631109 Tradenomi, kirjasto-ja informaatiopalvelut

63814 Tradenomi, k irjasto-ja informaatiopalvelut
631110 Tradenomi, matkailu

63815 Tradenomi, matkailu
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631199 Tradenomi, muu tai tuntematon pääaineryhmä

63828 Tradenomi, liiketalouden AM K, muu koulutusohjelma
63829 Tradenomi, liiketalouden AM K, koulutusohjelma tuntematon

6321 Kauppatieteiden kandidaatti (alempi)
632101 Kauppat. kand. (alempi), liiketaloustieteet

63263 Kauppatiet, kand. (alempi), yrityshallinto
63264 Kauppatiet, kand. (alempi), laskentatoimi
63265 Kauppatiet, kand. (alempi), markkinointi
63266 Kauppatiet, kand. (alempi), systeemit
63267 Kauppatiet, kand. (alempi), rahoitus ja investointi
63269 Kauppatiet, kand. (alempi), yritysten johtaminen, yrittäjyys
63271 Kauppatiet, kand. (alempi), oikeustiede, yritysjuridiikka
63272 Kauppatiet, kand. (alempi), logistiikka 
63274 Kauppatiet, kand. (alempi), vakuutustiede

632105 Kauppat. kand. (alempi), yhteiskuntatieteet
63261 Kauppatiet, kand. (alempi), kansantaloustiede
63268 Kauppatiet, kand. (alempi), talousmaantiede
63273 Kauppatiet, kand. (alempi), valtio-oppi, ekonomisk politologi

632115 Kauppat. kand. (alempi), tietojärjestelmätiede
63262 Kauppatiet, kand. (alempi), tietojenkäsittelyoppi

632199 Kauppat. kand. (alempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä
63298 Kauppatiet, kand. (alempi), muu pääaine tai koulutusohjelma
63299 Kauppatiet, kand. (alempi), pääaine tai koulutusohjelma tuntematon

6322 Ekonomi (alempi)
632201 Ekonomi (alempi), liiketaloustieteet

63212 Ekonomi (alempi), liiketaloustiede, yrityksen taloustiede (yleinen)
63218 Ekonomi (alempi), tavaraoppi ja teknologia
63222 Ekonomi (alempi), yksityisoikeus
63223 Ekonomi (alempi), julkisoikeus
63224 Ekonomi (alempi), yrityshallinto
63225 Ekonomi (alempi), laskentatoimi
63226 Ekonomi (alempi), markkinointi
63227 Ekonomi (alempi), systeemit
63231 Ekonomi (alempi), oikeustiede, kauppaoikeus

632205 Ekonomi (alempi), yhteiskuntatieteet
63214 Ekonomi (alempi), kansantaloustiede
63219 Ekonomi (alempi), talousmaantiede  
63221 Ekonomi (alempi), aluetiede
63232 Ekonomi (alempi), valtio-oppi (ekonomisk politologi)
63233 Ekonomi (alempi), taloushistoria
63234 Ekonomi (alempi), taloussosiologia

632214 Ekonomi (alempi), menetelmätieteet
63215 Ekonomi (alempi), talousmatematiikka
63216 Ekonomi (alempi), tilastotiede

632215 Ekonomi (alempi), tietojärjestelmätiede
63217 Ekonomi (alempi), tietojenkäsittelyoppi

632299 Ekonomi (alempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä
63211 Ekonomi (alempi), ei varsinaista pääainetta
63258 Ekonomi (alempi), muu pääaine
63259 Ekonomi (alempi), pääaine tuntematon
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6324 Akateeminen sihteeri ja kirjeenvaihtaja
632451 Akateeminen sihteeri

63311 Akateeminen sihteeri, ei varsinaista pääainetta
63312 Akateeminen sihteeri, suomi
63313 Akateeminen sihteeri, ruotsi
63314 Akateeminen sihteeri, englanti
63315 Akateeminen sihteeri, saksa
63316 Akateeminen sihteeri, ranska
63317 Akateeminen sihteeri, venäjä
63318 Akateeminen sihteeri, espanja
63319 Akateeminen sihteeri, muu pääkieli
63321 Akateeminen sihteeri, yrityshallinto
63322 Akateeminen sihteeri, laskentatoimi
63323 Akateeminen sihteeri, markkinointi
63324 Akateeminen sihteeri, systeemit
63325 Akateeminen sihteeri, kansantaloustiede
63338 Akateeminen sihteeri, muu pääaine
63339 Akateeminen sihteeri, pääaine tuntematon

632452 Kirjeenvaihtaja
63341 Kirjeenvaihtaja, ei varsinaista pääainetta
63342 Kirjeenvaihtaja, suomi
63343 Kirjeenvaihtaja, ruotsi
63344 Kirjeenvaihtaja, englanti
63345 Kirjeenvaihtaja, saksa
63346 Kirjeenvaihtaja, ranska
63347 Kirjeenvaihtaja, venäjä
63348 Kirjeenvaihtaja, espanja
63349 Kirjeenvaihtaja, muu pääkieli
63368 Kirjeenvaihtaja, muu pääaine
63369 Kirjeenvaihtaja, pääaine tuntematon

6329 Muu kauppatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
632999 Muu tai tuntematon kauppatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste

63997 Kaupan ja hallinnon muu koulutus alemmalla kand.asteella

6331 Valtiotieteiden kandidaatti (alempi)
633101 Valtiot, kand. (alempi), valtio-oppi ja politiikan tutkimus

63543 Valtiotiet. kand. (alempi), valtio-oppi
63547 Valtiotiet. kand. (alempi), poliittinen historia
63550 Valtiotiet. kand. (alempi), kansainvälinen oikeus
63554 Valtiotiet. kand. (alempi), julkishallinto, hallinto-oikeus

633102 Valtiot, kand. (alempi), taloustieteet
63541 Valtiotiet. kand. (alempi), kansantaloustiede 
63553 Valtiotiet. kand. (alempi), talous- ja sosiaalihistoria

633103 Valtiot, kand. (alempi), sosiaalitieteet
63542 Valtiotiet. kand. (alempi), sosiologia
63544 Valtiotiet. kand. (alempi), sosiaalipolitiikka 
63552 Valtiotiet. kand. (alempi), sosiaalityö

633105 Valtiot, kand. (alempi), psykologia
63548 Valtiotiet. kand. (alempi), sosiaalipsykologia
63551 Valtiotiet. kand. (alempi), kehityspsykologia

633106 Valtiot, kand. (alempi), viestintätieteet
63545 Valtiotiet. kand. (alempi), viestintä
63555 Valtiotiet. kand. (alempi), kirjastotiede ja informatiikka
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633107 Valtiot, kand. (alempi), filosofia

63549 Valtiotiet. kand. (alempi), filosofia
633108 Valtiot, kand. (alempi), menetelmätieteet

63546 Valtiotiet. kand. (alempi), tilastotiede
633199 Valtiot, kand. (alempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä

63556 Valtiotiet. kand. (alempi), muu pääaine tai koulutusohjelma
63557 Valtiotiet. kand. (alempi), pääaine tai koulutusohjelma tuntematon

6332 Yhteiskuntatieteiden kandidaatti (alempi)
633201 Yhteiskuntat, kand. (alempi), valtio-oppi ja politiikan tutkimus

63567 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), kansainvälinen politiikka
63568 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), valtio-oppi
63570 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), maantiede, suunnittelumaantiede

633202 Yhteiskuntat, kand. (alempi), taloustieteet
63561 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), vakuutus
63569 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), kansantaloustiede
63575 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), yritysten johtaminen, yrittäjyys

633203 Yhteiskuntat, kand. (alempi), sosiaalitieteet
63562 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), nuorisotyö
63564 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), sosiologia
63565 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), sosiaalipolitiikka
63566 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), sosiaalityö

633205 Yhteiskuntat, kand. (alempi), psykologia
63572 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), sosiaalipsykologia 
63574 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), kehityspsykologia

633206 Yhteiskuntat, kand. (alempi), viestintätieteet
63563 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), toimittaja, tiedotusoppi
63571 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), informaatiotutkimus

633207 Yhteiskuntat, kand. (alempi), filosofia
63573 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), filosofia

633208 Yhteiskuntat, kand. (alempi), menetelmätieteet
63577 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), tilastotiede

633299 Yhteiskuntat, kand. (alempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä
63576 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), matkailu
63578 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), muu pääaine tai koulutusohjelma
63579 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), pääaine tai koulutusohjelma tuntematon

6333 Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)
633301 Hallintot. kand. (alempi), hallintotieteet

63581 Hallintotiet, kand. (alempi), hallintotiede
63582 Hallintotiet, kand. (alempi), yrityksen taloustiede
63583 Hallintotiet, kand. (alempi), kunnallisala, kunnallispolitiikka
63584 Hallintotiet, kand. (alempi), julkisoikeus
63586 Hallintotiet, kand. (alempi), finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

633310 Hallintot. kand. (alempi), alue- ja ympäristötieteet
63585 Hallintotiet, kand. (alempi), aluetiede
63587 Hallintotiet, kand. (alempi), ympäristöpolitiikka

633399 Hallintot. kand. (alempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä
63588 Hallintotiet, kand. (alempi), muu pääaine tai koulutusohjelma
63589 Hallintotiet, kand. (alempi), pääaine tai koulutusohjelma tuntematon

'¡¡¡¡I T i la s to k e s k u s
127



3 Kaupallinen ja  yhte iskuntatieteellinen koulutus

6334 Humanististen tieteiden kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen ala
633401 Hum. kand., valtio-oppi ja politiikan tutkimus

63513 Hum. kand., valtio-oppi
63514 Hum. kand., yhteiskuntatiede
63527 Hum. kand., poliittinen historia

633402 Hum. kand., taloustieteet
63511 Hum. kand., kansantaloustiede
63522 Hum. kand., taloustiede
63528 Hum. kand., taloushistoria

633403 Hum. kand., sosiaalitieteet
63512 Hum. kand., sosiologia
63525 Hum. kand., sosiaalipolitiikka, yhteiskuntapolitiikka

633404 Hum. kand., kasvatustieteet
63516 Hum. kand., kasvatustiede 
63521 Hum. kand., erityispedagogiikka
63529 Hum. kand., logopedia 
63531 Hum. kand., aikuiskasvatus

633405 Hum. kand., psykologia
63515 Hum. kand., psykologia 
63519 Hum. kand., kehityspsykologia

633407 Hum. kand., filosofia (yhteiskuntatieteellinen ala)
63517 Hum. kand., käytännöllinen filosofia
63518 Hum. kand., filosofia (yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet)

633408 Hum. kand., menetelmätieteet
63523 Hum. kand., tilastotiede

633409 Hum. kand., tietojenkäsittely
63524 Hum. kand., tietojenkäsittelyoppi

633499 Hum. kand., yhteiskuntatieteellinen ala, muu tai tuntematon pääaineryhmä
63538 Hum. kand., yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden ala, muu pääaine
63539 Hum. kand., yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden ala, pääaine tuntematon

6335 Psykologian kandidaatti (alempi)
633501 Psykologian kandidaatti (alempi)

63911 Psykologian kand. (alempi)

6336 Taloudellis-hallinnollinen tutkinto
633651 Taloudellis-hallinnollinen tutkinto

63411 Taloudell.-hali. tutk., kansantaloustiede
63412 Taloudell.-hali. tutk., yrityksen taloustiede, erityisala tuntematon
63413 Taloudell.-hall. tutk., julkisoikeus
63414 Taloudell.-hall. tutk., yksityisoikeus
63415 Taloudell.-hall. tutk., tietojenkäsittelyoppi
63416 Taloudell.-hall. tutk., julkishallinto
63417 Taloudell.-hall. tutk., kunnallistalous
63418 Taloudell.-hall. tutk., yrityksen taloustiede, laskentatoimi
63419 Taloudell.-hall. tutk., yrityksen hallinto
63448 Taloudell.-hall. tutk., muu pääaine
63449 Taloudell.-hall. tutk., pääaine tuntematon
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6341 Oikeustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
634101 Oikeusnotaari

63171 Oikeusnotaari
634102 Varanotaari

63111 Varanotaari, alempi oikeustutkinto
634199 Muu tai tuntematon oikeustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste

63161 Alempi hallintotutkinto (-1921)
63999 Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden koulutus alemmalla kand.asteella, erityisala 

tuntematon

6391 Sosionomikoulutus ja muu yhteiskunnallinen toimihenkilökoulutus
639151 Hallintovirkamiestutkinto, hallintonotaari

63724 Hallintovirkamiestutkinto, hallintonotaari

639152 Kirjastonhoitaja, sosionomi
63711 Kirjastonhoitaja, sosionomi

639153 Kirjastotutkinto
63713 Kirjastotutkinto

639154 Kunnallistutkinto, socionomexamen, offentlig förvaltning
63725 Kunnallistutkinto, socionomexamen, offentlig förvaltning

639155 Nuorisotyön tutkinto, sosionomi
63734 Nuorisotyön tutkinto, sosionomi

639156 Sosiaalihuoltaja, socionomexamen, socialt arbete
63731 Sosiaalihuoltaja, socionomexamen, socialt arbete

639157 Sosiaalivakuutustutkinto, sosionomi, socialförsäkringsexamen
63727 Sosiaalivakuutustutkinto, sosionomi, socialförsäkringsexamen

639158 Toimittajatutkinto, socionomexamen, journalistik
63741 Toimittajatutkinto, socionomexamen, journalistik

639159 Verovirkamiestutkinto, hallintonotaari
63726 Verovirkamiestutkinto, hallintonotaari

639160 Yhteiskunnallinen tutkinto, sosionomi
63723 Yhteiskunnallinen tutkinto, sosionomi

639161 Yleinen vakuutustutkinto
63721 Yleinen vakuutustutkinto

639199 Muu tai tuntematon sosionomikoulutus tai yhteiskunnallinen toimihenkilökoulutus
63748 Yhteiskunnallinen muu toimihenkilökoulutus alemmalla kand.asteella
63749 Yhteiskunnallinen toimihenkilökoulutus alemmalla kand.asteella, erikoisala tuntematon

6399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
639999 Muu tai tuntematon kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste

63998 Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden muu koulutus alemmalla kand.asteella
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7321 Kauppatieteiden maisteri, kauppatieteiden kandidaatti (ylempi)
732101 Kauppat. ma ¡st., liiketaloustieteet

73201 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), palvelut
73202 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), rahoitus ja investointi
73203 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), tuotantotalous
73204 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), logistiikka
73205 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), vakuutustiede
73211 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), liiketaloustiede (yleinen)
73217 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), tavaraoppi ja -teknologia
73219 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), oikeustiede, kauppaoikeus, yritysjuridiikka
73231 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), yrityshallinto
73232 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), laskentatoimi
73233 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), markkinointi
73234 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), systeemit
73237 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), yritysten johtaminen, yrittäjyys

732105 Kauppat. maist., yhteiskuntatieteet
73212 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), kansantaloustiede
73213 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), taloushistoria
73218 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), talousmaantiede
73221 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), sosiologia, taloussosiologia
73222 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), valtio-oppi, ekonomisk politologi

732114 Kauppat. maist., menetelmätieteet
73214 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), talousmatematiikka
73215 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), tilastotiede

732115 Kauppat. maist., tietojärjestelmätiede
73216 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), tietojenkäsittelyoppi

732199 Kauppat. maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä
73223 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), englanti
73224 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), ruotsi
73225 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), saksa
73226 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), espanja
73227 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), ranska
73228 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), venäjä
73229 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), suomi
73236 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), sovellettu psykologia
73238 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), muu pääaine tai koulutusohjelma
73239 Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi), pääaine tai koulutusohjelma tuntematon

7322 Ekonomi (ylempi)
732201 Ekonomi (ylempi), liiketaloustieteet

73242 Ekonomi (ylempi), yritystalous
73243 Ekonomi (ylempi), yrityshallinto 
73245 Ekonomi (ylempi), ulkomaankauppa
73247 Ekonomi (ylempi), julkisyhteisöjen talous
73248 Ekonomi (ylempi), kansainväliset toiminnot
73249 Ekonomi (ylempi), rahoitus ja investointi
73251 Ekonomi (ylempi), laskentatoimi
73252 Ekonomi (ylempi), markkinointi
73253 Ekonomi (ylempi), kvantitatiivinen suunnittelu, päätöksentekosuunnittelu
73254 Ekonomi (ylempi), oikeustiede, kauppaoikeus, yritysjuridiikka 
73258 Ekonomi (ylempi), merenkulkuala
73261 Ekonomi (ylempi), tuotantotalous
73262 Ekonomi (ylempi), yritysten johtaminen, yrittäjyys
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732205 Ekonomi (ylempi), yhteiskuntatieteet

73244 Ekonomi (ylempi), kokonaistalous
73255 Ekonomi (ylempi), talousmaantiede, aluetalous
73256 Ekonomi (ylempi), sosiologia, yhteiskuntapolitiikka 
73259 Ekonomi (ylempi), taloushistoria

732214 Ekonomi (ylempi), menetelmätieteet
73257 Ekonomi (ylempi), tilastotiede

732215 Ekonomi (ylempi), tietojärjestelmätiede
73246 Ekonomi (ylempi), tietojenkäsittely

732299 Ekonomi (ylempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä
73263 Ekonomi (ylempi), kauppakielet
73268 Ekonomi (ylempi), muu pääaine tai koulutusohjelma
73269 Ekonomi (ylempi), pääaine tai koulutusohjelma tuntematon

7323 Taloustieteiden kandidaatti (ylempi)
732351 Taloust. kand. (ylempi), liiketaloustieteet

73272 Taloustiet, kand., yrityksen taloustiede, erityisala tuntematon
73273 Taloustiet, kand., yksityisoikeus
73274 Taloustiet, kand., yrityksen taloustiede, laskentatoimi
73275 Taloustiet, kand., yrityksen taloustiede, markkinointi
73276 Taloustiet, kand., yrityksen hallinto
73281 Taloustiet, kand., systemointi
73282 Taloustiet, kand., yritysten ja laitosten taloushallinto

732355 Taloust. kand. (ylempi), yhteiskuntatieteet
73271 Taloustiet, kand., kansantaloustiede 
73279 Taloustiet, kand., kokonais- ja aluetalous

732364 Taloust. kand. (ylempi), menetelmätieteet
73278 Taloustiet, kand., tilastotiede

732365 Taloust. kand. (ylempi), tietojärjestelmätiede
73277 Taloustiet, kand., tietojenkäsittelyoppi

732399 Taloust. kand. (ylempi), muu tai tuntematon pääaineryhmä
73288 Taloustiet, kand., muu pääaine tai koulutusohjelma
73289 Taloustiet, kand., pääaine tai koulutusohjelma tuntematon

7331 Valtiotieteiden maisteri, valtiotieteen kandidaatti (ylempi)
733101 Valtiot, maist., valtio-oppi ja politiikan tutkimus

73311 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), kansainvälinen oikeus
73313 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), poliittinen historia 
73321 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), valtio-oppi
73325 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), yksityisoikeus
73326 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), julkishallinto, hallinto-oikeus
73333 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), yhteiskuntasuunnittelu
73334 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), yhteiskuntahistoria
73335 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), kansainväliset suhteet
73337 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), yhteiskuntatiedotus, aluetalous

733102 Valtiot, maist., taloustieteet
73314 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), kansantaloustiede 
73318 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), talous- ja sosiaalihistoria
73327 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), liiketaloustiede
73328 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), taloustiede 
73332 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), taloushallinto
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733103 Valtiot, maist., sosiaalitieteet
73315 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), sosiaalipolitiikka 
73317 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), sosiologia
73338 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), sosiaalityö

733105 Valtiot, maist., psykologia
73316 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), sosiaalipsykologia 
73324 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), psykologia
73339 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), kehityspsykologia

733106 Valtiot, maist., viestintätieteet
73331 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), viestintä, tiedotusoppi 
73336 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), kirjastotiede ja informatiikka

733107 Valtiot, maist., filosofia
73312 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), filosofia

733108 Valtiot, maist., menetelmätieteet
73319 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), tilastotiede

733110 Valtiot, maist., alue- ja ympäristötieteet
73329 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), kulttuurimaantiede

733199 Valtiot, maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä
73322 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), kasvatustiede
73348 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), muu pääaine tai koulutusohjelma
73349 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), pääaine tai koulutusohjelma tuntematon

7332 Yhteiskuntatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (ylempi)
733201 Yhteiskuntat, maist., valtio-oppi ja politiikan tutkimus

73352 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), historia (-1964)
73353 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), kirjallisuuden historia (-1964)
73354 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), kansainvälinen politiikka 
73356 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), kunnallispolitiikka (-1965)
73362 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), valtio-oppi
73377 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), valtio-, hallintotiede

733202 Yhteiskuntat, maist., taloustieteet
73355 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), kansantaloustiede
73368 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), yrityksen taloustiede
73383 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), yritysten johtaminen, yrittäjyys

733203 Yhteiskuntat, maist., sosiaalitieteet
73361 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), sosiologia
73364 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), sosiaalipolitiikka, yhteiskuntapolitiikka
73365 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), sosiaalityö
73381 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), lasten ja nuorten ohjaus
73382 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), sosiaalitiede

733205 Yhteiskuntat, maist., psykologia
73358 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), psykologia
73359 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), sosiaalipsykologia 
73373 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), kehityspsykologia 
73375 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), psykologiset palvelut

733206 Yhteiskuntat, maist., viestintätieteet
73363 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), tiedotusoppi, lehdistö- ja tiedotusoppi
73369 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), kirjastotiede ja informatiikka, 

informaatiotutkimus
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733207 Yhteiskuntat, maist., filosofia

73372 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), filosofia

733208 Yhteiskuntat, maist., menetelmätieteet
73366 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), tilastotiede

733209 Yhteiskuntat, maist., tietojenkäsittely
73371 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), tietojenkäsittelyoppi

733210 Yhteiskuntat, maist., alue- ja ympäristötieteet
73379 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), maantiede, suunnittelumaantiede

733299 Yhteiskuntat, maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä
73351 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), aikuiskasvatus
73388 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), muu pääaine tai koulutusohjelma
73389 Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), pääaine tai koulutusohjelma 

tuntematon

7333 Hallintotieteiden maisteri, hallintotieteiden kandidaatti (ylempi)
733301 Hailintot. maist., hallintotieteet

73391 Hallintotiet, maist., hallintotiet, kand. (ylempi), julkishallinto
73392 Hallintotiet, maist., hallintotiet, kand. (ylempi), julkisoikeus
73393 Hallintotiet, maist., hallintotiet, kand. (ylempi), kunnallisala, kunnallispolitiikka
73394 Hallintotiet, maist., hallintotiet, kand. (ylempi), sosiologia
73396 Hallintotiet, maist., hallintotiet, kand. (ylempi), valtio- ja hallintotiede
73397 Hallintotiet, maist., hallintotiet, kand. (ylempi), talous ja hallinto, finanssihallinto

733310 Hailintot. maist., alue- ja ympäristötieteet
73395 Hallintotiet, maist., hallintotiet, kand. (ylempi), aluetiede, alueellinen suunnittelu ja tutkimus

733399 Hailintot. maist., muu tai tuntematon pääaineryhmä
73398 Hallintotiet, maist., hallintotiet, kand. (ylempi), muu pääaine tai koulutusohjelma
73399 Hallintotiet, maist., hallintotiet, kand. (ylempi), pääaine tai koulutusohjelma tuntematon

7334 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen ala
733401 Fil. maist., valtio-oppi ja politiikan tutkimus

73451 Fil. maist., fil. kand., valtio-oppi
73452 Fil. maist., fil. kand., poliittinen historia

733402 Fil. maist., taloustieteet
73441 Fil. maist., fil. kand., kansantaloustiede
73442 Fil. maist., fil. kand., taloustiede

733403 Fil. maist., sosiaalitieteet
73445 Fil. maist., fil. kand., sosiologia 
73449 Fil. maist., fil. kand., sosiaalipolitiikka

733404 Fil. maist., kasvatustieteet
73443 Fil. maist., fil. kand., kasvatustiede
73453 Fil. maist., fil. kand., aikuiskasvatus 
73455 Fil. maist., fil. kand., erityispedagogiikka

733405 Fil. maist., psykologia
73444 Fil. maist., fil. kand., psykologia

733407 Fil. maist., filosofia (yhteiskuntatieteellinen ala)
73448 Fil. maist., fil. kand., käytännöllinen filosofia

733408 Fil. maist., menetelmätieteet
73446 Fil. maist., fil. kand., tilastotiede (yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet)
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733499 Fil. maist., yhteiskuntatieteellinen ala, muu tai tuntematon pääaineryhmä
73468 Fil. maist., fil. kand., yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden ala, muu pääaine tai 

koulutusohjelma
73469 Fil. maist., fil. kand., yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden ala, pääaine tai koulutusohjelma 

tuntematon

7335 Psykologian maisteri, psykologian kandidaatti (ylempi)
733501 Psykologian maisteri

73531 Psykologian maist., psykologian kand. (ylempi)

7336 Hallinto-opin kandidaatti (ylempi)
733651 Hallinto-opin kandidaatti (ylempi)

73811 Hallinto-opin kand. (-1965)

7341 Oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti, ylempi oikeustutkinto
734101 Oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti, ylempi oikeustutkinto

73111 Oikeustiet, kand.
73161 Ylempi hallintotutkinto (-1921)

7399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
739999 Muu tai tuntematon kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste

73998 Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden muu koulutus ylemmällä kand.asteella
73999 Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden koulutus ylemmällä kand.asteella, erityisala 

tuntematon

8321 Kauppatieteiden lisensiaatti
832101 Kauppat. lis., liiketaloustieteet

83311 Kauppatiet, lis., liiketaloustiede (yleinen)
83317 Kauppatiet, lis., tavaraoppi ja teknologia 
83319 Kauppatiet, lis., oikeustiede, kauppaoikeus
83323 Kauppatiet, lis., yrityshallinto
83324 Kauppatiet, lis., laskentatoimi
83325 Kauppatiet, lis., markkinointi
83326 Kauppatiet, lis., systeemit
83332 Kauppatiet, lis., rahoitus ja investointi
83333 Kauppatiet, lis., ulkomaankauppa
83334 Kauppatiet, lis., päätöksentekosuunnittelu
83335 Kauppatiet, lis., yritysten johtaminen, yrittäjyys
83336 Kauppatiet, lis., tuotantotalous
83337 Kauppatiet, lis., logistiikka

832105 Kauppat. lis., yhteiskuntatieteet
83312 Kauppatiet, lis., kansantaloustiede
83313 Kauppatiet, lis., taloushistoria
83318 Kauppatiet, lis., talousmaantiede
83321 Kauppatiet, lis., sosiologia, taloussosiologia
83322 Kauppatiet, lis., valtio-oppi, ekonomisk politologi

832114 Kauppat. lis., menetelmätieteet
83314 Kauppatiet, lis., talousmatematiikka
83315 Kauppatiet, lis., tilastotiede

832115 Kauppat. lis., tietojärjestelmätiede
83331 Kauppatiet, lis., tietojenkäsittelyoppi
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832199 Kauppat. (is., muu tai tuntematon pääaineryhmä

83348 Kauppatiet, lis., muu pääaine
83349 Kauppatiet, lis., pääaine tuntematon

8323 Taloustieteiden lisensiaatti
832351 Taloust. lis., liiketaloustieteet

83352 Taloustiet, lis., yrityksen taloustiede, erityisala tuntematon
83353 Taloustiet, lis., yksityisoikeus
83354 Taloustiet, lis., yrityksen taloustiede, laskentatoimi
83355 Taloustiet, lis., yrityksen taloustiede, markkinointi
83356 Taloustiet, lis., yrityksen hallinto

832355 Taloust. lis., yhteiskuntatieteet
83351 Taloustiet, lis., kansantaloustiede

832364 Taloust. lis., menetelmätieteet
83358 Taloustiet, lis., tilastotiede

832365 Taloust. lis., tietojärjestelmätiede
83357 Taloustiet, lis., tietojenkäsittelyoppi

832399 Taloust. lis., muu tai tuntematon pääaineryhmä
83368 Taloustiet, lis., muu pääaine
83369 Taloustiet, lis., pääaine tuntematon

8331 Valtiotieteiden lisensiaatti
833101 Valtiot, lis., valtio-oppi ja politiikan tutkimus

83511 Valtiotiet. lis., kansainvälinen oikeus
83513 Valtiotiet. lis., poliittinen historia 
83522 Valtiotiet. lis., valtio-oppi
83526 Valtiotiet. lis., yksityisoikeus
83527 Valtiotiet. lis., hallinto-oikeus, julkishallinto

833102 Valtiot, lis., taloustieteet
83514 Valtiotiet. lis., kansantaloustiede
83515 Valtiotiet. lis., taloustiede
83519 Valtiotiet. lis., talous- ja sosiaalihistoria
83528 Valtiotiet. lis., liiketaloustiede

833103 Valtiot, lis., sosiaalitieteet
83516 Valtiotiet. lis., sosiaalipolitiikka 
83518 Valtiotiet. lis., sosiologia

833105 Valtiot, lis., psykologia
83517 Valtiotiet. lis., sosiaalipsykologia 
83525 Valtiotiet. lis., psykologia 
83533 Valtiotiet. lis., kehityspsykologia

833106 Valtiot, lis., viestintätieteet
83531 Valtiotiet. lis., tiedotusoppi
83532 Valtiotiet. lis., kirjastotiede ja informatiikka

833107 Valtiot, lis., filosofia
83512 Valtiotiet. lis., filosofia

833108 Valtiot, lis., menetelmätieteet
83521 Valtiotiet. lis., tilastotiede

833110 Valtiot, lis., alue- ja ympäristötieteet
83529 Valtiotiet. lis., kulttuurimaantiede
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833199 Valtiot, lis., muu tai tuntematon pääaineryhmä
83523 Valtiotiet. lis., kasvatustiede
83548 Valtiotiet. lis., muu pääaine
83549 Valtiotiet. lis., pääaine tuntematon

8332 Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti
833201 Yhteiskuntat, lis., valtio-oppi ja politiikan tutkimus

83552 Yhteiskuntatiet. lis., kansainvälinen politiikka
83558 Yhteiskuntatiet. lis., valtio-oppi
83568 Yhteiskuntatiet. lis., historia (-1964)
83574 Yhteiskuntatiet. lis., hallintotieteet

833202 Yhteiskuntat, lis., taloustieteet
83553 Yhteiskuntatiet. lis., kansantaloustiede
83566 Yhteiskuntatiet. lis., yrityksen taloustiede

833203 Yhteiskuntat, lis., sosiaalitieteet
83557 Yhteiskuntatiet. lis., sosiologia
83561 Yhteiskuntatiet. lis., sosiaalipolitiikka, yhteiskuntapolitiikka 
83573 Yhteiskuntatiet. lis., sosiaalityö

833205 Yhteiskuntat, lis., psykologia
83555 Yhteiskuntatiet. lis., psykologia
83556 Yhteiskuntatiet. lis., sosiaalipsykologia
83571 Yhteiskuntatiet. lis., kehityspsykologia

833206 Yhteiskuntat, lis., viestintätieteet
83559 Yhteiskuntatiet. lis., tiedotusoppi, lehdistö- ja tiedotusoppi
83567 Yhteiskuntatiet. lis., kirjastotiede ja informatiikka

833207 Yhteiskuntat, lis., filosofia
83569 Yhteiskuntatiet. lis., filosofia

833208 Yhteiskuntat, lis., menetelmätieteet
83563 Yhteiskuntatiet. lis., tilastotiede

833209 Yhteiskuntat, lis., tietojenkäsittely
83564 Yhteiskuntatiet. lis., tietojenkäsittelyoppi

833210 Yhteiskuntat, lis., alue- ja ympäristötieteet
83572 Yhteiskuntatiet. lis., m aantiede, suunnittelumaantiede

833299 Yhteiskuntat, lis., muu tai tuntematon pääaineryhmä
83551 Yhteiskuntatiet. lis., aikuiskasvatus
83588 Yhteiskuntatiet. lis., muu pääaine
83589 Yhteiskuntatiet. lis., pääaine tuntematon

8333 Hallintotieteiden lisensiaatti
833301 Hallintot. lis., hallintotieteet

83591 Hallintotiet, lis., julkishallinto
83592 Hallintotiet, lis., julkisoikeus
83593 Hallintotiet, lis., kunnallispolitiikka
83594 Hallintotiet, lis., sosiologia
83596 Hallintotiet, lis., kansantaloustiede
83597 Hallintotiet, lis., finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

833310 Hallintot. lis., alue- ja ympäristötieteet
83595 Hallintotiet, lis., aluetiede (ent. sosiaali- ja talousekologia)
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833399 Hallintot. lis., muu tai tuntematon pääaineryhmä

83598 Hallintotiet, lis., muu pääaine
83599 Hallintotiet, lis., pääaine tuntematon

8334 Filosofian lisensiaatti, yhteiskuntatieteellinen ala
833401 Fil. lis., valtio-oppi ja politiikan tutkimus

83736 Fil. lis., valtio-oppi
83742 Fil. lis., poliittinen historia

833402 Fil. lis., taloustieteet
83731 Fil. lis., kansantaloustiede
83732 Fil. lis., taloustiede

833403 Fil. lis., sosiaalitieteet
83735 Fil. lis., sosiologia 
83739 Fil. lis., sosiaalipolitiikka

833404 Fil. lis., kasvatustieteet
83733 Fil. lis., kasvatustiede 
83744 Fil. lis., aikuiskasvatus

833405 Fil. lis., psykologia
83734 Fil. lis., psykologia

833407 Fil. lis., filosofia (yhteiskuntatieteellinen ala)
83738 Fil. lis., käytännöllinen filosofia

833408 Fil. lis., menetelmätieteet
83743 Fil. lis., tilastotiede (yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet)

833499 Fil. lis., yhteiskuntatieteellinen ala, muu tai tuntematon pääaineryhmä
83748 Fil. lis., yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden ala, muu pääaine
83749 Fil. lis., yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden ala, pääaine tuntematon

8335 Psykologian lisensiaatti
833501 Psykologian lisensiaatti

83761 Psykologian lis.

8341 Oikeustieteen lisensiaatti
834101 Oikeustieteen lisensiaatti

83111 Oikeustiet, lis., finanssioikeus
83112 Oikeustiet, lis., hallinto-oikeus
83113 Oikeustiet, lis., kansainvälinen oikeus
83114 Oikeustiet, lis., kauppaoikeus
83115 Oikeustiet, lis., m aa-ja  vesioikeus
83116 Oikeustiet, lis., oikeushistoria ja roomalainen oikeus
83117 Oikeustiet, lis., prosessioikeus
83118 Oikeustiet, lis., rikosoikeus
83119 Oikeustiet, lis., siviilioikeus, yleinen osa
83121 Oikeustiet, lis., siviilioikeus, erityisosa
83122 Oikeustiet, lis., työoikeus
83123 Oikeustiet, lis., valtiosääntöoikeus
83124 Oikeustiet, lis., yleinen oikeustiede ja kansainvälinen yksityisoikeus
83125 Oikeustiet, lis., oikeustaloustiede
83198 Oikeustiet, lis., muu pääaine
83199 Oikeustiet, lis., pääaine tuntematon
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8351 Kauppatieteiden tohtori
835101 Kauppat. toht., liiketaloustieteet

83411 Kauppatiet, tri, liiketaloustiede (yleinen)
83417 Kauppatiet, tri, tavaraoppi ja teknologia 
83419 Kauppatiet, tri, oikeustiede, kauppaoikeus
83423 Kauppatiet, tri, yrityshallinto
83424 Kauppatiet, tri, laskentatoimi
83425 Kauppatiet, tri, markkinointi
83426 Kauppatiet, tri, systeemit
83432 Kauppatiet, tri, rahoitus ja investointi
83433 Kauppatiet, tri, yritysten johtaminen, yrittäjyys
83434 Kauppatiet, tri, päätöksentekosuunnittelu
83435 Kauppatiet, tri, logistiikka

835105 Kauppat. toht., yhteiskuntatieteet
83412 Kauppatiet, tri, kansantaloustiede
83413 Kauppatiet, tri, taloushistoria
83418 Kauppatiet, tri, talousmaantiede
83421 Kauppatiet, tri, sosiologia, taloussosiologia
83422 Kauppatiet, tri, valtio-oppi, ekonomisk politologi

835114 Kauppat. toht., menetelmätieteet
83414 Kauppatiet, tri, talousmatematiikka
83415 Kauppatiet, tri, tilastotiede

835115 Kauppat. toht., tietojärjestelmätiede
83431 Kauppatiet, tri, tietojenkäsittelyoppi

835199 Kauppat. toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä
83448 Kauppatiet, tri, muu pääaine
83449 Kauppatiet, tri, pääaine tuntematon

8353 Taloustieteiden tohtori
835351 Taloust. toht., liiketaloustieteet

83452 Taloustiet, tri, yrityksen taloustiede, erityisala tuntematon
83453 Taloustiet, tri, yksityisoikeus
83454 Taloustiet, tri, yrityksen taloustiede, laskentatoimi
83455 Taloustiet, tri, yrityksen taloustiede, markkinointi
83456 Taloustiet, tri, yrityksen hallinto

835355 Taloust. toht., yhteiskuntatieteet
83451 Taloustiet, tri, kansantaloustiede

835365 Taloust. toht., tietojärjestelmätiede
83457 Taloustiet, tri, tietojenkäsittelyoppi

835399 Taloust. toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä
83468 Taloustiet, tri, muu pääaine
83469 Taloustiet, tri, pääaine tuntematon

8361 Valtiotieteiden tohtori
836101 Valtiot, toht., valtio-oppi ja politiikan tutkimus

83611 Valtiotiet. tri, kansainvälinen oikeus 
83613 Valtiotiet. tri, poliittinen historia 
83622 Valtiotiet. tri, valtio-oppi
83626 Valtiotiet. tri, yksityisoikeus
83627 Valtiotiet. tri, hallinto-oikeus
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836102 Valtiot, toht., taloustieteet

83614 Valtiotiet. tri, kansantaloustiede
83615 Valtiotiet. tri, taloustiede
83619 Valtiotiet. tri, talous- ja sosiaalihistoria
83628 Valtiotiet. tri, liiketaloustiede

836103 Valtiot, toht., sosiaalitieteet
83616 Valtiotiet. tri, sosiaalipolitiikka 
83618 Valtiotiet. tri, sosiologia

836105 Valtiot, toht., psykologia
83617 Valtiotiet. tri, sosiaalipsykologia 
83625 Valtiotiet. tri, psykologia 
83633 Valtiotiet. tri, kehityspsykologia

836106 Valtiot, toht., viestintätieteet
83631 Valtiotiet. tri, tiedotusoppi
83632 Valtiotiet. tri, kirjastotiede ja informatiikka

836107 Valtiot, toht., filosofia
83612 Valtiotiet. tri, filosofia

836108 Valtiot, toht., menetelmätieteet
83621 Valtiotiet. tri, tilastotiede

836110 Valtiot, toht., alue- ja ympäristötieteet
83629 Valtiotiet. tri, kulttuurimaantiede

836199 Valtiot, toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä
83623 Valtiotiet. tri, kasvatustiede
83648 Valtiotiet. tri, muu pääaine
83649 Valtiotiet. tri, pääaine tuntematon

8362 Yhteiskuntatieteiden tohtori
836201 Yhteiskuntat, toht., valtio-oppi ja politiikan tutkimus

83652 Yhteiskuntatiet. tri, kansainvälinen politiikka
83658 Yhteiskuntatiet. tri, valtio-oppi
83668 Yhteiskuntatiet. tri, historia (-1964)

836202 Yhteiskuntat, toht., taloustieteet
83653 Yhteiskuntatiet. tri, kansantaloustiede
83666 Yhteiskuntatiet. tri, yrityksen taloustiede

836203 Yhteiskuntat, toht., sosiaalitieteet
83657 Yhteiskuntatiet. tri, sosiologia
83661 Yhteiskuntatiet. tri, sosiaalipolitiikka, yhteiskuntapolitiikka 
83673 Yhteiskuntatiet. tri, sosiaalityö

836205 Yhteiskuntat, toht., psykologia
83655 Yhteiskuntatiet. tri, psykologia
83656 Yhteiskuntatiet. tri, sosiaalipsykologia 
83671 Yhteiskuntatiet. tri, kehityspsykologia

836206 Yhteiskuntat, toht., viestintätieteet
83659 Yhteiskuntatiet. tri, tiedotusoppi, lehdistö- ja tiedotusoppi
83667 Yhteiskuntatiet. tri, kirjastotiede ja informatiikka

836207 Yhteiskuntat, toht., filosofia
83669 Yhteiskuntatiet. tri, filosofia

836208 Yhteiskuntat, toht., menetelmätieteet
83663 Yhteiskuntatiet. tri, tilastotiede
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836209 Yhteiskuntat, toht., tietojenkäsittely
83664 Yhteiskuntatiet. tri, tietojenkäsittelyoppi

836210 Yhteiskuntat, toht., alue- ja ympäristötieteet
83672 Yhteiskuntatiet. tri, maantiede, suunnittelumaantiede

836299 Yhteiskuntat, toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä
83651 Yhteiskuntatiet. tri, aikuiskasvatus
83688 Yhteiskuntatiet. tri, muu pääaine
83689 Yhteiskuntatiet. tri, pääaine tuntematon

8363 Hallintotieteiden tohtori
836301 Hallintot. toht., hallintotieteet

83691 Hallintotiet, tri, julkishallinto
83692 Hallintotiet, tri, julkisoikeus
83693 Hallintotiet, tri, kunnallispolitiikka
83694 Hallintotiet, tri, sosiologia
83696 Hallintotiet, tri, finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi

836310 Hallintot. toht., alue- ja ympäristötieteet
83695 Hallintotiet, tri, aluetiede (ent.sosiaali- ja talousekologia)
83697 Hallintotiet, tri, ympäristöpolitiikka

836399 Hallintot. toht., muu tai tuntematon pääaineryhmä
83698 Hallintotiet, tri, muu pääaine
83699 Hallintotiet, tri, pääaine tuntematon

8364 Filosofian tohtori, yhteiskuntatieteellinen ala
836401 Fil. toht., valtio-oppi ja politiikan tutkimus

83836 Fil. tri, valtio-oppi
83842 Fil. tri, poliittinen historia 
83846 Fil. tri, yhteiskuntatiede

836402 Fil. toht., taloustieteet
83831 Fil. tri, kansantaloustiede
83832 Fil. tri, taloustiede 
83845 Fil. tri, kauppatiede

836403 Fil. toht., sosiaalitieteet
83835 Fil. tri, sosiologia 
83839 Fil. tri, sosiaalipolitiikka

836404 Fil. toht., kasvatustieteet
83833 Fil. tri, kasvatustiede 
83844 Fil. tri, aikuiskasvatus

836405 Fil. toht., psykologia
83834 Fil. tri, psykologia

836407 Fil. toht., filosofia (yhteiskuntatieteellinen ala)
83838 Fil. tri, käytännöllinen filosofia

836408 Fil. toht., menetelmätieteet
83843 Fil. tri, tilastotiede (yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet)

836499 Fil. toht., yhteiskuntatieteellinen ala, muu tai tuntematon pääaineryhmä
83848 Fil. tri, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden ala, muu pääaine
83849 Fil. tri, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden ala, pääaine tuntematon
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8365 Psykologian tohtori
836501 Psykologian tohtori

83861 Psykologian tri

8373 Oikeustieteen tohtori
837301 Oikeustieteen tohtori

83211 Oikeustiet, tri, finanssioikeus
83212 Oikeustiet, tri, hallinto-oikeus
83213 Oikeustiet, tri, kansainvälinen oikeus
83214 Oikeustiet, tri, kauppaoikeus
83215 Oikeustiet, tri, maa- ja vesioikeus
83216 Oikeustiet, tri, oikeushistoria ja roomalainen oikeus
83217 Oikeustiet, tri, prosessioikeus
83218 Oikeustiet, tri, rikosoikeus
83219 Oikeustiet, tri, siviilioikeus, yleinen osa
83221 Oikeustiet, tri, siviilioikeus, erityisosa
83222 Oikeustiet, tri, työoikeus
83223 Oikeustiet, tri, valtiosääntöoikeus
83224 Oikeustiet, tri, yleinen oikeustiede ja kansainvälinen yksityisoikeus
83225 Oikeustiet, tri, Eurooppaoikeus
83298 Oikeustiet, tri, muu pääaine
83299 Oikeustiet, tri, pääaine tuntematon

8399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, tutkijakoulutusaste
839999 Muu tai tuntematon kaupallinen tai yhteiskuntatieteellinen koulutus, tutkijakoulutusaste

83998 Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden muu tutkijakoulutus tai vastaava koulutus
83999 Laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tutkijakoulutus tai vastaava koulutus, erityisala 

tuntematon

9399 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, koulutusaste tuntematon
939999 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, koulutusaste tuntematon

93211 Kaupan ja hallinnon peruslinjan yleisjakso
93298 Kauppa- ja toimistoalan muu koulutus, koulutusaste tuntematon
93299 Kauppa- ja toimistoalan koulutus, koulutusaste ja erityisala tuntematon
93998 Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden muu koulutus, 

koulutusaste tuntematon
93999 Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden koulutus, 

koulutusaste ja erityisala tuntematon
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3411 Tietojenkäsittelyn peruskoulutus, keskiaste
341151 Atk-kirjoittaja

33631 Atk-kirjoittaja
341152 Ohjelmoija

43611 Ohjelmoija

341153 Operaattori
33632 Operaattori

341199 Muu tai tuntematon tietojenkäsittelyn peruskoulutus, keskiaste
33638 Atk-alan muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
33639 Atk-alan alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erityisala tuntematon

5411 Tietojenkäsittelyn koulutus, alin korkea-aste 
541101 Datanomi

53312 Datanomi (ent. atk-tutkinto)
541152 Tietojenkäsittelyn suunnittelija

53311 Tietojenkäsittelyn suunnittelija
541199 Muu tai tuntematon tietojenkäsittelyn koulutus, alin korkea-aste

43618 Atk-alan muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
43619 Atk-alan vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, erityisala tuntematon
53318 Atk-alan muu koulutus alimmalla korkea-asteella
53319 Atk-alan koulutus alimmalla korkea-asteella, erityisala tuntematon

6421 Luonnontieteiden kandidaatti, matematiikka ja tilastotiede
642101 Luonnont. kand., matematiikka

64411 Luonnontiet, kand., matematiikka
64412 Luonnontiet, kand., sovellettu matematiikka
64428 Luonnontiet, kand., matematiikan alaan kuuluva muu pääaine
64429 Luonnontiet, kand., matematiikan alaan kuuluva pääaine tuntematon

642102 Luonnont. kand., tilastotiede
64423 Luonnontiet, kand., tilastotiede

6422 Luonnontieteiden kandidaatti, tietojenkäsittely
642201 Luonnont. kand., tietojenkäsittely

64421 Luonnontiet, kand., tietojenkäsittelyoppi

6423 Luonnontieteiden kandidaatti, fysikaaliset tieteet
642301 Luonnont. kand., fysiikka

64431 Luonnontiet, kand., fysiikka
64432 Luonnontiet, kand., teoreettinen fysiikka
64436 Luonnontiet, kand., lääketieteellinen fysiikka
64437 Luonnontiet, kand., biofysiikka
64448 Luonnontiet, kand., fysiikan alaan kuuluva muu pääaine
64449 Luonnontiet, kand., fysiikan alaan kuuluva pääaine tuntematon

642302 Luonnont. kand., geofysiikka
64435 Luonnontiet, kand., geofysiikka
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642303 Luonnont. kand., meteorologia

64434 Luonnontiet, kand., meteorologia

642304 Luonnont. kand., tähtitiede
64433 Luonnontiet, kand., tähtitiede

6424 Luonnontieteiden kandidaatti, kemia
642401 Luonnont. kand., kemia

64451 Luonnontiet, kand., kemia
64468 Luonnontiet, kand., kemian alaan kuuluva muu pääaine
64469 Luonnontiet, kand., kemian alaan kuuluva pääaine tuntematon

6425 Luonnontieteiden kandidaatti, geologia
642501 Luonnont. kand., geologia

64471 Luonnontiet, kand., geologia
64472 Luonnontiet, kand., geologia ja mineralogia
64473 Luonnontiet, kand., geologia ja paleontologia, maaperägeologia

6426 Luonnontieteiden kandidaatti, maantiede
642601 Luonnont. kand., maantiede

64475 Luonnontiet, kand., maantiede
64498 Luonnontiet, kand., geologian ja maantieteen alaan kuuluva muu pääaine
64499 Luonnontiet, kand., geologian ja m aantieteen alaan kuuluva pääaine tuntematon

6427 Luonnontieteiden kandidaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede
642701 Luonnont. kand., biologia

64511 Luonnontiet, kand., eläintiede
64512 Luonnontiet, kand., kasvitiede
64513 Luonnontiet, kand., perinnöllisyystiede
64514 Luonnontiet, kand., yleinen biologia
64515 Luonnontiet, kand., mikrobiologia
64517 Luonnontiet, kand., solubiologia, molekyylibiologia
64518 Luonnontiet, kand., hydrobiologia
64528 Luonnontiet, kand., biologian alaan kuuluva muu pääaine
64529 Luonnontiet, kand., biologian alaan kuuluva pääaine tuntematon

642702 Luonnont. kand., biokemia
64452 Luonnontiet, kand., biokemia
64453 Luonnontiet, kand., kemia-biokemia

642703 Luonnont. kand., ympäristötiede
64516 Luonnontiet, kand., ekologia ja luonnonhoito
64519 Luonnontiet, kand., ympäristötiede

6429 Luonnontieteiden kandidaatti, muu ala
642901 Luonnont. kand., filosofia

64422 Luonnontiet, kand., filosofia (matem.-luonnontiet.)
642999 Luonnont. kand., muu tai tuntematon ala

64598 Luonnontiet, kand., muu pääaine
64599 Luonnontiet, kand., pääaine tuntematon
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7421 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, matematiikka ja tilastotiede
742101 Fil. maist., matematiikka

72263 Fil. maist., fil. kand., matematiikan aineenopettaja
74511 Fil. maist., fil. kand., matematiikka
74512 Fil. maist., fil. kand., sovellettu matematiikka 
74524 Fil. maist., fil. kand., matematiikka ja tilastotiede
74528 Fil. maist., fil. kand., matematiikan alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma
74529 Fil. maist., fil. kand., matematiikan alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon

742102 Fil. maist., tilastotiede
74523 Fil. maist., fil. kand., tilastotiede (matem.-luonnontiet.)

7422 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, tietojenkäsittely
742201 Fil. maist., tietojenkäsittely

72266 Fil. maist., fil. kand., tietotekniikan aineenopettaja 
74521 Fil. maist., fil. kand., tietojenkäsittelyoppi

7423 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, fysikaaliset tieteet
742301 Fil. maist., fysiikka

72264 Fil. maist., fil. kand., fysiikan, fysikaalisten tieteiden aineenopettaja
74531 Fil. maist., fil. kand., fysiikka
74532 Fil. maist., fil. kand., teoreettinen fysiikka
74536 Fil. maist., fil. kand., lääketieteellinen fysiikka
74537 Fil. maist., fil. kand., biofysiikka
74538 Fil. maist., fil. kand., fysikaaliset tieteet
74539 Fil. maist., fil. kand., elektroniikka, tietotekniikka
74548 Fil. maist., fil. kand., fysiikan alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma
74549 Fil. maist., fil. kand., fysiikan alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon

742302 Fil. maist., geofysiikka
74535 Fil. maist., fil. kand., geofysiikka

742303 Fil. maist., meteorologia
74534 Fil. maist., fil. kand., meteorologia

742304 Fil. maist., tähtitiede
74533 Fil. maist., fil. kand., tähtitiede

7424 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kemia 
742401 Fil. maist., kemia

72265 Fil. maist., fil. kand., kemian aineenopettaja
74551 Fil. maist., fil. kand., kemia
74552 Fil. maist., fil. kand., analyyttinen kemia
74553 Fil. maist., fil. kand., fysikaalinen kemia
74554 Fil. maist., fil. kand., orgaaninen kemia
74555 Fil. maist., fil. kand., epäorgaaninen kemia
74568 Fil. maist., fil. kand., kemian alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma
74569 Fil. maist., fil. kand., kemian alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon

7425 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, geologia
742501 Fil. maist., geologia

74571 Fil. maist., fil. kand., geologia
74572 Fil. maist., fil. kand., geologia ja mineralogia
74573 Fil. maist., fil. kand., geologia ja paleontologia, maaperägeologia
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7426 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, maantiede
742601 Fil. maist., maantiede

72262 Fil. maist., fil. kand., m aantieteen aineenopettaja 
74575 Fil. maist., fil. kand., maantiede
74598 Fil. maist., fil. kand., geologian ja maantieteen alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma
74599 Fil. maist., fil. kand., geologian ja maantieteen alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma 

tuntematon

7427 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede
742701 Fil. maist., biologia

72261 Fil. maist., fil. kand., biologian aineenopettaja
74611 Fil. maist., fil. kand., eläintiede
74612 Fil. maist., fil. kand., kasvitiede
74613 Fil. maist., fil. kand., perinnöllisyystiede
74614 Fil. maist., fil. kand., biologia
74615 Fil. maist., fil. kand., mikrobiologia
74617 Fil. maist., fil. kand., solubiologia, molekyylibiologia
74618 Fil. maist., fil. kand., hydrobiologia
74628 Fil. maist., fil. kand., biologian alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma
74629 Fil. maist., fil. kand., biologian alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon

742702 Fil. maist., biokemia
74556 Fil. maist., fil. kand., biokemia, bioteknologia
74557 Fil. maist., fil. kand., kemia-biokemia

742703 Fil. maist., ympäristötiede
74616 Fil. maist., fil. kand., ekologia ja luonnonhoito 
74621 Fil. maist., fil. kand., ympäristötiede

7429 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, muu luonnontieteellinen ala
742901 Fil. maist., filosofia (luonnontieteellinen ala)

74522 Fil. maist., fil. kand., filosofia (matem.-luonnontiet.)

742999 Fil. maist., muu tai tuntematon luonnontieteellinen ala
72288 Fil. maist., fil. kand., luonnontieteellisen alan muu opettajankoulutus
72289 Fil. maist., fil. kand., luonnontieteellisen alan tuntematon opettajankoulutus
74698 Fil. maist., fil. kand., matem.-luonnont. ala, muu pääaine tai koulutusohjelma
74699 Fil. maist., fil. kand., matem.-luonnont. ala, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon

8421 Filosofian lisensiaatti, matematiikka ja tilastotiede
842101 Fil. lis., matematiikka

84511 Fil. lis., matematiikka
84512 Fil. lis., sovellettu matematiikka
84518 Fil. lis., matematiikan alaan kuuluva muu pääaine
84519 Fil. lis., matematiikan alaan kuuluva pääaine tuntematon

842102 Fil. lis., tilastotiede
84515 Fil. lis., tilastotiede (matem.-luonnontiet.)

8422 Filosofian lisensiaatti, tietojenkäsittely
842201 Fil. lis., tietojenkäsittely

84516 Fil. lis., tietojenkäsittelyoppi
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8423 Filosofian lisensiaatti, fysikaaliset tieteet
842301 Fil. Ms., fysiikka

84521 Fil. lis., fysiikka
84522 Fil. lis., teoreettinen fysiikka 
84526 Fil. lis., biofysiikka
84528 Fil. lis., fysiikan alaan kuuluva muu pääaine
84529 Fil. lis., fysiikan alaan kuuluva pääaine tuntematon

842302 Fil. lis., geofysiikka
84525 Fil. lis., geofysiikka

842303 Fil. lis., meteorologia
84524 Fil. lis., meteorologia

842304 Fil. lis., tähtitiede
84523 Fil. lis., tähtitiede

8424 Filosofian lisensiaatti, kemia
842401 Fil. lis., kemia

84531 Fil. lis., kemia
84532 Fil. lis., analyyttinen kemia
84533 Fil. lis., fysikaalinen kemia
84534 Fil. lis., orgaaninen kemia
84535 Fil. lis., epäorgaaninen kemia 
84537 Fil. lis., toksikologia
84548 Fil. lis., kemian alaan kuuluva muu pääaine
84549 Fil. lis., kemian alaan kuuluva pääaine tuntematon

8425 Filosofian lisensiaatti, geologia
842501 Fil. lis., geologia

84551 Fil. lis., geologia
84552 Fil. lis., geologia ja mineralogia
84553 Fil. lis., geologia ja paleontologia, maaperägeologia

8426 Filosofian lisensiaatti, maantiede
842601 Fil. lis., maantiede

84555 Fil. lis., maantiede
84558 Fil. lis., geologian ja maantieteen alaan kuuluva muu pääaine
84559 Fil. lis., geologian ja maantieteen alaan kuuluva pääaine tuntematon

8427 Filosofian lisensiaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede
842701 Fil. lis., biologia

84561 Fil. lis., eläintiede
84562 Fil. lis., kasvitiede
84563 Fil. lis., perinnöllisyystiede
84564 Fil. lis., biologia
84565 Fil. lis., mikrobiologia
84567 Fil. lis., solubiologia, molekyylibiologia
84568 Fil. lis., hydrobiologia
84578 Fil. lis., biologian alaan kuuluva muu pääaine
84579 Fil. lis., biologian alaan kuuluva pääaine tuntematon

842702 Fil. lis., biokemia
84536 Fil. lis., biokemia, bioteknologia
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842703 Fil. lis., ympäristötiede

84566 Fil. lis., ekologia ja luonnonhoito 
84569 Fil. lis., ympäristötiede

8429 Filosofian lisensiaatti, muu luonnontieteellinen ala
842901 Fil. lis., filosofia (luonnontieteellinen ala)

84517 Fil. lis., filosofia (matem.-luonnontiet.)
842999 Fil. lis., muu tai tuntematon luonnontieteellinen ala

84598 Fil. lis., matem.-luonnont. ala, muu pääaine
84599 Fil. lis., matem.-luonnont. ala, pääaine tuntematon

8451 Filosofian tohtori, matematiikka ja tilastotiede
845101 Fil. toht., matematiikka

84611 Fil. tri, matematiikka
84612 Fil. tri, sovellettu matematiikka
84618 Fil. tri, matematiikan alaan kuuluva muu pääaine
84619 Fil. tri, matematiikan alaan kuuluva pääaine tuntematon

845102 Fil. toht., tilastotiede
84615 Fil. tri, tilastotiede (matem.-luonnontiet.)

8452 Filosofian tohtori, tietojenkäsittely
845201 Fil. toht., tietojenkäsittely

84616 Fil. tri, tietojenkäsittelyoppi

8453 Filosofian tohtori, fysikaaliset tieteet
845301 Fil. toht., fysiikka

84621 Fil. tri, fysiikka
84622 Fil. tri, teoreettinen fysiikka 
84626 Fil. tri, biofysiikka
84628 Fil. tri, fysiikan alaan kuuluva muu pääaine
84629 Fil. tri, fysiikan alaan kuuluva pääaine tuntematon

845302 Fil. toht., geofysiikka
84625 Fil. tri, geofysiikka

845303 Fil. toht., meteorologia
84624 Fil. tri, meteorologia

845304 Fil. toht., tähtitiede
84623 Fil. tri, tähtitiede

8454 Filosofian tohtori, kemia
845401 Fil. toht., kemia

84631 Fil. tri, kemia
84632 Fil. tri, analyyttinen kemia
84633 Fil. tri, fysikaalinen kemia
84634 Fil. tri, orgaaninen kemia
84635 Fil. tri, epäorgaaninen kemia 
84637 Fil. tri, toksikologia
84648 Fil. tri, kemian alaan kuuluva muu pääaine
84649 Fil. tri, kemian alaan kuuluva pääaine tuntematon

lljj j l  T ila s to k e s k u s
147



4 Luonnontieteell inen koulutus

8455 Filosofian tohtori, geologia
845501 Fil.toht., geologia

84651 Fil.tri, geologia
84652 Fil. tri, geologia ja mineralogia
84653 Fil. tri, geologia ja paleontologia, maaperägeologia

8456 Filosofian tohtori, maantiede
845601 Fil.toht., maantiede

84655 Fil.tri,m aantiede
84658 Fil. tri, geologian ja maantieteen alaan kuuluva muu pääaine
84659 Fil. tri, geologian ja maantieteen alaan kuuluva pääaine tuntematon

8457 Filosofian tohtori, biologia, biokemia ja ympäristötiede
845701 Fil. toht., biologia

84661 Fil.tri, eläintiede
84662 Fil. tri, kasvitiede
84663 Fil.tri, perinnöllisyystiede
84664 Fil. tri, biologia
84665 Fil. tri, mikrobiologia
84667 Fil. tri, solubiologia, molekyylibiologia
84668 Fil.tri,hydrobiologia
84678 Fil. tri, biologian alaan kuuluva muu pääaine
84679 Fil. tri, biologian alaan kuuluva pääaine tuntematon

845702 Fil. toht., biokemia
84636 Fil. tri, biokemia, bioteknologia

845703 Fil.toht.,ympäristötiede
84666 Fil. tri, ekologia ja luonnonhoito
84669 Fil. tri, ympäristötiede

8459 Filosofian tohtori, muu luonnontieteellinen ala
845901 Fil. toht., filosofia (luonnontieteellinen ala)

84617 Fil. tri, filosofia (matem.-luonnontiet.)
845999 Fil. toht., muu tai tuntematon luonnontieteellinen ala

84698 Fil. tri, matem.-luonnont. ala, muu pääaine
84699 Fil. tri, matem.-luonnont. ala, pääaine tuntematon
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3511 Kone- ja metallialan peruskoulutus
351101 Kone- ja metallialan perustutkinto

34147 Kone- ja metallialan perustutkinto
351102 Koneistuksen perustutkinto

44426 Koneistuksen perustutkinto
351103 Koneenasennuksen perustutkinto

44431 Koneenasennuksen perustutkinto
351104 Levy- ja hitsausalan perustutkinto

44423 Levy- ja hitsausalan perustutkinto
351105 Kelloseppä

44441 Kelloseppä
44443 Kelloseppä (perustutkinto)

351151 Asentaja-koneistaja
34127 Asentaja-koneistaja (viilari-koneistaja) (alle 3-v.) 
44414 Asentaja-koneistaja (3-v.)

351152 Hienomekaanikko
34137 Hienomekaanikko

351153 Huoltoasentaja
34144 Huoltoasentaja

351154 Kaivosmies
34138 Kaivosmies

351156 Koneasentaja
34134 Koneasentaja (alle 3-v.)
44416 Koneasentaja (3-v.)

351157 Koneenkorjaaja
34171 Koneenkorjaaja

351158 Koneenkäyttäjä, koneenhoitaja
34139 Koneenkäyttäjä
34141 Koneenhoitaja

351159 Koneistaja
34122 Koneistaja (alle 3-v.)
44413 Koneistaja (3-v.)

351160 Konemestari
34145 Konemestari

351161 Laitosasentaja
34142 Laitosasentaja

351162 Levyseppä-hitsaaja
34118 Levyseppä-hitsaaja (alle 3-v.)
44411 Levyseppä-hitsaaja (3-v.)

351164 Mekaanikko, käyttötekniikka
44419 Mekaanikko, käyttötekniikka

351165 Mekaanikko, tuotantotekniikka
34146 Mekaanikko, tuotantotekniikka
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351166 Mekaanikko, työstötekniikka
44418 Mekaanikko, työstötekniikka

351167 Mekaanikko, valumallin valmistustekniikka; valumallinvalmistaja
34114 Mekaanikko, valumallin valmistustekniikka; valumallinvalmistaja

351168 Mekaanikko, valutekniikka; valaja
34113 Mekaanikko, valutekniikka; valaja

351169 Metallimies, metallurginen muokkaaja
34111 Metallim ies, metallurginen muokkaaja

351171 Ompelukonemekaanikko
34136 Ompelukonemekaanikko

351172 Seppä
34116 Seppä

351173 Tekstiilikoneasentaja
44464 Tekstiilikoneasentaja (3-v.)

351174 Työkalunvalmistaja
44415 Työkalunvalmistaja

351199 Muu tai tuntematon kone- ja metallialan peruskoulutus
34198 M etalli-, kone- ja autoalan muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
34199 M etalli-, kone- ja autoalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erikoisala tuntematon
44498 M etalli-, kone- ja autoalan muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
44499 M etalli-, kone- ja autoalan vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, opintolinja 

tuntematon

3512 LVI-alan peruskoulutus
351201 LVI-alan perustutkinto

34148 LVI-alan perustutkinto
351202 Kiinteistöhoitoalan perustutkinto

34149 Kiinteistönhoitoalan perustutkinto

351251 Ilmastointiasentaja, ilmastointialan levyseppä
34119 Ilmastointiasentaja, ilmastointialan levyseppä

351252 Kiinteistönhoitaja
34143 Kiinteistönhoitaja

351253 Putkiasentaja
34131 Putkiasentaja

3513 Auto- ja kuljetusalan peruskoulutus
351301 Autoalan perustutkinto

34152 Autoalan perustutkinto
351302 Ajoneuvoasentaja (perustutkinto)

44434 Ajoneuvoasentaja (perustutkinto)
351303 Autokorinkorjaaja (perustutkinto)

44437 Autokorinkorjaaja (perustutkinto)

351304 Automaalari (perustutkinto)
44427 Automaalari (perustutkinto)

351305 Laivamekaanikko (perustutkinto)
45114 Laivamekaanikko (perustutkinto)
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351306 Lentokoneasentaja

34182 Lentokoneasentaja (alle 3-v.)
44438 Lentokoneasentaja (perustutkinto)
44462 Lentokoneasentaja (3-v.)

351351 Autonhuoltaja
34169 Autonhuoltaja

351352 Dieselasentaja
44453 Dieselasentaja

351353 Laivakoneasentaja
34178 Laivakoneasentaja

351354 Laivaputkiasentaja
34132 Laivaputkiasentaja (alle 3-v.)
44417 Laivaputkiasentaja (3-v.)

351355 Lentokonehuoltomekaanikko
44461 Lentokonehuoltomekaanikko

351356 Maanrakennuskoneasentaja
34173 Maarakennuskoneasentaja

351357 Mekaanikko, ajoneuvotekniikka; ajoneuvoasentaja
44458 Mekaanikko, ajoneuvotekniikka; ajoneuvoasentaja (3-v.)

351358 Mekaanikko, autokorikorjaus; autopeltiseppä
34165 Autopeltiseppä (alle 3-v.)
44455 Mekaanikko, autokorikorjaus; autopeltiseppä (3-v.)

351359 Mekaanikko, automaalaus; automaalari
34167 Automaalari (alle 3-v.)
44459 Mekaanikko, automaalaus; automaalari (3-v.)

351360 Mekaanikko, autotekniikka; autonasentaja
34161 Mekaanikko, autotekniikka; autonasentaja (alle 3-v.)
44451 Autonasentaja (3-v.)

351361 Moottoriasentaja
44452 Moottoriasentaja (3-v.)

351362 Työkoneasentaja
44457 Työkoneasentaja (3-v.)

351363 Maatalouskoneasentaja
34174 Maatalouskoneasentaja (alle 3-v.)
44456 Maatalouskoneasentaja (3-v.)

351364 Metsäkoneasentaja
34175 Metsäkoneasentaja (alle 3-v.), (ent. metsätyökonekorjaaja)
44463 Metsäkoneasentaja (3-v.)

3514 Sähköalan peruskoulutus
351401 Sähköalan perustutkinto

34278 Sähköalan perustutkinto
351402 Sähkövoimatekniikan perustutkinto

44558 Sähkövoimatekniikan perustutkinto
351403 Automaatiotekniikan perustutkinto

44562 Automaatiotekniikan perustutkinto
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351404 Laivasähköasentaja
34256 Laivasähkömies (alle 3-v.)
44573 Laivasähköasentaja (3-v.)
45113 Laivasähköasentaja (perustutkinto)

351406 Lentokone-elektroniikka-asentaja
44571 Lentokone-elektronllkka-asentaja

351451 Autosähköasentaja
34254 Autosähköasentaja (alle 3-v.)
44454 Autosähköasentaja (3-v.)

351452 Elektroniikka-asentaja
34271 Elektroniikka-asentaja (alle 3-v.)
44568 Elektroniikka-asentaja (3-v.)

351453 Koje- ja kojeistoasentaja
34275 Koje- ja kojeistoasentaja (alle 3-v.)
44572 Koje- ja kojeistoasentaja (3-v.)

351454 Lentokonesähköasentaja
44569 Lentokonesähköasentaja

351455 Mekaanikko, automaatiotekniikka; instrumenttiasentaja
34269 Instrumenttiasentaja (alle 3-v.)
44567 Mekaanikko, automaatiotekniikka; instrumenttiasentaja (3-v.)

351456 Mekaanikko, sähkövoimatekniikka
44554 Mekaanikko, sähkövoimatekniikka

351457 Puhelinasentaja
34257 Puhelinasentaja (alle 3-v.)
44556 Puhelinasentaja (3-v.)

351458 Radio- ja televisioasentaja
34264 Radio- ja televisioasentaja (alle 3-v.)
44563 Radio- ja televisioasentaja (3-v.)

351459 Sähköasentaja
34251 Sähköasentaja (alle 3-v.)
44551 Sähköasentaja (3-v.)

351460 Sähkökoneasentaja
34252 Sähkökoneasentaja (alle 3-v.)

351461 Sähkölaitosasentaja
34253 Sähkölaitosasentaja (alle 3-v.)
44552 Sähkölaitosasentaja (3-v.)

351462 Tehoelektroniikka-asentaja
34272 Tehoelektroniikka-asentaja

351463 Teollisuussähköasentaja
44553 Teollisuussähköasentaja (3-v.)

351499 Muu tai tuntematon sähköalan peruskoulutus
34298 Sähköalan muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
34299 Sähköalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus, opintolinja tuntematon
44598 Sähköalan muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
44599 Sähköalan vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, opintolinja tuntematon

3515 Tietotekniikan ja tietoliikenteen peruskoulutus
351501 Tietotekniikan perustutkinto

44561 Tietotekniikan perustutkinto
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351551 Mekaanikko, tietotekniikka

44555 Mekaanikko, tietotekniikka

351552 Radiosähköttäjä
45531 Radiosähköttäjä

351599 Muu tai tuntematon tietotekniikan ja tietoliikenteen peruskoulutus
45598 Tietoliikenteen muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
45599 Tietoliikenteen vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, erikoisala tuntematon

3516 Paperi- ja kemianteollisuuden peruskoulutus
351601 Kemianteollisuuden perustutkinto

34419 Kemianteollisuuden perustutkinto

351602 Paperiteollisuuden perustutkinto
34421 Paperiteollisuuden perustutkinto

351603 Laboratorioalan perustutkinto
34418 Laboratorioalan perustutkinto

351651 Kemian prosessinhoitaja
34415 Kemian prosessinhoitaja

351652 Laborantti
34417 Laborantti (alle 3-v.)
44687 Laborantti (3-v.)

351653 Laborantti, kemia
44685 Kemian laborantti (3-v.)

351654 Laborantti, lääketeollisuus
44683 Laborantti, lääketeollisuus

351655 Paperi- ja selluloosateollisuuden ammattikoulutus
44681 Paperi- ja selluloosateollisuuden vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus

351656 Paperiprosessinhoitaja
34413 Paperiprosessinhoitaja

351699 Muu tai tuntematon paperi- ja kemianteollisuuden peruskoulutus
34428 Kemian, paperi- ja selluloosateollisuuden muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
34429 Kemian, paperi- ja selluloosateollisuuden alle 3-vuotinen ammattikoulutus, opintolinja 

tuntematon
44698 Kemian, paperi- ja selluloosateollisuuden muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava 

ammattikoulutus
44699 Kemian, paperi- ja selluloosateollisuuden vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, 

opintolinja tuntematon

3517 Puualan peruskoulutus
351701 Puualan perustutkinto

34372 Puualan perustutkinto

351702 Terähuollon perustutkinto
44657 Terähuollon perustutkinto

351703 Veneenrakennuksen perustutkinto
34375 Veneenrakennuksen perustutkinto

351704 Verhoilualan perustutkinto
34373 Verhoilualan perustutkinto

351751 Levyteollisuuden prosessinhoitaja
34366 Levyteollisuuden prosessinhoitaja
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351752 Mekaanikko, puutekniikka
34371 Mekaanikko, puutekniikka

351753 Mekaanisen puunjalostuksen ammattikoulutus
34351 Mekaanisen puunjalostuksen ammattikoulutus (alle 3-v.)

351754 Pinnankäsittelijä
34363 Pinnankäsittelijä

351755 Puuseppä (puuala)
34354 Puuseppä (alle 3-v.)
44656 Puuseppä (3-v.)

351756 Puuteollisuuden terä- ja laiteasentaja
44655 Puuteollisuuden terä- ja laiteasentaja

351757 Sahatyönjohtaja
34368 Sahatyönjohtaja

351758 Sahausprosessinhoitaja
34352 Sahausprosessinhoitaja

351759 Veneenrakentaja
34361 Veneenrakentaja

351760 Verhoilija
34369 Verhoilija

351799 Muu tai tuntematon puualan peruskoulutus
34378 Puuteollisuuden muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
34379 Puuteollisuuden alle 3-vuotinen ammattikoulutus, opintolinja tuntematon
44678 Puuteollisuuden muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
44679 Puuteollisuuden vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, opintolinja tuntematon

3518 Pintakäsittelyalan peruskoulutus
351801 Teollisen pintakäsittelyn perustutkinto

34151 Teollisen pintakäsittelyn perustutkinto
351802 Erikoispintakäsittelyn perustutkinto

44422 Erikoispintakäsittelyn perustutkinto
351803 Maalausalan perustutkinto

34328 M aalausalan perustutkinto
351804 Erikoismaalauksen perustutkinto

44623 Erikoismaalauksen perustutkinto
351851 Maalari; erikoismaalari

34315 M aalari (alle 3-v.)
44621 M aalari, erikoismaalari (3-v.)

351852 Metallimaalari
44421 M etallim aalari (3-v.)

3521 Elintarvikealan peruskoulutus
352101 Elintarvikealan perustutkinto

34571 Elintarvikealan perustutkinto

352102 Kondiittori
34552 Kondiittori (alle 3-v.)
44832 Kondiittori (3-v.)
44833 Kondiittori (perustutkinto)
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352103 Maidonkäsittelyn perustutkinto

34572 Maidonkäsittelyn perustutkinto

352104 Meijeristi
34558 Meijeristi (-.1983)
44834 Meijeristi (perustutkinto)
44835 Meijeristi (3-v.)

352151 Elintarvikelaborantti
44686 Elintarvikelaborantti

352152 Elintarviketyöntekijä
34566 Elintarviketyöntekijä

352153 Leipuri
34551 Leipuri

352154 Lihateollisuusteknikko
44831 Lihateollisuusteknikko

352155 Lihavalmistetyöntekijä
34556 Lihavalmistetyöntekijä

352156 Maidonkäsittelijä
34567 Maidonkäsittelijä (ent. alimeijeristi)

352157 Mylläri, myllytyöntekijä
34553 Mylläri, myllytyöntekijä

352199 Muu tai tuntematon elintarvikealan peruskoulutus
34598 Elintarviketeollisuuuden muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
34599 Elintarviketeollisuuden alle 3-vuotinen ammattikoulutus, opintolinja tuntematon
44848 Elintarviketeollisuuden muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
44849 Elintarviketeollisuuden vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, opintolinja 

tuntematon

3522 Rakennus- ja yhdyskunta-alan peruskoulutus
352201 Rakennusalan perustutkinto

34326 Rakennusalan perustutkinto
352251 Betonirakentaja

34319 Betonirakentaja
352252 Kirvesmies

34312 Kirvesmies
352253 Muurari

34317 Muurari

352254 Rakennusmies, talonrakentaja
34311 Rakennusmies, talonrakentaja

352255 Yhdyskuntarakentaja
34325 Yhdyskuntarakentaja

352299 Muu tai tuntematon rakennus- ja yhdyskunta-alan peruskoulutus
34348 Rakennus- ja maanmittausalan muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
34349 Rakennus- ja maanmittausalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus, opintolinja tuntematon
44648 Rakennus- ja maanmittausalan muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
44649 Rakennus- ja maanmittausalan vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, opintolinja 

tuntematon
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3523 Maanmittausalan peruskoulutus
352301 Maanmittausalan perustutkinto

34331 Maanmittausalan perustutkinto

352302 Kartoittaja
34344 Kartoittaja (alle 3-v.)
44622 Kartoittaja (perustutkinto)
44631 Kartoittaja (3-v.)

352351 Mekaanikko, maanmittaustekniikka; kartanpiirtäjä
34343 Mekaanikko, maanmittaustekniikka; kartanpiirtäjä

3524 Tekstiili- ja vaatetusalan peruskoulutus
352401 Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto

34537 Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto

352402 Pukuompelija (perustutkinto)
44772 Pukuompelija (perustutkinto)

352403 Vaatturi (perustutkinto)
44771 Vaatturi (perustutkinto)

352404 Modisti (perustutkinto)
44773 Modisti (perustutkinto)

352405 Jalkinealan perustutkinto
34539 Jalkinealan perustutkinto

352406 Turkisalan perustutkinto
34538 Turkisalan perustutkinto

352451 Jalkineiden valmistaja
34536 Jalkineiden valmistaja

352452 Kaavanpiirtäjä-leikkaaja
44763 Kaavanpiirtäjä-leikkaaja

352453 Kehrääjä
34534 Kehrääjä

352454 Kutoja
34513 Kutoja

352455 Leikkaaja
34519 Leikkaaja

352456 Mallimestari
44762 Mallimestari

352457 Modisti; asusteidentekijä
34521 Asusteidentekijä, modisti (alle 3-v.)
44767 Modisti (3-v.)

352458 Neuletyöntekijä
34532 Neuletyöntekijä

352459 Ompelija
34514 Ompelija

352460 Pukineidenvalmistaja
34512 Pukineidenvalmistaja

352461 Pukuompelija; mallipukineiden valmistaja
34516 Pukuompelija (alle 3-v.)
44766 Pukuompelija (3-v.), mallipukineiden valmistaja
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352462 Tekstiilinvalmistaja

34511 Tekstiilinvalmistaja

352463 Teollisuusompelija
34517 Teollisuusompelija

352464 Turkistenvalmistaja;turkisompelija
34527 Turkisompelija (alle 3-v.)
44769 Turkistenvalmistaja (3-v.)

352465 Vaatetusteknikko
44761 Vaatetusteknikko

352466 Vaatturi, mallipukineiden valmistaja
44768 Vaatturi, mallipukineiden valmistaja

352499 Muu tai tuntematon tekstiili- ja vaatetusalan peruskoulutus
34548 Tekstiili- ja vaatetusalan muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
34549 Tekstiili- ja vaatetusalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus, opintolinja tuntematon
44798 Tekstiili- ja vaatetusalan muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
44799 Tekstiili- ja vaatetusalan vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, opintolinja 

tuntematon

3525 Graafisen alan peruskoulutus
352501 Graafisen alan perustutkinto

34435 Graafisen alan perustutkinto
352502 Kuvankäsittelyn perustutkinto

34436 Kuvankäsittelyn perustutkinto

352551 Faktori
44731 Faktori

352552 Kirjapainoalan ammattikoulutus
34431 Kirjapainoalan ammattikoulutus (alle 3-v.)

352553 Kuvanvalmistaja
34441 Kuvanvalmistaja

352554 Mekaanikko, jälkikäsittely; jälkikäsittelyä, kirjansitoja
34462 Mekaanikko, jälkikäsittely; jälkikäsittelyä, kirjansitoja

352555 Mekaanikko, painopinnan valmistus
44736 Mekaanikko, painopinnan valmistus; painopinnanvalmistaja

352556 Mekaanikko, painotekniikka; painaja
34451 Mekaanikko, painotekniikka; painaja

352557 Tekstinvalmistaja
34432 Tekstinvalmistaja

352558 Valokuvauslaborantti
34416 Valokuvauslaborantti

352599 Muu tai tuntematon graafisen alan peruskoulutus
34478 Kirjapainoalan muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
34479 Kirjapainoalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus, opintolinja tuntematon
44758 Kirjapainoalan muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
44759 Kirjapainoalan vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, opintolinja tuntematon

3529 Muu tekniikan peruskoulutus, keskiaste
352901 Teknisen piirtäjän perustutkinto

34921 Tekninen piirtäjä (perustutkinto)
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352951 Koneenpiirtäjä
34135 Koneenpiirtäjä

352952 Rakennuspiirtäjä
34342 Rakennuspiirtäjä

352953 Sähköpiirtäjä
34277 Sähköpiirtäjä

352954 Harjatyöntekijä
34912 Harjatyöntekijä

352955 Korityöntekijä
34913 Korityöntekijä

352956 Lasiteollisuusmies
34914 Lasiteollisuusmies

352957 Muovi- ja kumialan ammattikoulutus
34911 Muovi- ja kumialan alle 3-vuotinen ammattikoulutus

352999 Muu tai tuntematon tekniikan peruskoulutus, keskiaste
34998 Tekniikan ja luonnontieteiden muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
34999 Tekniikan ja luonnontieteiden alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erityisala tuntematon
44998 Tekniikan ja luonnontieteiden muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
44999 Tekniikan ja luonnontieteiden vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, erikoisala 

tuntematon

3541 Kone- ja metallialan ammattitutkinto
354199 Muu tai tuntematon kone- ja metallialan ammattitutkinto

44465 Kone- ja metallialan ammattitutkinnot

3542 LVI-alan ammattitutkinto
354299 Muu tai tuntematon LVI-alan ammattitutkinto

44473 LVI-alan ammattitutkinnot

3543 Auto- ja kuljetusalan ammattitutkinto
354399 Muu tai tuntematon auto- ja kuljetusalan ammattitutkinto

44471 Auto- ja kuljetusalan ammattitutkinnot

3544 Sähköalan ammattitutkinto
354499 Muu tai tuntematon sähköalan ammattitutkinto

44581 Sähköalan ammattitutkinnot

3546 Paperi- ja kemianteollisuuden ammattitutkinto
354699 Muu tai tuntematon paperi- ja kemianteollisuuden ammattitutkinto

44691 Paperi- ja kemianteollisuuden alan ammattitutkinnot

3547 Puualan ammattitutkinto
354799 Muu tai tuntematon puualan ammattitutkinto

44671 Puualan ammattitutkinnot
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3548 Pintakäsittelyalan ammattitutkinto
354899 Muu tai tuntematon pintakäsittelyalan ammattitutkinto

44643 Pintakäsittelyalan ammattitutkinnot

3551 Elintarvikealan ammattitutkinto
355199 Muu tai tuntematon elintarvikealan ammattitutkinto

44841 Elintarvikealan ammattitutkinnot

3552 Rakennus- ja yhdyskunta-alan ammattitutkinto
355299 Muu tai tuntematon rakennus- ja yhdyskunta-alan ammattitutkinto

44641 Rakennusalan ammattitutkinnot

3554 Tekstiili- ja vaatetusalan ammattitutkinto
355499 Muu tai tuntematon tekstiili- ja vaatetusalan ammattitutkinto

44781 Tekstiili- ja vaatetusalan ammattitutkinnot

3555 Graafisen alan ammattitutkinto
355599 Muu tai tuntematon graafisen alan ammattitutkinto

44741 Graafisen alan ammattitutkinnot

3559 Muu tekniikan ammattitutkinto
355999 Muu tai tuntematon tekniikan ammattitutkinto

44991 Muu tekniikka ja liikenne -alan ammattitutkinnot

3571 Kone- ja metallialan erikoisammattitutkinto
357199 Muu tai tuntematon kone- ja metallialan erikoisammattitutkinto

44466 Kone- ja metallialan erikoisammattitutkinnot

3572 LVI-alan erikoisammattitutkinto
357299 Muu tai tuntematon LVI-alan erikoisammattitutkinto

44474 LVI-alan erikoisammattitutkinnot

3573 Auto- ja kuljetusalan erikoisammattitutkinto
357399 Muu tai tuntematon auto- ja kuljetusalan erikoisammattitutkinto

44472 Auto- ja kuljetusalan erikoisammattitutkinnot

3574 Sähköalan erikoisammattitutkinto
357499 Muu tai tuntematon sähköalan erikoisammattitutkinto

44582 Sähköalan erikoisammattitutkinnot

3576 Paperi- ja kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto
357699 Muu tai tuntematon paperi- ja kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto

44692 Paperi- ja kemianteollisuuden alan erikoisammattitutkinnot
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3577 Puualan erikoisammattitutkinto
357799 Muu tai tuntematon puualan erikoisammattitutkinto

44672 Puualan erikoisammattitutkinnot

3578 Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto
357899 Muu tai tuntematon pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto

44644 Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinnot

3581 Elintarvikealan erikoisammattitutkinto
358199 Muu tai tuntematon elintarvikealan erikoisammattitutkinto

44842 Elintarvikealan erikoisammattitutkinnot

3582 Rakennus- ja yhdyskunta-alan erikoisammattitutkinto
358299 Muu tai tuntematon rakennus- ja yhdyskunta-alan erikoisammattitutkinto

44642 Rakennusalan erikoisammattitutkinnot

3584 Tekstiili- ja vaatetusalan erikoisammattitutkinto
358499 Muu tai tuntematon tekstiili- ja vaatetusalan erikoisammattitutkinto

44782 Tekstiili- ja vaatetusalan erikoisammattitutkinnot

3585 Graafisen alan erikoisammattitutkinto
358599 Muu tai tuntematon graafisen alan erikoisammattitutkinto

44742 Graafisen alan erikoisammattitutkinnot

3589 Muu tekniikan erikoisammattitutkinto
358999 Muu tai tuntematon tekniikan erikoisammattitutkinto

44992 Muu tekniikka ja liikenne -alan erikoisammattitutkinnot

5511 Teknikko, konetekniikka ja kuljetustekniikka
551101 Teknikko, konetekniikka

44111
44112
44113
44114 
44119
44121
44122
44123
44124 
44141
44148
44149
54411
54412
54413 
54432
54448
54449

Teknikko (-1988), koneenrakennus 
Teknikko (-1988), konstruktiotekniikka 
Teknikko (-1988), valmistustekniikka 
Teknikko (-1988), prosessitekniikka (koneosasto) 
Teknikko (-1988), konemestari (ylikonemestari)
Teknikko (-1988), valimotekniikka
Teknikko (-1988), laivanrakennus
Teknikko (-1988), kone- ja metallitekniikka
Teknikko (-1988), koneautomaatio
Teknikko (-1988), mittaus- ja säätötekniikka, koneosasto
Teknikko (-1988), konetekniikan muu linja
Teknikko (-1988), konetekniikka, opintolinja tuntematon
Teknikko (1989-), kone- ja metallitekniikka
Teknikko (1989-), koneautomaatio
Teknikko (1989-), laivanrakennus
Teknikko, kone- ja metalliala
Teknikko (1989-), konetekniikan muu opintolinja
Teknikko (1989-), konetekniikka, opintolinja tuntematon
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551103 Teknikko, LVI-tekniikka

44115 Teknikko (-1988), LVI-tekniikka 
54431 Teknikko (1989-), LVI-tekniikka 
54434 Teknikko, LVI-ala

551104 Teknikko, kuljetustekniikka
44116 Teknikko (-1988), autotekniikka
44117 Teknikko (-1988), kuljetustekniikka
44118 Teknikko (-1988), auto- ja maatalouskonetekniikka
54421 Teknikko (1989-), autotekniikka
54422 Teknikko (1989-), kuljetustekniikka 
54433 Teknikko, auto- ja kuljetusala

5512 Teknikko, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
551201 Teknikko, sähkötekniikka

44151 Teknikko (-1988), sähkölaitos
44152 Teknikko (-1988), sähköteollisuus
44153 Teknikko (-1988), teletekniikka
44154 Teknikko (-1988), puhelintekniikka
44155 Teknikko (-1988), radiotekniikka
44156 Teknikko (-1988), mittaus- ja säätötekniikka, sähköosasto
44157 Teknikko (-1988), sähkövoimatekniikka
44168 Teknikko (-1988), sähkötekniikan muu linja
44169 Teknikko (-1988), sähkötekniikka, opintolinja tuntematon
54451 Teknikko (1989-), sähkövoimatekniikka 
54453 Teknikko, sähköala
54478 Teknikko (1989-), sähkötekniikan muu opintolinja
54479 Teknikko (1989-), sähkötekniikka, opintolinja tuntematon

551202 Teknikko, automaatiotekniikka
44158 Teknikko (-1988), automaatiotekniikka
54452 Teknikko (1989-), automaatiotekniikka

5513 Teknikko, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka
551301 Teknikko, tietotekniikka

44291 Teknikko (-1988), tietokonetekniikka 
44293 Teknikko (-1988), tietotekniikka
44298 Teknikko (-1988), tietotekniikan muu opintolinja
44299 Teknikko (-1988), tietotekniikka, opintolinja tuntematon 
54581 Teknikko (1989-), tietotekniikka
54588 Teknikko (1989-), tietotekniikan muu opintolinja
54589 Teknikko (1989-), tietotekniikka, opintolinja tuntematon

551302 Teknikko, tietoliikennetekniikka
44292 Teknikko (-1988), tietoliikennetekniikka

5514 Teknikko, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
551401 Teknikko, kemia

44221 Teknikko (-1988), kemia
44222 Teknikko (-1988), silikaattitekniikka
44223 Teknikko (-1988), laboratoriotekniikka 
54533 Teknikko (1989-), laboratoriotekniikka

551402 Teknikko, prosessitekniikka
44225 Teknikko (-1988), prosessitekniikka 
54532 Teknikko (1989-), prosessitekniikka
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551403 Teknikko, ympäristötekniikka
54682 Teknikko (1989-), ympäristö- ja terveystekniikka

551404 Teknikko, paperitekniikka
44231 Teknikko (-1988), paperitekniikka
44238 Teknikko (-1988), kemia, paperiteollisuus, muu opintolinja
44239 Teknikko (-1988), kemia, paperiteollisuus, opintolinja tuntematon 
54531 Teknikko <1989-), paperitekniikka
54534 Teknikko, paperi- ja kemianteollisuus
54548 Teknikko (1989-), kemian, paperiteollisuuden muu opintolinja
54549 Teknikko (1989-), kemia, paperiteollisuus, opintolinja tuntematon

551405 Teknikko, puutekniikka
44211 Teknikko (-1988), puusepänteollisuus
44212 Teknikko (-1988), levyteollisuus
44213 Puuteollisuusteknikko, levyosasto
44214 Puuteollisuusteknikko, sahaosasto
44218 Teknikko (-1988), puuteollisuuden muu linja
44219 Teknikko (-1988), puuteollisuus, opintolinja tuntematon 
54511 Teknikko (1989-), puutekniikka
54513 Teknikko (1989-), levytekniikka
54518 Teknikko, sahatekniikka (1990-); sahateollisuusteknikko
54519 Levyteollisuusteknikko 
54521 Teknikko, puuala
54528 Teknikko (1989-), puuteollisuuden muu opintolinja
54529 Teknikko (1989-), puuteollisuus, opintolinja tuntematon

551406 Teknikko, pintakäsittelytekniikka
44382 Teknikko (-1988), pintakäsittelytekniikka 
54681 Teknikko <1989-), pintakäsittelytekniikka
54683 Teknikko, pintakäsittelyala

551411 Teknikko, elintarviketekniikka
44261 Teknikko (-1988), elintarviketekniikka 
54571 Teknikko <1989-), elintarviketekniikka 
54573 Teknikko, elintarvikeala
54578 Teknikko (1989-), elintarviketekniikan muu opintolinja
54579 Teknikko (1989-), elintarviketekniikka, opintolinja tuntematon

5515 Teknikko, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka
551501 Teknikko, rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka

44171 Teknikko (-1988), talonrakennus
44173 Teknikko (-1988), tien- ja vesirakennus
44174 Teknikko (-1988), yhdyskuntatekniikka (ent. kunnallistekniikka) 
44176 Teknikko (-1988), kaivostekniikka
44198 Teknikko (-1988), rakennustekniikan muu linja
44199 Teknikko (-1988), rakennustekniikka, opintolinja tuntematon
54481 Teknikko (1989-), talonrakennustekniikka
54482 Teknikko (1989-), yhdyskuntatekniikka
54483 Teknikko (1989-), louhinta- ja maanrakennustekniikka 
54492 Teknikko, rakennusala
54498 Teknikko (1989-), rakennustekniikan muu opintolinja
54499 Teknikko (1989-), rakennustekniikka, opintolinja tuntematon

551502 Teknikko, maanmittaustekniikka
44175 Teknikko (-1988), maanmittaustekniikka 
54491 Teknikko <1989-), maanmittaustekniikka
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5519 Teknikko, muu tekniikka
551901 Teknikko, tekstiili- ja vaatetustekniikka

44251 Teknikko (-1988), kutomateollisuus
44252 Teknikko (-1988), vaatetusteollisuus
44258 Teknikko (-1988), tekstiili- ja vaatetusteollisuus, muu opintolinja
44259 Teknikko (-1988), tekstiili- ja vaatetusteollisuus, opintolinja tuntematon
54561 Teknikko (1989-), vaatetusalan suunnittelutekniikka
54562 Teknikko (1989-), vaatetusalan valmistustekniikka
54563 Teknikko (1989-), tekstiilitekniikka
54564 Teknikko, tekstiili- ja vaatetusala
54568 Teknikko (1989-), tekstiilitekniikan ja vaatetusalan muu opintolinja
54569 Teknikko (1989-), tekstiilitekniikka ja vaatetusala, opintolinja tuntematon

551902 Teknikko, kirjapainotekniikka
44241 Teknikko (-1988), kirjapainotekniikka 
54551 Teknikko (1989-), kirjapainotekniikka

551999 Teknikko, muu tai tuntematon tekniikka
44381 Teknikko (-1988), terveystekniikka
44398 Teknikko (-1988), muu opintolinja
44399 Teknikko (-1988), opintolinja tuntematon
54698 Teknikko (1989-), muu opintolinja
54699 Teknikko (1989-), opintolinja tuntematon

5599 Muu tekniikan koulutus, alin korkea-aste
559901 Turkkuri

54972 Turkkuri
559902 Työtekniikan suunnittelija

54971 Työtekniikan suunnittelija (Lahden kotiteollisuusopettajaopisto)

559903 Meijeriteknikko
54572 Meijeriteknikko

559999 Muu tai tuntematon tekniikan koulutus, alin korkea-aste
54998 Tekniikan ja luonnontieteiden muu koulutus alimmalla korkea-asteella
54999 Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus alimmalla korkea-asteella, erityisala tuntematon

6511 Insinööri (AMK), konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka
651101 Insinööri (AMK), konetekniikka

64611 Insinööri (AMK), kone- ja materiaalitekniikka
64612 Insinööri (AMK), kone- ja metallitekniikka
64613 Insinööri (AMK), konetekniikka
64614 Insinööri (AMK), kone- ja tuotantotekniikka
64615 Insinööri (AMK), paperikoneteknologia
64617 Insinööri (AMK), mekatroniikka
64628 Insinööri (AMK), kone-, metalli- ja LVI-tekniikan muu koulutusohjelma
64629 Insinööri (AMK), kone-, metalli- ja LVI-tekniikka, koulutusohjelma tuntematon

651102 Insinööri (AMK), energiatekniikka
64646 Insinööri (AMK), energiatekniikka

651103 Insinööri (AMK), LVI-tekniikka
64618 Insinööri (AMK), LVI- ja kiinteistötekniikka
64619 Insinööri (AMK), LVI- ja energiatekniikka 
64621 Insinööri (AMK), kiinteistötalous
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651104 Insinööri (AMK), kuljetustekniikka
64631 Insinööri (AMK), kuljetustekniikka
64632 Insinööri (AMK), auto- ja kuljetustekniikka
64633 Insinööri (AMK), kone- ja kuljetustekniikka
64638 Insinööri (AMK), auto- ja kuljetustekniikan muu koulutusohjelma
64639 Insinööri (AMK), auto- ja kuljetustekniikka, koulutusohjelma tuntematon

6512 Insinööri (AMK), sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
651201 Insinööri (AMK), sähkötekniikka

64641 Insinööri (AMK), sähkötekniikka
64643 Insinööri (AMK), sähkötekniikan tuotantoprosessit 
64645 Insinööri (AMK), sähkö- ja energiatekniikka
64651 Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka
64652 Insinööri (AMK), sähkövoima- ja automaatiotekniikka
64658 Insinööri (AMK), sähkö-, automaatio- ja energiatekniikan muu koulutusohjelma
64659 Insinööri (AMK), sähkö-, automaatio- ja energiatekniikka, koulutusohjelma tuntematon

651202 Insinööri (AMK), automaatiotekniikka
64647 Insinööri (AMK), automaatiotekniikka
64648 Insinööri (AMK), automaatio- ja tietotekniikka
64649 Insinööri (AMK), automaatioalan tuotantoprosessit

651203 Insinööri (AMK), elektroniikka
64642 Insinööri (AMK), elektroniikka ja tietotekniikka
64644 Insinööri (AMK), elektroniikan tuotantotekniikka
64653 Insinööri (AMK), elektroniikka- ja automaatiotekniikka

6513 Insinööri (AMK), tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka
651301 Insinööri (AMK), tietotekniikka

64733 Insinööri (AMK), tietotekniikka 
64735 Insinööri (AMK), informaatiotekniikka
64738 Insinööri (AMK), tieto- ja sähkötekniikka
64739 Insinööri (AMK), tietokonetekniikka
64748 Insinööri (AMK), tieto-, informaatio- ja graafisen tekniikan muu koulutusohjelma
64749 Insinööri (AMK), tieto-, informaatio- ja graafinen tekniikka, koulutusohjelma tuntematon

651302 Insinööri (AMK), tietoliikennetekniikka
64734 Insinööri (AMK), tietoliikennetekniikka 
64741 Insinööri (AMK), viestintäteknologia

6514 Insinööri (AMK), prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
651401 Insinööri (AMK), kemia

64682 Insinööri (AMK), kemia- ja ympäristötekniikka
651402 Insinööri (AMK), prosessitekniikka

64681 Insinööri (AMK), prosessitekniikka
64688 Insinööri (AMK), prosessi-, puu- ja pintakäsittelytekniikan muu koulutusohjelma
64689 Insinööri (AMK), prosessi-, puu- ja pintakäsittelytekniikka, koulutusohjelma tuntematon

651403 Insinööri (AMK), ympäristötekniikka
64672 Insinööri (AMK), ympäristötekniikka
64683 Insinööri (AMK), ympäristönsuojelu

651404 Insinööri (AMK), puunjalostustekniikka
64685 Insinööri (AMK), puutekniikka
64686 Insinööri (AMK), mekaaninen puunjalostustekniikka
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651408 Insinööri (AMK), materiaalitekniikka

64616 Insinööri (AMK), muovitekniikka 
64684 Insinööri (AMK), pintakäsittelytekniikka

651409 Insinööri (AMK), biotekniikka
64721 Insinööri (AMK), biotekniikka
64723 Insinööri (AMK), bio- ja elintarviketekniikka
64724 Insinööri (AMK), bioprosessitekniikka

651411 Insinööri (AMK), elintarviketekniikka
64722 Insinööri (AMK), elintarviketekniikka
64728 Insinööri (AMK), elintarvike- ja biotekniikan muu koulutusohjelma
64729 Insinööri (AMK), elintarvike- ja biotekniikka, koulutusohjelma tuntematon

6515 Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka
651501 Insinööri (AMK), rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka

64661 Insinööri (AMK), rakennus- ja turvallisuustekniikka
64662 Insinööri (AMK), rakennusalan tuotantotekniikka
64663 Insinööri (AM K), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
64665 Insinööri (AM K), rakennustekniikka
64666 Insinööri (AM K), puu- ja rakennustekniikka 
64673 Insinööri (AM K), rakennus- ja ympäristötekniikka
64678 Insinööri (AM K), rakennus-, maanmittaus- ja ympäristötekniikan muu koulutusohjelma
64679 Insinööri (AM K), rakennus-, maanmittaus- ja ympäristötekniikka, koulutusohjelma tuntematon

651502 Insinööri (AMK), maanmittaustekniikka
64667 Insinööri (AM K), maanmittaustekniikka

651503 Insinööri (AMK), rakennusarkkitehtuuri
64664 Insinööri (AM K), rakennusarkkitehtuuri

651504 Insinööri (AMK), miljöösuunnittelu
64668 Insinööri (AM K), miljöörakentaminen
64669 Insinööri (AM K), miljöörakentaminen ja rakennustekniikka 
64671 Insinööri (AM K), miljöösuunnittelu ja ympäristötekniikka

6516 Insinööri (AMK), tuotantotalous
651601 Insinööri (AMK), tuotantotalous

64751 Insinööri (AM K), tuotantotalous
64752 Insinööri (AMK), tekniikka ja tuotantotalous (taloudellis-tekninen)
64758 Insinööri (AM K), tuotantotalouden muu koulutusohjelma
64759 Insinööri (AMK), tuotantotalous, koulutusohjelma tuntematon

651602 Insinööri (AMK), logistiikka
64634 Insinööri (AMK), logistiikka
64781 Insinööri (AMK), kansainväliset kuljetukset ja logistiset toiminnot

6519 Insinööri (AMK), muu tekniikka
651901 Insinööri (AMK), tekstiili- ja vaatetustekniikka

64691 Insinööri (AM K), tekstiili- ja vaatetustekniikka
64692 Insinööri (AM K), vaatetus- ja turkisala
64693 Insinööri (AM K), vaatetusalan suunnittelu ja markkinointi
64694 Insinööri (AM K), vaatetusala
64698 Insinööri (AM K), tekstiili- ja vaatetustekniikan muu koulutusohjelma
64699 Insinööri (AM K), tekstiili- ja vaatetustekniikka, koulutusohjelma tuntematon
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651902 Insinööri (AMK), graafinen tekniikka
64731 Insinööri (AMK), graafinen tekniikka

651999 Insinööri (AMK), muu tai tuntematon tekniikka
64798 Insinööri (AMK), muu tekniikan ala
64799 Insinööri (AMK), tekniikan ala tuntematon

6521 Rakennusmestarin ammattikorkeakoulututkinto
652101 Rakennusmestari (AMK)

64761 Rakennusmestari (AMK)

6522 Miljöösuunnittelun ammattikorkeakoulututkinto
652202 Miljöösuunnittelija (AMK)

64771 Miljöösuunnittelija (AMK)

6523 Tekstiili- ja vaatetusalan ammattikorkeakoulututkinto
652301 Tekstiili- ja vaatetusalan AMK

64711 Tekstiili- ja vaatetusalan AMK

6531 Insinööri, konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka
653101 Insinööri, konetekniikka

54111 Insinööri (-1989), koneenrakennus
54112 Insinööri (-1989), konstruktiotekniikka
54113 Insinööri (-1989), käyttötekniikka (valmistustekniikka)
54114 Insinööri (-1989), prosessitekniikka (koneosasto)
54118 Insinööri (-1989), metallitekniikka
54119 Insinööri (-1989), laivanrakennus
54121 Insinööri (-1989), mittaus- ja säätötekniikka, koneosasto
54122 Insinööri (-1989), kone- ja metallitekniikka
54123 Insinööri (-1989), koneautomaatio
54138 Insinööri (-1989), konetekniikan muu linja
54139 Insinööri (-1989), konetekniikka, opintolinja tuntematon
64111 Insinööri (1990-), kone- ja metallitekniikka
64112 Insinööri (1990-), koneautomaatio
64113 Insinööri (1990-), laivanrakennus
64148 Insinööri (1990-), konetekniikan muu opintolinja
64149 Insinööri (1990-), konetekniikka, opintolinja tuntematon

653102 Insinööri, energiatekniikka
64114 Insinööri (1990-), energiatekniikka

653103 Insinööri, LVI-tekniikka
54115 Insinööri (-1989), LVI-tekniikka 
64131 Insinööri (1990-), LVI-tekniikka

653104 Insinööri, kuljetustekniikka
54116 Insinööri (-1989), autotekniikka
54117 Insinööri (-1989), kuljetustekniikka
64121 Insinööri (1990-), autotekniikka
64122 Insinööri (1990-), kuljetustekniikka

6532 Insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
653201 Insinööri, sähkötekniikka

54151 Insinööri (-1989), sähkölaitos
54152 Insinööri (-1989), sähköteollisuus
54153 Insinööri (-1989), teletekniikka
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54154 Insinööri (-1989), puhelintekniikka
54155 Insinööri (-1989), radiotekniikka
54156 Insinööri (-1989), mittaus- ja säätötekniikka, sähköosasto
54157 Insinööri (-1989), sähkövoimatekniikka
54168 Insinööri (-1989), sähkötekniikan muu linja
54169 Insinööri (-1989), sähkötekniikka, opintolinja tuntematon
64151 Insinööri (1990-), sähkövoimatekniikka
64178 Insinööri (1990-), sähkötekniikan muu opintolinja
64179 Insinööri (1990-), sähkötekniikka, opintolinja tuntematon

653202 Insinööri, automaatiotekniikka
54158 Insinööri (-1989), automaatiotekniikka
64152 Insinööri (1990-), automaatiotekniikka

6533 Insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka
653301 Insinööri, tietotekniikka

54291 Insinööri (-1989), tietokonetekniikka 
54293 Insinööri (-1989), tietotekniikka
54298 Insinööri (-1989), tietotekniikan muu opintolinja
54299 Insinööri (-1989), tietotekniikka, opintolinja tuntematon 
64281 Insinööri (1990-), tietotekniikka
64288 Insinööri (1990-), tietotekniikan muu opintolinja
64289 Insinööri (1990-), tietotekniikka, opintolinja tuntematon

653302 Insinööri, tietoliikennetekniikka
54292 Insinööri (-1989), tietoliikennetekniikka

6534 Insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
653401 Insinööri, kemia

54221 Insinööri (-1989), kemia
653402 Insinööri, prosessitekniikka

54223 Insinööri (-1989), prosessitekniikka
54228 Insinööri (-1989), kemia, paperiteollisuus, muu linja
54229 Insinööri (-1989), kemia, paperiteollisuus, opintolinja tuntematon
64232 Insinööri (1990-), prosessitekniikka
64248 Insinööri (1990-), kemian, paperiteollisuuden muu opintolinja
64249 Insinööri (1990-), kemia, paperiteollisuus, opintolinja tuntematon

653403 Insinööri, ympäristötekniikka
64382 Insinööri (1990-), ympäristö- ja terveystekniikka

653404 Insinööri, paperitekniikka
54222 Insinööri (-1989), paperitekniikka 
64231 Insinööri (1990-), paperitekniikka

653405 Insinööri, puutekniikka
54211 Insinööri (-1989), puuteollisuus
64211 Insinööri (1990-), puutekniikka
64212 Puutalousinsinööri
64228 Insinööri (1990-), puuteollisuuden muu opintolinja
64229 Insinööri (1990-), puuteollisuus, opintolinja tuntematon

653409 Insinööri, biotekniikka
64241 Insinööri (1990-), biotekniikka

653411 Insinööri, elintarviketekniikka
54271 Insinööri (-1989), elintarviketekniikka 
64271 Insinööri (1990-), elintarviketekniikka
64278 Insinööri (1990-), elintarviketekniikan muu opintolinja
64279 Insinööri (1990-), elintarviketekniikka, opintolinja tuntematon
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6535 Insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka
653501 Insinööri, rakennustekniikka ja yhdyskuntatekniikka

54171 Insinööri (-1989), talonrakennus
54173 Insinööri (-1989), tien- ja vesirakennus
54174 Insinööri (-1989), yhdyskuntatekniikka (ent. kunnallistekniikka)
54175 Insinööri (-1989), rakennustekniikka
54198 Insinööri (-1989), rakennustekniikan muu linja
54199 Insinööri (-1989), rakennustekniikka, opintolinja tuntematon
64181 Insinööri (1990-), talonrakennustekniikka
64182 Insinööri (1990-), yhdyskuntatekniikka
64198 Insinööri (1990-), rakennustekniikan muu opintolinja
64199 Insinööri (1990-), rakennustekniikka, opintolinja tuntematon

653502 Insinööri, maanmittaustekniikka
64191 Insinööri (1990-), maanmittaustekniikka

6536 Insinööri, tuotantotalous
653601 Insinööri, tuotantotalous

64381 Insinööri (1990-), tuotantotalous

6539 Insinööri, muu tekniikka
653901 Insinööri, tekstiili- ja vaatetustekniikka

54251 Insinööri (-1989), tekstiiliteollisuus
64261 Insinööri (1990-), tekstiilitekniikka ja vaatetusala
64268 Insinööri (1990-), tekstiilitekniikan ja vaatetusalan muu opintolinja
64269 Insinööri (1990-), tekstiilitekniikka ja vaatetusala, opintolinja tuntematon

653902 Insinööri, kirjapainotekniikka
64251 Insinööri (1990-), kirjapainotekniikka

653999 Insinööri, muu tai tuntematon tekniikka
54398 Insinööri (-1989), muu opintolinja
54399 Insinööri (-1989), opintolinja tuntematon
64398 Insinööri (1990-), muu opintolinja
64399 Insinööri (1990-), opintolinja tuntematon

6541 Rakennusarkkitehti 
654101 Rakennusarkkitehti

54172 Rakennusarkkitehti (-1989), (ent. ins. talonsuunnittelu) 
64183 Rakennusarkkitehti (1990-)

6599 Muu tekniikan koulutus, alempi korkeakouluaste
659999 Muu tai tuntematon tekniikan koulutus, alempi korkeakouluaste

64997 Tekstiili- ja vaatetusalan muu koulutus alemmalla kand.asteella
64998 Tekniikan ja luonnontieteiden muu koulutus alemmalla kand.asteella
64999 Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus alemmalla kand.asteella, erityisala tuntematon

7511 Diplomi-insinööri, konetekniikka ja energiatekniikka
751101 Dipl.ins., konetekniikka

74111 Dipl.ins., koneenrakennus
74121 Dipl.ins., laivanrakennustekniikka
74122 Dipl.ins., lentotekniikka, lentokoneenrakennus 
74124 Dipl.ins., LVI-tekniikka
74128 Dipl.ins., autotekniikka
74129 Dipl.ins., polttomoottorit
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74131 Dipl.¡ns., hydrauliikka
74132 Dipl.ins., konepajatekniikka, tuotantotekniikka 
74134 Dipl.ins., lämpötekniikka ja koneoppi
74136 Dipl.ins., lujuusopillinen konstruktiotekniikka 
74138 Dipl.ins., koneensuunnittelu 
74143 Dipl.ins., valmistustekniikka
74148 Dipl.ins., konetekniikka, energiatekniikka, muu pääaine tai koulutusohjelma
74149 Dipl.ins., konetekniikka, energiatekniikka, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
74361 Dipl.ins., mekatroniikka

751102 Dipl.ins., energiatekniikka
74127 Dipl.ins., energiatekniikka, voimalaitostekniikka 
74135 Dipl.ins., höyrytekniikka

7512 Diplomi-insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
751201 Dipl.ins., sähkötekniikka

74161 Dipl.ins., sähkövoimatekniikka, sähkölaitokset 
74163 Dipl.ins., elektroniikka, sovellettu elektroniikka
74168 Dipl.ins., radiotekniikka
74169 Dipl.ins., puhelintekniikka
74175 Dipl.ins., sähkötekniikan instrumentointi
74176 Dipl.ins., teoreettinen sähkötekniikka
74178 Dipl.ins., sähkötekniikka, teknillinen fysiikka, muu pääaine tai koulutusohjelma
74179 Dipl.ins., sähkötekniikka, teknillinen fysiikka, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon

751202 Dipl.ins., automaatiotekniikka
74174 Dipl.ins., säätötekniikka, systeemitekniikka

751203 Dipl.ins., teknillinen fysiikka
74157 Dipl.ins., teknillinen fysiikka 
74171 Dipl.ins., elektronifysiikka 
74371 Dipl.ins., teknillinen matematiikka

7513 Diplomi-insinööri, tietotekniikka
751301 Dipl.ins., tietotekniikka

74374 Dipl.ins., tietojenkäsittelytekniikka, tietokonetekniikka
74375 Dipl.ins., tietoliikennetekniikka
74376 Dipl.ins., informaatiotekniikka
74377 Dipl.ins., tietotekniikka
74378 Dipl.ins., tietotekniikka, muu pääaine tai koulutusohjelma
74379 Dipl.ins., tietotekniikka, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon

7514 Diplomi-insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
751401 Dipl.ins., kemiantekniikka

74231 Dipl.ins., kemian teollisuus, kemian tehdastekniikka
74232 Dipl.ins., biokemian teollisuus, teknillinen biokemia
74233 Dipl.ins., kemia, prosessikemia 
74238 Dipl.ins., kemiantekniikka

751402 Dipl.ins., prosessitekniikka
74221 Dipl.ins., prosessitekniikka 
74241 Dipl.ins., prosessien säätötekniikka
74268 Dipl.ins., prosessitekniikka, muu pääaine tai koulutusohjelma
74269 Dipl.ins., prosessitekniikka, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon

751403 Dipl.ins., ympäristötekniikka
74264 Dipl.ins., ympäristötekniikka
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751404 Dipl.ins., puunjalostustekniikka
74211 Dipl.¡ns., puun mekaaninen tekniikka (ent. puun mekaaninen teollisuus)
74212 Dipl.ins., puukemia, kemiallinen puunjalostus, paperitekniikka
74215 Dipl.ins., graafinen tekniikka
74216 Dipl.ins., puunjalostustekniikka

751408 Dipl.ins., materiaalitekniikka, kalliotekniikka
74112 Dipl.ins., muovitekniikka
74133 Dipl.ins., m ateriaalitekniikka, metalliteknologia
74251 Dipl.ins., kaivostekniikka, vuoriteollisuus
74252 Dipl.ins., metallurgia, prosessimetallurgia
74262 Dipl.ins., metallioppi, metallien muokkaus ja lämpökäsittely
74263 Dipl.ins., kaivostekniikka ja metallurgia

7515 Diplomi-insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka
751501 Dipl.ins., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka

74184 Dipl.ins., m aa- ja vesitekniikka, vesihuoltotekniikka
74185 Dipl.ins., yhdyskuntatekniikka, tie - ja liikennetekniikka
74186 Dipl.ins., rakentamistalous, rakennustuotantotekniikka 
74189 Dipl.ins., maarakennusmekaniikka ja pohjarakennus
74191 Dipl.ins., rakennetekniikka
74192 Dipl.ins., talotekniikka, huoneenrakennustekniikka
74194 Dipl.ins., rakennusstatiikka, rakenteiden mekaniikka
74195 Dipl.ins., rakennusgeologia
74196 Dipl.ins., rakennustekniikka
74198 Dipl.ins., rakennustekniikka, maanmittaus, muu pääaine tai 

koulutusohjelma
74199 Dipl.ins., rakennustekniikka, maanmittaus, pääaine tai 

koulutusohjelma tuntematon
751502 Dipl.ins., maanmittaustekniikka

74197 Dipl.ins., maanmittaus

7516 Diplomi-insinööri, tuotantotalous
751601 Dipl.ins., tuotantotalous

74391 Dipl.ins., tuotantotalous, teollisuustalous
74392 Dipl.ins., henkilöstöhallinto
74393 Dipl.ins., teknillinen talous, kansainvälinen talous
74394 Dipl.ins., työsuojelu

7519 Diplomi-insinööri, muu tekniikka
751901 Dipl.ins., tekstiili- ja vaatetustekniikka

74123 Dipl.ins., tekstiili- ja vaatetusteollisuustekniikka
751999 Dipl.ins., muu tai tuntematon tekniikka

74398 Dipl.ins., muu pääaine tai koulutusohjelma
74399 Dipl.ins., pääaine tai koulutusohjelma tuntematon

7541 Arkkitehti
754101 Arkkitehti

74411 Arkkitehti
74412 Arkkitehti, arkkitehtuurin historia
74413 Arkkitehti, yhdyskuntasuunnittelu, asemakaavaoppi
74414 Arkkitehti, suunnitteluperusteet
74415 Arkkitehti, rakennusoppi
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74416 Arkkitehti, rakennussuunnittelu, asunnot ja julkiset rakennukset
74417 Arkkitehti, maisemansuunnittelu
74418 Arkkitehti, muu pääaine tai koulutusohjelma
74419 Arkkitehti, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon

7542 Maisema-arkkitehti
754201 Maisema-arkkitehti

74431 Maisema-arkkitehti

7599 Muu tekniikan koulutus, ylempi korkeakouluaste
759999 Muu tai tuntematon tekniikan koulutus, ylempi korkeakouluaste

74998 Tekniikan ja luonnontieteiden muu koulutus ylemmällä kand.asteella
74999 Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus ylemmällä kand.asteella, erityisala tuntematon

8511 Tekniikan lisensiaatti, konetekniikka ja energiatekniikka
851101 Tekn. lis., konetekniikka

84111 Tekn. lis., koneenrakennus
84112 Tekn. lis., laivanrakennustekniikka
84113 Tekn. lis., lentotekniikka, lentokoneenrakennus 
84115 Tekn. lis., LVI-tekniikka
84119 Tekn. lis., autotekniikka
84121 Tekn. lis., polttomoottorit
84122 Tekn. lis., hydrauliikka
84123 Tekn. lis., konepajatekniikka, tuotantotekniikka
84125 Tekn. lis., lämpötekniikka ja koneoppi 
84127 Tekn. lis., lujuusopillinen konstruktiotekniikka 
84129 Tekn. lis., koneensuunnittelu
84148 Tekn. lis., konetekniikka, energiatekniikka, muu pääaine
84149 Tekn. lis., konetekniikka, energiatekniikka, pääaine tuntematon

851102 Tekn. lis., energiatekniikka
84117 Tekn. lis., energiatekniikka, voimalaitostekniikka
84126 Tekn. lis., höyrytekniikka

8512 Tekniikan lisensiaatti, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
851201 Tekn. lis., sähkötekniikka

84151 Tekn. lis., sähkövoimatekniikka, sähkölaitokset
84153 Tekn. lis., elektroniikka, sovellettu elektroniikka
84157 Tekn. lis., radiotekniikka
84158 Tekn. lis., puhelintekniikka
84163 Tekn. lis., sähkötekniikan instrumentointi 
84172 Tekn. lis., teoreettinen sähkötekniikka
84178 Tekn. lis., sähkötekniikka, teknillinen fysiikka, muu pääaine
84179 Tekn. lis., sähkötekniikka, teknillinen fysiikka, pääaine tuntematon

851202 Tekn. lis., automaatiotekniikka
84161 Tekn. lis., säätötekniikka, systeemitekniikka

851203 Tekn. lis., teknillinen fysiikka
84154 Tekn. lis., elektronifysiikka 
84171 Tekn. lis., teknillinen fysiikka 
84251 Tekn. lis., teknillinen matematiikka
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8513 Tekniikan lisensiaatti, tietotekniikka
851301 Tekn. lis., tietotekniikka

84252 Tekn. lis., tietojenkäsittelytekniikka, tietokonetekniikka
84253 Tekn. lis., tietoliikennetekniikka
84254 Tekn. lis., tietotekniikka
84255 Tekn. lis., informaatiotekniikka
84258 Tekn. lis., tietotekniikka, muu pääaine
84259 Tekn. lis., tietotekniikka, pääaine tuntematon

8514 Tekniikan lisensiaatti, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
851401 Tekn. lis., kemian tekniikka

84231 Tekn. lis., kemia
84232 Tekn. lis., kemian teollisuus, kemian tehdastekniikka
84233 Tekn. lis., biokemian teollisuus, teknillinen biokemia

851402 Tekn. lis., prosessitekniikka
84211 Tekn. lis., prosessitekniikka
84248 Tekn. lis., prosessitekniikka, muu pääaine
84249 Tekn. lis., prosessitekniikka, pääaine tuntematon

851403 Tekn. lis., ympäristötekniikka
84227 Tekn. lis., ympäristönsuojelutekniikka

851404 Tekn. lis., puunjalostustekniikka
84221 Tekn. lis., puunjalostus
84222 Tekn. lis., puun mekaaninen tekniikka
84223 Tekn. lis., puukemia, kemiallinen puunjalostus, paperitekniikka 
84226 Tekn. lis., graafinen tekniikka

851408 Tekn. lis., materiaalitekniikka, kalliotekniikka
84124 Tekn. lis., materiaalitekniikka, metalliteknologia
84132 Tekn. lis., muovitekniikka
84242 Tekn. lis., kaivostekniikka, vuoriteollisuus
84244 Tekn. lis., metallurgia, prosessimetallurgia
84247 Tekn. lis., metallioppi, metallien muokkaus ja lämpökäsittely

8515 Tekniikan lisensiaatti, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka
851501 Tekn. lis., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka

84181 Tekn. lis., maarakennusmekaniikka ja pohjarakennus
84182 Tekn. lis., rakennusgeologia
84183 Tekn. lis., rakentamistalous, rakennustuotantotekniikka
84185 Tekn. lis., yhdyskuntatekniikka, tie- ja liikennetekniikka
84186 Tekn. lis., vesitekniikka, vesirakennus, vesitalous, vesihuolto
84187 Tekn. lis., talonrakennustekniikka, huoneenrakennustekniikka 
84189 Tekn. lis., rakennusstatiikka, rakenteiden mekaniikka
84191 Tekn. lis., rakennetekniikka
84198 Tekn. lis., rakennustekniikka, maanmittaus, muu pääaine
84199 Tekn. lis., rakennustekniikka, maanmittaus, pääaine tuntematon

851502 Tekn. lis., maanmittaustekniikka
84193 Tekn. lis., maanmittaus

8516 Tekniikan lisensiaatti, tuotantotalous
851601 Tekn. lis., tuotantotalous

84281 Tekn. lis., tuotantotalous, teollisuustalous 
84283 Tekn. lis., henkilöstöhallinto, työpsykologia 
84285 Tekn. lis., teknillinen talous, kansainvälinen talous 
84294 Tekn. lis., työsuojelu
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8518 Tekniikan lisensiaatti, arkkitehtuuri
851801 Tekn. lis., arkkitehtuuri

84261 Tekn. lis., arkkitehtuurin historia
84262 Tekn. lis., rakennusoppi
84263 Tekn. lis., rakennussuunnittelu, asunnot, julkiset rakennukset
84264 Tekn. lis., yhdyskuntasuunnittelu, asemakaavaoppi, kaavoitus
84265 Tekn. lis., suunnitteluperusteet
84266 Tekn. lis., maisemansuunnittelu
84268 Tekn. lis., arkkitehtuuri, muu pääaine
84269 Tekn. lis., arkkitehtuuri, pääaine tuntematon

8519 Tekniikan lisensiaatti, muu tekniikka
851901 Tekn. lis., tekstiili- ja vaatetustekniikka

84114 Tekn. lis., tekstiili- ja vaatetusteollisuustekniikka
851999 Tekn. lis., muu tai tuntematon tekniikka

84298 Tekn. lis., muu pääaine
84299 Tekn. lis., pääaine tuntematon

8551 Tekniikan tohtori, konetekniikka ja energiatekniikka
855101 Tekn. toht., konetekniikka

84311 Tekn. tri, koneenrakennus
84312 Tekn. tri, laivanrakennustekniikka
84313 Tekn. tri, lentotekniikka, lentokoneenrakennus 
84315 Tekn. tri, LVI-tekniikka
84319 Tekn. tri, autotekniikka
84321 Tekn. tri, polttomoottorit
84322 Tekn. tri, hydrauliikka
84323 Tekn. tri, konepajatekniikka, tuotantotekniikka
84325 Tekn. tri, lämpötekniikka ja koneoppi 
84327 Tekn. tri, lujuusopillinen konstruktiotekniikka 
84329 Tekn. tri, koneensuunnittelu
84348 Tekn. tri, konetekniikka, energiatekniikka, muu pääaine
84349 Tekn. tri, konetekniikka, energiatekniikka, pääaine tuntematon

855102 Tekn. toht., energiatekniikka
84317 Tekn. tri, energiatekniikka, voimalaitostekniikka
84326 Tekn. tri, höyrytekniikka

8552 Tekniikan tohtori, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
855201 Tekn. toht., sähkötekniikka

84351 Tekn. tri, sähkövoimatekniikka, sähkölaitokset
84353 Tekn. tri, elektroniikka, sovellettu elektroniikka
84357 Tekn. tri, radiotekniikka
84358 Tekn. tri, puhelintekniikka
84363 Tekn. tri, sähkötekniikan instrumentointi 
84372 Tekn. tri, teoreettinen sähkötekniikka
84378 Tekn. tri, sähkötekniikka, teknillinen fysiikka, muu pääaine
84379 Tekn. tri, sähkötekniikka, teknillinen fysiikka, pääaine tuntematon

855202 Tekn. toht., automaatiotekniikka
84361 Tekn. tri, säätötekniikka, systeemitekniikka

855203 Tekn. toht., teknillinen fysiikka
84354 Tekn. tri, elektronifysiikka 
84371 Tekn. tri, teknillinen fysiikka 
84451 Tekn. tri, teknillinen matematiikka
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8553 Tekniikan tohtori, tietotekniikka
855301 Tekn. toht., tietotekniikka

84452 Tekn. tri, tietojenkäsittelytekniikka, tietokonetekniikka
84453 Tekn. tri, tietoliikennetekniikka
84454 Tekn. tri, tietotekniikka
84455 Tekn. tri, informaatiotekniikka
84458 Tekn. tri, tietotekniikka, muu pääaine
84459 Tekn. tri, tietotekniikka, pääaine tuntematon

8554 Tekniikan tohtori, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
855401 Tekn. toht., kemian tekniikka

84431 Tekn. tri, kemia
84432 Tekn. tri, kemian teollisuus, kemian tehdastekniikka
84433 Tekn. tri, biokemian teollisuus, teknillinen biokemia

855402 Tekn. toht., prosessitekniikka
84411 Tekn. tri, prosessitekniikka
84448 Tekn. tri, prosessitekniikka, muu pääaine
84449 Tekn. tri, prosessitekniikka, pääaine tuntematon

855403 Tekn. toht., ympäristötekniikka
84427 Tekn. tri, ympäristönsuojelutekniikka

855404 Tekn. toht., puunjalostustekniikka
84421 Tekn. tri, puunjalostus
84422 Tekn. tri, puun mekaaninen tekniikka
84423 Tekn. tri, puukemia, kemiallinen puunjalostus, paperitekniikka 
84426 Tekn. tri, graafinen tekniikka

855408 Tekn. toht., materiaalitekniikka, kalliotekniikka
84324 Tekn. tri, materiaalitekniikka, metalliteknologia
84332 Tekn. tri, muovitekniikka
84442 Tekn. tri, kaivostekniikka, vuoriteollisuus
84444 Tekn. tri, m etallurgia, prosessimetallurgia
84447 Tekn. tri, metallioppi, metallien muokkaus ja lämpökäsittely

8555 Tekniikan tohtori, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka
855501 Tekn. toht., rakennustekniikka, yhdyskuntatekniikka

84381 Tekn. tri, maarakennusmekaniikka ja pohjarakennus
84382 Tekn. tri, rakennusgeologia
84383 Tekn. tri, rakentamistalous, rakennustuotantotekniikka
84385 Tekn. tri, yhdyskuntatekniikka, tie- ja liikennetekniikka
84386 Tekn. tri, vesitekniikka, vesirakennus, vesitalous, vesihuolto
84387 Tekn. tri, talonrakennustekniikka, huoneenrakennustekniikka 
84389 Tekn. tri, rakennusstatiikka, rakenteiden mekaniikka
84391 Tekn. tri, rakennetekniikka
84398 Tekn. tri, rakennustekniikka, maanmittaus, muu pääaine
84399 Tekn. tri, rakennustekniikka, maanmittaus, pääaine tuntematon

855502 Tekn. toht., maanmittaustekniikka
84393 Tekn. tri, maanmittaus

8556 Tekniikan tohtori, tuotantotalous
855601 Tekn. toht., tuotantotalous

84481 Tekn. tri, tuotantotalous, teollisuustalous 
84483 Tekn. tri, henkilöstöhallinto, työpsykologia
84485 Tekn. tri, teknillinen talous, kansainvälinen talous
84486 Tekn. tri, työsuojelu
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8558 Tekniikan tohtori, arkkitehtuuri
855801 Tekn. toht., arkkitehtuuri

84461 Tekn. tri, arkkitehtuurin historia
84462 Tekn. tri, rakennusoppi
84463 Tekn. tri, rakennussuunnittelu, asunnot, julkiset rakennukset
84464 Tekn. tri, yhdyskuntasuunnittelu, asemakaavaoppi, kaavoitus
84465 Tekn. tri, suunnitteluperusteet
84466 Tekn. tri, maisemansuunnittelu
84468 Tekn. tri, arkkitehtuuri, muu pääaine
84469 Tekn. tri, arkkitehtuuri, pääaine tuntematon

8559 Tekniikan tohtori, muu tekniikka
855901 Tekn. toht., tekstiili- ja vaatetustekniikka

84314 Tekn. tri, tekstiili- ja vaatetusteollisuustekniikka
855999 Tekn. toht., muu tai tuntematon tekniikka

84498 Tekn. tri, muu pääaine
84499 Tekn. tri, pääaine tuntematon

8561 Filosofian tohtori, tekniikan ala
856101 Fil. toht., tekniikka

84681 Fil. tri, tekniikka

8599 Muu tekniikan koulutus, tutkijakoulutusaste
859999 Muu tai tuntematon tekniikan koulutus, tutkijakoulutusaste

84998 Tekniikan ja luonnontieteiden muu tutkijakoulutus tai vastaava koulutus
84999 Tekniikan ja luonnontieteiden tutkijakoulutus tai vastaava koulutus, erityisala tuntematon

9599 Tekniikan koulutus, koulutusaste tuntematon
959999 Tekniikan koulutus, koulutusaste tuntematon

94111 Kone- ja metallitekniikan peruslinjan yleisjakso
94112 Auto- ja kuljetustekniikan peruslinjan yleisjakso
94114 Sähkötekniikan peruslinjan yleisjakso
94115 Rakennustekniikan peruslinjan yleisjakso
94116 Maanmittaustekniikan peruslinjan yleisjakso
94117 Puutekniikan peruslinjan yleisjakso
94118 Prosessi- ja laboratoriotekniikan peruslinjan yleisjakso
94119 Pintakäsittelytekniikan peruslinjan yleisjakso
94121 Vaatetusalan peruslinjan yleisjakso
94122 Tekstiilitekniikan peruslinjan yleisjakso
94123 Elintarviketeollisuuden peruslinjan yleisjakso
94124 Meijeritalouden peruslinjan yleisjakso
94126 LVI-tekniikan peruslinjan yleisjakso
94127 Graafisen tekniikan peruslinjan yleisjakso
94198 Tekniikan muu koulutus, koulutusaste tuntematon
94199 Tekniikan koulutus, koulutusaste ja erityisala tuntematon
94998 Tekniikan ja luonnontieteiden muu koulutus, koulutusaste tuntematon
94999 Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus, koulutusaste ja erityisala tuntematon
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6 Maa- ja metsätalousalan koulutus

3611 Maatilatalouden peruskoulutus
361101 Maatilatalouden perustutkinto

37112 Maatilatalouden perustutkinto
361102 Turkistuotannon perustutkinto

37113 Turkistuotannon perustutkinto

361103 Maaseutuyrittäjä
47112 Maaseutuyrittäjä (perustutkinto)

361151 Hevostenhoitaja
37166 Hevostenhoitaja

361152 Hevostenvalmentaja
47143 Hevostenvalmentaja

361153 Isäntäkoulu
37151 Isäntäkoulu

361154 Karjantarkkailija
37181 Karjantarkkailija

361156 Maamieskoulu
37111 Maamieskoulu

361157 Maanviljelyskoulu (maanviljelysteknikko)
37121 Maanviljelyskoulu (maanviljelysteknikko)

361158 Maatalous-teknillinen koulu (maanviljelyskoneteknikko)
37141 Maatalous-teknillinen koulu (maanviljelyskoneteknikko)

361160 Maatalouslomittaja-karjanhoitaja; karjanhoitaja
37165 Maatalouslom ittaja-karjanhoitaja; karjanhoitaja

361162 Pienviljelijäkoulu
37131 Pienviljelijäkoulu

361163 Poronhoitaja
37171 Poronhoitaja

361164 Seminologi
37182 Seminologi (alle 3-v.)
47142 Seminologi (3-v.)

361165 Siipikarjanhoitaja
37167 Siipikarjanhoitaja

361166 Sikalanhoitaja
37168 Sikalanhoitaja

361167 Turkiseläintenhoitaja (turkistalousteknikko)
37169 Turkiseläintenhoitaja (turkistalousteknikko)

361168 Viljelijä
37162 Viljelijä

361169 Viljelijä-koneenkorjaaja
37163 Viljelijä-koneenkorjaaja

361199 Muu tai tuntematon maatilatalouden peruskoulutus
37198 Maatilatalouden muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
37199 Maatilatalouden alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erikoisala tuntematon
47198 Maatilatalouden muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
47199 Maatilatalouden vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, erikoisala tuntematon
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3612 Puutarhatalouden peruskoulutus
361201 Puutarhuri, puutarhatalouden perustutkinto

37313 Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri
361251 Apulaispuutarhuri

37312 Apulaispuutarhuri
361252 Floristi, peruskoulutus

37331 Floristi
361254 Puutarhatyöntekijä (ent. puutarha-apulainen)

37311 Puutarhatyöntekijä (ent. puutarha-apulainen)
361255 Puutarhuri

37321 Puutarhuri, ei erityisalaa
37322 Puutarhuri, viljely
37323 Puutarhuri, puistolinja

361299 Muu tai tuntematon puutarhatalouden peruskoulutus
37398 Puutarhatalouden muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
37399 Puutarhatalouden alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erikoisala tuntematon
47398 Puutarhatalouden muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
47399 Puutarhatalouden vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, erikoisala tuntematon

3613 Metsätalouden peruskoulutus
361301 Metsätalouden perustutkinto

37414 Metsätalouden perustutkinto

361302 Metsäkoneenkuljettaja
37412 Metsäkoneenkuljettaja (ent. metsätyökoneenkäyttäjä)
47975 Metsäkoneenkuljettaja (perustutkinto)

361351 Metsuri (ent. metsäalan ammattityöntekijä)
37411 Metsuri (ent. metsäalan ammattityöntekijä)

361352 Metsämekaanikko
37413 Metsämekaanikko

361354 Metsätaloustuottaja (ent. maatilametsätalouden harjoittajien koulutus)
37421 Metsätaloustuottaja (ent. maatilametsätalouden harjoittajien koulutus)

361356 Metsätyönjohtaja
37431 Metsätyönjohtaja

361399 Muu tai tuntematon metsätalouden peruskoulutus
37498 Metsätalouden muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
37499 Metsätalouden alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erikoisala tuntematon
47498 Metsätalouden muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
47499 Metsätalouden vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, erikoisala tuntematon

3614 Kalatalouden peruskoulutus
361401 Kalatalouden perustutkinto

37515 Kalatalouden perustutkinto
361451 Kalanjalostaja

37514 Kalanjalostaja
361452 Kalanviljelijä

37512 Kalanviljelijä
361453 Kalastaja

37511 Kalastaja
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361454

361499

3619
361901

361951

361999

3641 
364199

3642 
364299

3643 
364399

3644 
364499

3649
364999

3671 
367199

3672 
367299

Kalavedenhoitaja
37513 Kalavedenhoitaja
Muu tai tuntematon kalatalouden peruskoulutus
37598 Kalatalouden muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
37599 Kalatalouden alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erikoisala tuntematon

Muu maa- ja metsätalousalan peruskoulutus
Luontais- ja metsätalouden perustutkinto
37972 Luontais- ja metsätalouden perustutkinto
Luontais- ja metsätalouden harjoittaja
37971 Luontais- ja metsätalouden harjoittaja
Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan peruskoulutus
37998
37999
47998
47999

M aa-
M aa-
M aa-
M aa-

a metsätalouden muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus 
a metsätalouden alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erikoisala tuntematon  
a metsätalouden muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus 
a metsätalouden vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, erikoisala

tuntematon

Maatilatalouden ammattitutkinto
Muu tai tuntematon maatilatalouden ammattitutkinto
47145 Maatilatalouden ammattitutkinnot

Puutarhatalouden ammattitutkinto
Muu tai tuntematon puutarhatalouden ammattitutkinto
47317 Puutarhatalouden ammattitutkinnot

Metsätalouden ammattitutkinto
Muu tai tuntematon metsätalouden ammattitutkinto
47976 Metsätalouden ammattitutkinnot

Kalatalouden ammattitutkinto
Muu tai tuntematon kalatalouden ammattitutkinto
47991 Kalatalouden ammattitutkinnot

Muu maa- ja metsätalousalan ammattitutkinto
Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan ammattitutkinto
47992 Muun luonnonvara-alan ammattitutkinnot

Maatilatalouden erikoisammattitutkinto
Muu tai tuntematon maatilatalouden erikoisammattitutkinto
47146 Maatilatalouden erikoisammattitutkinnot

Puutarhatalouden erikoisammattitutkinto
Muu tai tuntematon puutarhatalouden erikoisammattitutkinto
47318 Puutarhatalouden erikoisammattitutkinnot
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3673 Metsätalouden erikoisammattitutkinto
367339 Muu tai tuntematon metsätalouden erikoisammattitutkinto

47977 Metsätalouden erikoisammattitutkinnot

3679 Muu maa- ja metsätalousalan erikoisammattitutkinto
367999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan erikoisammattitutkinto

47993 Muun luonnonvara-alan erikoisammattitutkinnot

5611 Agrologi
561151 Agrologi, ei erityisalaa

57111 Agrologi, ei erityisalaa
561152 Agrologi, karjatalouslinja

57115 Agrologi, karjatalouslinja

561153 Agrologi, maatilalinja
57112 Agrologi, maatilalinja

561154 Agrologi, nuorisoneuvonta-liitännäiselinkeinolinja
57116 Agrologi, nuorisoneuvonta-liitännäiselinkeinolinja

561199 Agrologi, muu tai tuntematon opintolinja
57128 Agrologi, muu opintolinja
57129 Agrologi, opintolinja tuntematon

5612 Hortonomi
561251 Hortonomi, suunnittelulinja

57312 Hortonomi, suunnittelulinja
561252 Hortonomi, viljely- ja markkinointilinja

57311 Hortonomi, viljely- ja markkinointilinja

561299 Hortonomi, muu tai tuntematon opintolinja
57328 Hortonomi, muu opintolinja
57329 Hortonomi, opintolinja tuntematon

5614 Iktyonomi
561401 Iktyonomi

57511 Iktyonomi

5619 Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, alin korkea-aste
561951 Maatalousteknikko

47111 Maatalousteknikko
561952 Maatalouskerhoteknikko

47121 Maatalouskerhoteknikko
561953 Karjatalousteknikko

47141 Karjatalousteknikko
561954 Puutarhateknikko

47311 Puutarhateknikko
561955 Metsätalousteknikko

47412 Metsätalousteknikko
561956 Metsäteknikko

47411 Metsäteknikko
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561999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan koulutus, alin korkea-aste
57998 M aa- ja metsätalouden muu koulutus alimmalla korkea-asteella
57999 M aa- ja metsätalouden koulutus alimmalla korkea-asteella, erityisala tuntematon

6611 Agrologi (AMK)
661101 Agrologi (AMK)

67311 Agrologi (AMK)
67995 Maatilatalouden muu koulutus alemmalla kand.asteella

6612 Hortonomi (AMK)
661201 Hortonomi (AMK)

67313 Hortonomi (AMK)
67996 Puutarhatalouden muu koulutus alemmalla kand.asteella

6613 Metsätalousinsinööri (AMK)
661301 Metsätalousinsinööri (AMK)

67312 Metsätalousinsinööri (AMK)
67997 Metsätalouden muu koulutus alemmalla kand.asteella

6619 Muu maa- ja metsätalousalan ammattikorkeakoulututkinto
661999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan ammattikorkeakoulututkinto

67318 M aa- ja metsätalouden AMK, muu koulutusohjelma
67319 M aa- ja metsätalouden AMK, koulutusohjelma tuntematon
67998 M a a -ja  metsätalouden muu koulutus alemmalla kand.asteella
67999 M aa- ja metsätalouden koulutus alemmalla kand.asteella, erityisala tuntematon

6621 Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (alempi)
662101 Maat. ja metsät, kand. (alempi), maatalous

67111 M aat.- ja metsät, kand. (alempi), maatalousopinnot
662102 Maat. ja metsät, kand. (alempi), metsätalous

67112 M a a t.- ja  metsät, kand. (alempi), metsäopinnot

662103 Maat. ja metsät, kand. (alempi), ympäristöala
67113 M aat.- ja metsät, kand. (alempi), ympäristöopinnot

6622 Elintarviketieteiden kandidaatti (alempi)
662201 Elintarviketieteiden kandidaatti (alempi)

67211 Elintarviketiet. kand. (alempi)

6625 Metsätalousinsinööri
662551 Metsätalousinsinööri, yleinen linja

57411 Metsätalousinsinööri, yleinen linja

662552 Metsätalousinsinööri, puukaupallinen linja
57412 Metsätalousinsinööri, puukaupallinen linja

662599 Metsätalousinsinööri, muu tai tuntematon opintolinja
57428 Metsätalousinsinööri, muu opintolinja
57429 Metsätalousinsinööri, opintolinja tuntematon
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7622 Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (ylempi)
762201 Maat. ja metsät, maist., maatalous

77311 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), kasvinviljelystiede
77312 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), kasvinjalostustiede
77313 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), kasvipatologia
77314 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), kotieläintiede
77315 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), kotieläinten jalostustiede
77316 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), maanviljelystalous
77317 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), maanviljelyskemia ja -fysiikka
77318 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), maatalouden työtekniikka
77321 M aat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), maatalouspolitiikka
77322 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), puutarhatiede
77323 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), maatalouden markkinaekonomia
77338 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), maatalousopinnot, muu pääaine tai

koulutusohjelma
77339 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), maatalousopinnot, pääaine tai 

koulutusohjelma tuntematon
762202 Maat. ja metsät, maist., metsätalous

77341 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), kansantaloudellinen metsäekonomia
77342 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), m aatalous- ja m etsäeläintiede
77343 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), metsänarvioimistiede
77344 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), metsänhoitotiede
77345 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), metsäpatologia
77346 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), metsätalouden liiketiede
77347 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), metsäteknologia
77348 M aat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), puuteknologia
77349 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), puumarkkinatiede
77351 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), suometsätiede
77353 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), metsäpuiden ekologia,

metsäbiologia
77354 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), metsätalous
77355 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), metsä- ja puutalouden kauppa
77368 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), metsäopinnot, muu pääaine tai

koulutusohjelma
77369 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), metsäopinnot, pääaine tai 

koulutusohjelma tuntematon
762203 Maat. ja metsät, maist., ympäristöala

77411 M aat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), limnologia
77412 M aat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), mikrobiologia
77413 M aat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), ympäristönsuojelu (ent.

luonnonhoito ja -suojelu)
77414 M aat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), maankäytön ekonomia
77418 M aat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), ympäristöopinnot, muu pääaine tai

koulutusohjelma
77419 M aat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), ympäristöopinnot, pääaine tai 

koulutusohjelma tuntematon
762204 Maat. ja metsät, maist., kotitalousala

77381 M aat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), kodin taloustiede
77382 M aat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), ravitsemustiede (ent. ravintokemia)
77383 M aat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), kodin teknologia
77388 M aat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), kotitalous- ja ravitsemusopinnot,

muu pääaine tai koulutusohjelma
77389 M aat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), kotitalous- ja ravitsemusopinnot, 

pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
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762251 Maat. ja metsät, maist., elintarvikeala
77391 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), elintarvikekemia ja -teknologia
77392 M aat.- ja metsät, maist., m aat.- ja metsät, kand. (ylempi), lihateknologia
77393 M aat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), maitotaloustiede
77394 M aat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), elintarvike-ekonomia
77398 M aat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), elintarvikeopinnot, muu pääaine tai

koulutusohjelma
77399 M aat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), elintarvikeopinnot, pääaine tai 

koulutusohjelma tuntematon

762299 Maat. ja metsät, maist., muu tai tuntematon ala
77498 M aat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), muu pääaine tai koulutusohjelma
77499 M aat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi), opintosuunta ja pääaine tai

koulutusohjelma tuntematon

7623 Elintarviketieteiden maisteri, elintarviketieteiden kandidaatti (ylempi)
762301 Elintarviketieteiden maisteri

77511 Elintarviketiet. maist., elintarviketiet. kand. (ylempi)

7624 Agronomi 
762451 Agronomi

77111 Agronomi, kasvinviljelystiede
77112 Agronomi, kasvinjalostustiede
77113 Agronomi, kasvipatologia
77114 Agronomi, kotieläintiede
77115 Agronomi, kotieläinten jalostustiede
77116 Agronomi, maanviljelystalous
77117 Agronomi, maanviljelyskemia ja -fysiikka
77118 Agronomi, maatalouden työtekniikka
77119 Agronomi, m aatalouseläintiede
77121 Agronomi, maatalouspolitiikka
77122 Agronomi, puutarhatiede
77123 Agronomi, maatalouden markkinaekonomia
77151 Agronomi, maitotaloustiede
77152 Agronomi, lihateknologia
77198 Agronomi, muu pääaine
77199 Agronomi, pääaine tuntematon

7625 Metsänhoitaja; metsätutkinto
762551 Metsänhoitaja; metsätutkinto

77211 Metsätutkinto, kansantaloudellinen metsäekonomia
77212 Metsätutkinto, metsäeläintiede
77213 Metsätutkinto, metsänarvioimistiede
77214 Metsätutkinto, metsänhoitotiede
77215 Metsätutkinto, metsäpatologia
77216 Metsätutkinto, metsätalouden liiketiede
77217 Metsätutkinto, metsäteknologia
77218 Metsätutkinto, puuteknologia
77219 Metsätutkinto, suometsätiede 
77241 Metsätutkinto, puumarkkinatiede
77298 Metsätutkinto, muu pääaine
77299 Metsätutkinto, pääaine tuntematon
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7629 Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, ylempi korkeakouluaste
762999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan koulutus, ylempi korkeakouluaste

77998 M aa- ja metsätalouden muu koulutus ylemmällä kand.asteella
77999 M aa- ja metsätalouden koulutus ylemmällä kand.asteella, erityisala tuntematon

87111 M aat.-
87112 M aat.-
87113 M aat.-
87114 M aat.-
87115 M aat.-
87116 M aat.-
87117 M aat.-
87118 M aat.-
87119 M aat.-
87121 M aat.-
87122 M aat.-
87128 M aat.-
87129 M aat.-

8622 Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti
862201 Maat. ja metsät, lis., maatalous

a metsät, lis., kasvinviljelystiede 
a metsät, lis., kasvinjalostustiede 
a metsät, lis., kasvipatologia 
a metsät, lis., kotieläintiede 
a metsät, lis., kotieläinten jalostustiede 
a metsät, lis., maanviljelystalous 
a metsät, lis., maanviljelyskemia ja -fysiikka 
a metsät, lis., maatalouden työtekniikka 
a metsät, lis., maatalouden markkinaekonomia 
a metsät, lis., maatalouspolitiikka 
a metsät, lis., puutarhatiede 
a metsät, lis., maatalousopinnot, muu pääaine 
a metsät, lis., maatalousopinnot, pääaine tuntematon

862202 Maat. ja metsät, lis., metsätalous
a metsät, lis., kansantaloudellinen metsäekonomia 
a metsät, lis., maatalous- ja metsäeläintiede  
a metsät, lis., metsänarvioimistiede 
a metsät, lis., metsänhoitotiede 
a metsät, lis., metsäpatologia 
a metsät, lis., metsätalouden liiketiede 
a metsät, lis., metsäteknologia 
a metsät, lis., puuteknologia 
a metsät, lis., puumarkkinatiede 
a metsät, lis., suometsätiede 
a metsät, lis., metsäpuiden ekologia, metsäbiologia 
a metsät, lis., metsäntuotantotiede 
a metsät, lis., metsätalouden suunnittelu 
a metsät, lis., metsämaatiede 
a metsät, lis., metsänjalostus 
a metsät, lis., metsäopinnot, muu pääaine 
a metsät, lis., metsäopinnot, pääaine tuntematon

862203 Maat. ja metsät, lis., ympäristöala
87181 M aat.- ja metsät, lis., limnologia
87182 M aat.- ja metsät, lis., mikrobiologia
87183 M aat.- ja metsät, lis., ympäristönsuojelu (ent. luonnonhoito ja -suojelu)
87184 M aat.- ja metsät, lis., maankäytön ekonomia
87185 M aat.- ja metsät, lis., kalataloustiede
87186 M aat.- ja metsät, lis., riistanhoitotiede
87188 M aat.- ja metsät, lis., ympäristöopinnot, muu pääaine
87189 M aat.- ja metsät, lis., ympäristöopinnot, pääaine tuntematon

862204 Maat. ja metsät, lis., kotitalousala

87131 M aat.-
87132 M aat.-
87133 M aat.-
87134 M aat.-
87135 M aat.-
87136 M aat.-
87137 M aat.-
87138 M aat.-
87139 M aat.-
87141 M aat.-
87142 M aat.-
87143 M aat.-
87144 M aat.-
87145 M aat.-
87146 M aat.-
87148 M aat.-
87149 M aat.-

87161 M aat.-
87162 M aat.-
87163 M aat.-
87168 M aat.-
87169 M aat.-

a metsät, lis., kodin taloustiede 
a metsät, lis., ravitsemustiede (ent. ravintokemia) 
a metsät, lis., kodin teknologia
a metsät, lis., kotitalous-ja ravitsemusopinnot, muu pääaine 
a metsät, lis., kotitalous- ja ravitsemusopinnot, pääaine tuntematon
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862251 Maat. ja metsät, lis., elintarvikeala
87171 M aat.- ja metsät, lis., elintarvikekemia ja -teknologia
87172 M aat.- ja metsät, lis., lihateknologia
87173 M aat.- ja metsät, lis., maitotaloustiede
87174 M aat.- ja metsät, lis., elintarvike-ekonomia
87178 M aat.- ja metsät, lis., elintarvikeopinnot, muu pääaine
87179 M aat.- ja metsät, lis., elintarvikeopinnot, pääaine tuntematon

862299 Maat. ja metsät, lis., muu tai tuntematon ala
87199 M aat.- ja metsät, lis., opintosuunta ja pääaine tuntematon

8623 Elintarviketieteiden lisensiaatti
862301 Elintarviketieteiden lisensiaatti

87311 Elintarviketiet. lis., ravitsemustiede
87312 Elintarviketiet. lis., elintarvikekemia
87313 Elintarviketiet. lis., elintarvike-ekonomia
87314 Elintarviketiet. lis., lihateknologia
87315 Elintarviketiet. lis., maitotaloustiede
87328 Elintarviketiet. lis., muu pääaine
87329 Elintarviketiet. lis., pääaine tuntematon

87211 M aat.-
87212 M aat.-
87213 M aat.-
87214 M aat.-
87215 M aat.-
87216 M aat.-
87217 M aat.-
87218 M aat.-
87221 M aat.-
87222 M aat.-
87223 M aat.-
87228 M aat.-
87229 M aat.-

8652 Maatalous- ja metsätieteiden tohtori
865201 Maat. ja metsät, toht., maatalous

ja metsät, tri, kasvinviljelystiede 
ja metsät, tri, kasvinjalostustiede 
ja metsät, tri, kasvipatologia 
ja metsät, tri, kotieläintiede 
ja metsät, tri, kotieläinten jalostustiede 
ja metsät, tri, maanviljelystalous 
ja metsät, tri, maanviljelyskemia ja -fysiikka 
ja metsät, tri, maatalouden työtekniikka 
ja metsät, tri, maatalouspolitiikka 
ja metsät, tri, puutarhatiede 
ja metsät, tri, maatalouden markkinaekonomia 
ja metsät, tri, maatalousopinnot, muu pääaine 
ja metsät, tri, maatalousopinnot, pääaine tuntematon

865202 Maat. ja metsät, toht., metsätalous
ja metsät, tri, kansantaloudellinen metsäekonomia 
ja metsät, tri, m aatalous- ja metsäeläintiede 
ja metsät, tri, metsänarvioimistiede 
ja metsät, tri, metsänhoitotiede 
ja metsät, tri, metsäpatologia 
ja metsät, tri, metsätalouden liiketiede 
ja metsät, tri, metsäteknologia 
ja metsät, tri, puuteknologia 
ja metsät, tri, puumarkkinatiede 
ja metsät, tri, suometsätiede 
ja metsät, tri, metsäpuiden ekologia, metsäbiologia 
ja metsät, tri, metsätalouden suunnittelu 
ja metsät, tri, metsäntuotantotiede 
ja metsät, tri, metsänjalostus 
ja metsät, tri, m e ts ä o p irm o t, muu pääaine 
ja metsät, tri, metsäopinnot, pääaine tuntematon

87231 M aat.-
87232 M aat.-
87233 M aat.-
87234 M aat.-
87235 M aat.-
87236 M aat.-
87237 M aat.-
87238 M aat.-
87239 M aat.-
87241 M aat.-
87242 M aat.-
87243 M aat.-
87244 M aat.-
87245 M aat.-
87248 M aat.-
87249 M aat.-
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865203 Maat. ja metsät, toht., ympäristöala

87281
87282
87283
87284
87285
87288
87289

Maat.-
Maat.-
Maat.-
Maat.-
Maat.-
Maat.-
Maat.-

a metsät, tri, limnologia 
a metsät, tri, mikrobiologia
a metsät, tri, ympäristönsuojelu (ent. luonnonhoito ja -suojelu) 
a metsät, tri, maankäytön ekonomia 
a metsät, tri, riistanhoitotiede 
a metsät, tri, ympäristöopinnot, muu pääaine 
a metsät, tri, ympäristöopinnot, pääaine tuntematon

865204 Maat. ja metsät, toht., kotitalousala
87261 M a a t-
87262 M aat.-
87263 M a a t-
87268 M a a t-
87269 M aat.-

a metsät, tri, kodin taloustiede 
a metsät, tri, ravitsemustiede (ent. ravintokemia) 
a metsät, tri, kodin teknologia
a metsät, tri, kotitalous- ja ravitsemusopinnot, muu pääaine 
a metsät, tri, kotitalous- ja ravitsemusopinnot, pääaine tunte maton

865251 Maat. ja metsät, toht., elintarvikeala
87271 M aat.- ja metsät, tri, elintarvikekemia ja -teknologia
87272 M aat.- ja metsät, tri, lihateknologia
87273 M aat.- ja metsät, tri, maitotaloustiede
87274 M aat.- ja metsät, tri, elintarvike-ekonomia
87278 M aat.- ja metsät, tri, elintarvikeopinnot, muu pääaine
87279 M aat.- ja metsät, tri, elintarvikeopinnot, pääaine tuntematon

865299 Maat. ja metsät, toht., muu tai tuntematon ala
87299 M aat.- ja metsät, tri, opintosuunta ja pääaine tuntematon

8653 Elintarviketieteiden tohtori
865301 Elintarviketieteiden tohtori

87413 Elintarviketiet. tri, viljateknologia
87414 Elintarviketiet. tri, elintarvikekemia ja -teknologia
87415 Elintarviketiet. tri, ravitsemustiede
87416 Elintarviketiet. tri, elintarvike-ekonomia
87417 Elintarviketiet. tri, lihateknologia
87418 Elintarviketiet. tri, maitotaloustiede
87428 Elintarviketiet. tri, muu pääaine
87429 Elintarviketiet. tri, pääaine tuntematon

8655 Filosofian tohtori, maa- ja metsätalousala
865501 Fil. toht., maa- ja metsätalous

87911 Fil. tri, maatalous- ja m etsätiede

8699 Muu maa- ja metsätalousalan koulutus, tutkijakoulutusaste
869999 Muu tai tuntematon maa- ja metsätalousalan koulutus, tutkijakoulutusaste

87998 M aa- ja metsätalouden muu tutkijakoulutus tai vastaava koulutus
87999 M aa- ja metsätalouden tutkijakoulutus tai vastaava koulutus, erityisala tuntematon

9699 Maa- ja metsätalousalan koulutus, koulutusaste tuntematon
969999 Maa- ja metsätalousalan koulutus, koulutusaste tuntematon

97111 Maatilatalouden peruslinjan yleisjakso
97112 Puutarhatalouden peruslinjan yleisjakso
97113 Metsä- ja puutalouden peruslinjan yleisjakso
97114 Kalatalouden peruslinjan yleisjakso
97998 M aa- ja metsätalouden muu koulutus, koulutusaste tuntematon
97999 M aa- ja metsätalouden koulutus, koulutusaste ja erityisala tuntematon
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7 Terveys- ja sosiaalialan koulutus

#  Terveys- ja  sosiaalia lan koulutus

3711 Terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus
371101 Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

36974 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

371104 Lääketyöntekijä (ent. teknillinen apteekkiapulainen)
36972 Lääketyöntekijä (ent. teknillinen apteekkiapulainen)
36976 Lääketyöntekijä (perustutkinto)

371109 Hammaslaborantti
36973 Hammaslaborantti
36975 Hammaslaborantti (perustutkinto)

371151 Perushoitaja, apuhoitaja
36111 Apuhoitaja
36112 Perushoitaja

371160 Hammashoitaja (alempi tutkinto)
36131 Hammashoitaja

371163 Jalkojenhoitaja
36161 Jalkojenhoitaja

371164 Mielenterveyshoitaja, mielisairaanhoitaja
46221 Mielisairaanhoitaja
46222 Mielenterveyshoitaja

371165 Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja
36221 Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja

371166 Vastaanotto- ja osastoavustaja
36212 Vastaanotto- ja osastoavustaja

371167 Kehitysvammaistenhoitaja
36512 Kehitysvammaistenhoitaja, vajaamielishoitaja

371168 Lastenhoitaja
36141 Lastenhoitaja

371169 Päivähoitaja
36522 Päivähoitaja

371170 Kodinhoitaja
36521 Kodinhoitaja

371171 Hieroja
36172 Hieroja

371172 Kuntohoitaja
36171 Kuntohoitaja

371199 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus
36181 Kuulontutkija
36538 Sosiaalialan muu alle 3-vuotinen hoitajakoulutus
36539 Sosiaalialan alle 3-vuotinen hoitajakoulutus, opintolinja tuntematon
36998 Hoitoalan muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
36999 Hoitoalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus, opintoala tuntematon
46998 Hoitoalan muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
46999 Hoitoalan vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, opintoala tuntematon
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3741 Terveys- ja sosiaalialan ammattitutkinto
374199 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan ammattitutkinto

46981 Sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinnot

5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste
571101 Sairaanhoitaja; erikoissairaanhoitaja

46111 Sairaanhoitaja (2,5-v.)
56111 Erikoissairaanhoitaja, sisätaudit
56112 Erikoissairaanhoitaja, kirurgia
56113 Erikoissairaanhoitaja, leikkausosasto
56114 Erikoissairaanhoitaja, anestesiologia
56115 Erikoissairaanhoitaja/ sairaanhoitaja, lasten sairaanhoito
56116 Erikoissairaanhoitaja/ sairaanhoitaja, psykiatrinen hoito
56117 Erikoissairaanhoitaja/ sairaanhoitaja, sisätautien ja kirurginen sairaanhoito
56118 Erikoissairaanhoitaja/ sairaanhoitaja, leikkaus- ja anestesiasairaanhoito
56198 Erikoissairaanhoitaja, muu erityisala
56199 Erikoissairaanhoitaja, erityisala tuntematon 
56201 Sairaanhoitaja, ei erityisalaa

571103 Terveydenhoitaja (ent. terveyssisar)
56211 Terveydenhoitaja (ent. terveyssisar)

571104 Laboratoriohoitaja; erikoislaboratoriohoitaja
46141 Laboratoriohoitaja (2,5-v.)
56251 Erikoislaboratoriohoitaja/ laboratoriohoitaja (1990-)

571105 Röntgenhoitaja; erikoisröntgenhoitaja
46131 Röntgenhoitaja (2,5-v.)
56261 Erikoisröntgenhoitaja/ röntgenhoitaja (1990-)

571106 Kätilö
46121 Kätilö (-1970)
56231 Kätilö (erikoissairaanhoitaja, äitiyshuolto ja naistentaudit)

571107 Hammashuoltaja
56281 Hammashuoltaja

571108 Hammasteknikko; erikoishammasteknikko
56331 Hammasteknikko
56332 Erikoishammasteknikko

571112 Fysioterapeutti; lääkintävoimistelija; erikoislääkintävoimistelija
46151 Lääkintävoimistelija (2,5-v.)
56241 Erikoislääkintävoimistelija/fysioterapeutti

571152 Diakonissa
46112 Diakonissa (-1975)

571154 Sairaalalaborantti
46142 Sairaalalaborantti (-1970)

571160 Hammashoitaja (ylempi tutkinto)
46171 Hammashoitaja, ylempi tutkinto

571161 Optikko
56321 Optikko

571164 Toimintaterapeutti; erikoistoimintaterapeutti
46161 Toimintaterapeutti (2,5-v.)
56271 Erikoistoim intaterapeutti/toim intaterapeutti (1990-)

571165 Apuneuvoteknikko
56311 Apuneuvoteknikko
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5712 Sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste
571201 Sosiaalialan opistotutkinto

56715 Sosiaalialan opistotutkinto
571202 Diakoni (opistotutkinto)

56714 Diakoni; seurakuntasisar
571253 Sosiaalihoitaja

56221 Sosiaalihoitaja (-1975)
571254 Sosiaalikasvattaja

46411 Sosiaalikasvattaja (-1988)
56713 Sosiaalikasvattaja (1989-)

571255 Sosiaaliohjaaja
56711 Sosiaaliohjaaja (1989-)

571267 Kehitysvammaistenohjaaja
46421 Kehitysvammahuollon ohjaaja
56712 Kehitysvammaistenohjaaja (1989-)

571299 Muu tai tuntematon sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste
56728 Sosiaalialan muu ohjaaja- ja kasvattajakoulutus alimmalla korkea-asteella
56729 Sosiaalialan ohjaaja- ja kasvattajakoulutus alimmalla korkea-asteella, erityisala tuntematon

5719 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste
571999 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste

56998 Hoitoalan muu koulutus alimmalla korkea-asteella
56999 Hoitoalan koulutus alimmalla korkea-asteella, erityisala tuntematon

6711 Terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto
671101 Sairaanhoitaja (AMK)

66712 Terveysalan AM K, sairaanhoitaja
66752 Sosiaali- ja terveysalan AMK, sairaanhoitaja 
66771 Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan AMK
66995 Terveyden- ja sairaanhoidon muu koulutus alemmalla kand.asteella

671102 Diakonissa-sairaanhoitaja (AMK)
66714 Terveysalan AM K, diakonissa-sairaanhoitaja

671103 Terveydenhoitaja (AMK)
66713 Terveysalan AM K, terveydenhoitaja
66756 Sosiaali- ja terveysalan AMK, terveydenhoitaja

671104 Laboratoriohoitaja (AMK)
66721 Terveysalan AM K, laboratoriohoitaja

671105 Röntgenhoitaja (AMK)
66717 Terveysalan AMK, röntgenhoitaja

671106 Kätilö (AMK)
66722 Terveysalan AMK, kätilö

671107 Hammashuoltaja (AMK)
66725 Terveysalan AMK, hammashuoltaja

671108 Hammasteknikko (AMK)
66724 Terveysalan AMK, hammasteknikko
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671111 Optikko (AMK)

66715 Terveysalan AM K, optikko

671112 Fysioterapeutti (AMK)
66716 Terveysalan AM K, kuntoutus 
66719 Terveysalan AM K, fysioterapeutti
66753 Sosiaali- ja terveysalan AMK, fysioterapeutti

671113 Jalkaterapeutti (AMK)
66723 Terveysalan AMK, jalkaterapeutti

671114 Toimintaterapeutti (AMK)
66718 Terveysalan AM K, toimintaterapeutti

671115 Apuneuvoteknikko (AMK)
66729 Terveysalan AM K, apuneuvoteknikko

671199 Muu tai tuntematon terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto
66711 Terveysalan AM K, ei erityisalaa 
66726 Terveysalan AM K, mielenterveystyö
66738 Terveysalan AM K, muu erityisala
66739 Terveysalan AM K, erityisala tuntematon
66997 Sosiaalialan ja terveydenhoidon muu koulutus alemmalla kand.asteella

6712 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto
671201 Sosiaalialan AMK

66741 Sosiaalialan AM K, ei erityisalaa
66742 Sosiaalialan AM K, sosiaalipalvelut ja diakonia
66743 Sosiaalialan AM K, yhteisöpalvelut
66744 Sosiaalialan AM K, luovat terapiat
66745 Sosiaalialan AM K, sosiaalipedagogiikka
66748 Sosiaalialan AM K, muu erityisala
66749 Sosiaalialan AM K, erityisala tuntematon 
66751 Sosiaali- ja terveysalan AMK, ei erityisalaa
66754 Sosiaali- ja terveysalan AMK, sosiaaliohjaaja
66755 Sosiaali- ja terveysalan AMK, sosiaalikasvattaja
66758 Sosiaali- ja terveysalan AMK, muu erityisala
66759 Sosiaali- ja terveysalan AMK, erityisala tuntematon 
66761 Diakonian ja kasvatuksen AM K
66781 Sosiaali- ja kulttuurialan AMK
66996 Sosiaalialan muu koulutus alemmalla kand.asteella

6721 Lääketieteen kandidaatti
672101 Lääketieteen kandidaatti

66111 Lääketiet, kand.

6722 Hammaslääketieteen kandidaatti
672201 Hammaslääketieteen kandidaatti

66211 Hammaslääketiet. kand.

6723 Eläinlääketieteen kandidaatti
672301 Eläinlääketieteen kandidaatti

66311 Eläinlääketiet. kand.
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6724 Farmaseutti
672401 Farmaseutti

56611 Farmaseutti (2-vuotinen)
66611 Farmaseutti (3-vuotinen)

6725 Terveystieteiden kandidaatti (alempi)
672501 Terveystieteiden kandidaatti (alempi)

66421 Terveystieteiden kand. (alempi)

6726 Terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkinto
672651 Terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkinto

66411 Terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkinto

6729 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, aiempi korkeakouluaste
672999 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan koulutus, alempi korkeakouluaste

66998 Hoitoalan muu koulutus alemmalla kand.asteella
66999 Hoitoalan koulutus alemmalla kand.asteella, erityisala tuntematon

7721 Lääketieteen lisensiaatti
772101 Lääketieteen lisensiaatti

76111 Lääketiet, lis.

7722 Hammaslääketieteen lisensiaatti
772201 Hammaslääketieteen lisensiaatti

76211 Hamm aslääketiet. lis.

7723 Eläinlääketieteen lisensiaatti
772301 Eläinlääketieteen lisensiaatti

76311 Eläinlääketiet. lis.

7724 Farmasian ylempi korkeakoulututkinto
772401 Proviisori

76411 Proviisori
772451 Farmasian kandidaatti

76421 Farm. kand.

7725 Terveystieteiden maisteri, terveydenhuollon kandidaatti (ylempi)
772501 Terveystieteiden maisteri, terveydenhuollon kandidaatti (ylempi)

72481 Terveydenhuollon kand., terveydenhuollon opettaja 
76811 Terveystieteiden maist., terveydenhuollon kand.

7729 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, ylempi korkeakouluaste
772999 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan koulutus, ylempi korkeakouluaste

76998 Hoitoalan muu koulutus ylemmällä kand.asteella
76999 Hoitoalan koulutus ylemmällä kand.asteella, erityisala tuntematon
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Terveys- ja  sosiaalia lan koulutus 7
Erikoislääkäri
Erikoislääkäri
86111 Erikoislääkäri (6-v.), sisätaudit
86112 Erikoislääkäri (6-v.), reumasairaudet
86113 Erikoislääkäri (6-v.), keuhkosairaudet, keuhkotuberkuloosi
86114 Erikoislääkäri (6-v.), lastentaudit
86115 Erikoislääkäri (6-v.), iho- ja sukupuolitaudit
86131 Erikoislääkäri (6-v.), kirurgiset taudit
86132 Erikoislääkäri (6-v.), leukakirurgia
86133 Erikoislääkäri (6-v.), neurokirurgia
86134 Erikoislääkäri (6-v.), anestesiologia
86151 Erikoislääkäri (6-v.), kliininen farmakologia
86152 Erikoislääkäri (6-v.), kliininen fysiologia
86153 Erikoislääkäri (6-v.), kliininen hematologia
86154 Erikoislääkäri (6-v.), kliininen kemia
86155 Erikoislääkäri (6-v.), kliininen mikrobiologia
86156 Erikoislääkäri (6-v.), kliininen neurofysiologia
86157 Erikoislääkäri (6-v.), patologia
86158 Erikoislääkäri (6-v.), serobakteriologia
86161 Erikoislääkäri (6-v.), silmätaudit
86162 Erikoislääkäri (6-v.), korva-, nenä- ja kurkkutaudit
86163 Erikoislääkäri (6-v.), foniatria
86164 Erikoislääkäri (6-v.), hammastaudit
86165 Erikoislääkäri (6-v.), oikeuslääketiede
86166 Erikoislääkäri (6-v.), terveydenhuolto
86167 Erikoislääkäri (6-v.), työterveyshuolto
86171 Erikoislääkäri (6-v.), naistentaudit ja synnytykset
86172 Erikoislääkäri (6-v.), fysiatria
86173 Erikoislääkäri (6-v.), yleislääketiede
86174 Erikoislääkäri (6-v.), perinnöllisyyslääketiede
86175 Erikoislääkäri (6-v.), geriatria
86176 Erikoislääkäri (6-v.), liikuntalääketiede
86181 Erikoislääkäri (6-v.), psykiatria, hermo- ja mielitaudit
86182 Erikoislääkäri (6-v.), lastenpsykiatria
86183 Erikoislääkäri (6-v.), neurologia
86184 Erikoislääkäri (6-v.), lastenneurologia
86191 Erikoislääkäri (6-v.), radiologia
86192 Erikoislääkäri (6-v.), syöpätaudit ja sädehoito
86198 Erikoislääkäri (6-v.), muu erikoisala
86199 Erikoislääkäri (6-v.), erikoisala tuntematon 
86211 Erikoislääkäri (8-v.)

Erikoishammaslääkäri
Erikoishammaslääkäri
86511 Erikoishammaslääkäri, hammas- ja suukirurgia
86512 Erikoishammaslääkäri, hammashuolto
86513 Erikoishammaslääkäri, kliininen hammashoito
86514 Erikoishammaslääkäri, hampaiston oikomishoito
86515 Erikoishammaslääkäri, terveydenhuolto
86516 Erikoishammaslääkäri, hallinnon pätevyys
86548 Erikoishammaslääkäri, muu erikoisala
86549 Erikoishammaslääkäri, erikoisala tuntematon
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7753 Erikoiseläinlääkäri
775301 Erikoiseläinlääkäri

86671 Erikoiseläinlääkäri, pieneläinsairaudet
86672 Erikoiseläinlääkäri, hevossairaudet
86673 Erikoiseläinlääkäri, lisääntymistiede
86674 Erikoiseläinlääkäri, elintarvike- ja ympäristöhygienia
86675 Erikoiseläinlääkäri, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito 
86699 Erikoiseläinlääkäri, erikoisala tuntematon

8724 Farmasian lisensiaatti
872401 Farmasian lisensiaatti

86711 Farm. lis., farmaseuttinen kemia
86712 Farm. lis., farmakognosia
86713 Farm. lis., farmasian teknologia
86714 Farm. lis., farmakologia
86715 Farm. lis., sosiaalifarmasia
86716 Farm. lis., toksikologia
86717 Farm. lis., biofarmasia
86718 Farm. lis., muu erikoisala
86719 Farm. lis., erikoisala tuntematon

8725 Terveystieteiden lisensiaatti, terveydenhuollon lisensiaatti
872501 Terveystieteiden lisensiaatti, terveydenhuollon lisensiaatti

86721 Terveystieteiden lis., terveydenhuollon lis., hoitotiede
86722 Terveystieteiden lis., terveydenhuollon lis., kansanterveystiede
86723 Terveystieteiden lis., terveydenhuollon lis., terveydenhuollon hallinto
86724 Terveystieteiden lis., terveydenhuollon lis., terveydenhuolto
86725 Terveystieteiden lis., terveydenhuollon lis., terveyskasvatus
86726 Terveystieteiden lis., terveydenhuollon lis., fysioterapia
86728 Terveystieteiden lis., terveydenhuollon lis., muu pääaine
86729 Terveystieteiden lis., terveydenhuollon lis., pääaine tuntematon

8751 Lääketieteen tohtori; lääketieteen ja kirurgian tohtori
875101 Lääketieteen tohtori

86311 Lääketiet, tri, anatomia
86312 Lääketiet, tri, bakteerioppi ja serologia
86313 Lääketiet, tri, farmakologia
86314 Lääketiet, tri, fysiologia
86315 Lääketiet, tri, lääketieteellinen genetiikka
86316 Lääketiet, tri, lääketieteellinen biologia 
86319 Lääketiet, tri, patologia
86323 Lääketiet, tri, lääketieteellinen kemia
86324 Lääketiet, tri, virusoppi
86325 Lääketiet, tri, immunologia
86326 Lääketiet, tri, tartuntataudit
86327 Lääketiet, tri, toksikologia
86328 Lääketiet, tri, liikuntalääketiede
86329 Lääketiet, tri, lääketieteellinen biokemia
86331 Lääketiet, tri, työterveyshuolto
86332 Lääketiet, tri, kliininen neurofysiologia
86333 Lääketiet, tri, avoterveydenhuolto
86334 Lääketiet, tri, gerontologia
86335 Lääketiet, tri, lastenneurologia
86336 Lääketiet, tri, epidemiologia 
86351 Lääketiet, tri, anestesiologia 
86353 Lääketiet, tri, hematologia
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86354 Lääketiet, tri, iho- ja sukupuolitaudit
86355 Lääketiet, tri, kardiologia
86356 Lääketiet, tri, kirurgia
86361 Lääketiet, tri, korva-, nenä- ja kurkkutautioppi
86362 Lääketiet, tri, lapsikirurgia
86363 Lääketiet, tri, lastentautioppi
86365 Lääketiet, tri, neurologia
86366 Lääketiet, tri, neurokirurgia
86367 Lääketiet, tri, oikeuslääketiede
86368 Lääketiet, tri, psykiatria
86369 Lääketiet, tri, reumatologia
86371 Lääketiet, tri, silmätautioppi
86372 Lääketiet, tri, sisätautioppi
86373 Lääketiet, tri, synnytys- ja naistentautioppi
86374 Lääketiet, tri, syöpätaudit ja sädehoito
86375 Lääketiet, tri, sosiaalilääketiede
86378 Lääketiet, tri, diagnostinen radiologia
86379 Lääketiet, tri, keuhkosairaudet 
86384 Lääketiet, tri, mikrobiologia
86386 Lääketiet, tri, kansanterveystiede
86387 Lääketiet, tri, alkoholisairaudet
86388 Lääketiet, tri, yleislääketiede
86389 Lääketiet, tri, lastenpsykiatria
86391 Lääketiet, tri, fysiatria
86392 Lääketiet, tri, allergologia
86393 Lääketiet, tri, suupatologia
86394 Lääketiet, tri, foniatria
86398 Lääketiet, tri, muu erikoisala
86399 Lääketiet, tri, erikoisala tuntematon

8752 Hammaslääketieteen tohtori
875201 Hammaslääketieteen tohtori

86551 Hammaslääketiet. tri, hammas- ja suukirurgia
86552 Hammaslääketiet. tri, kariesoppi
86553 Hammaslääketiet. tri, hammasproteesioppi
86554 Hamm aslääketiet. tri, hammaslääket. biokemia
86555 Hamm aslääketiet. tri, hammaslääket. röntgendiagnostiikka
86556 Hamm aslääketiet. tri, lasten hampaiden hoito- ja oikomisoppi
86557 Hamm aslääketiet. tri, parodontologia
86558 Hamm aslääketiet. tri, suupatologia
86559 Hamm aslääketiet. tri, suuterveystiede, sosiaalihammaslääketiede
86561 Hammaslääketiet. tri, ehkäisevä hammaslääketiede
86562 Hammaslääketiet. tri, kansanterveystiede
86563 Hammaslääketiet. tri, anatomia
86598 Hammaslääketiet. tri, muu erikoisala
86599 Hamm aslääketiet. tri, erikoisala tuntematon

8753 Eläinlääketieteen tohtori
875301 Eläinlääketieteen tohtori

86611 Eläinlääketiet. tri, anatomia
86613 Eläinlääketiet. tri, farmakologia
86614 Eläinlääketiet. tri, fysiologia
86616 Eläinlääketiet. tri, kotieläingenetiikka
86621 Eläinlääketiet. tri, biokemia
86622 Eläinlääketiet. tri, mikrobiologia
86641 Eläinlääketiet. tri, elintarvikehygienia
86642 Eläinlääketiet. tri, kotieläinhygienia
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86643 Eläinlääketiet. tri, kirurgia
86645 Eläinlääketiet. tri, silmätautioppi
86646 Eläinlääketiet. tri, sisätautioppi
86647 Eläinlääketiet. tri, lisääntymistiede, synnytysoppi 
86649 Eläinlääketiet. tri, anestesiologia
86651 Eläinlääketiet. tri, patologia
86652 Eläinlääketiet. tri, hevossairaudet
86668 Eläinlääketiet. tri, muu erikoisala
86669 Eläinlääketiet. tri, erikoisala tuntematon

8754 Farmasian tohtori
875401 Farmasian tohtori

86811 Farm. tri, farmaseuttinen kemia
86812 Farm. tri, farmakognosia
86813 Farm. tri, farmasian teknologia
86814 Farm. tri, farmakologia
86815 Farm. tri, sosiaalifarmasia
86816 Farm. tri, toksikologia
86817 Farm. tri, biofarmasia
86818 Farm. tri, muu erikoisala
86819 Farm. tri, erikoisala tuntematon

8755 Terveystieteiden tohtori, terveydenhuollon tohtori
875501 Terveystieteiden tohtori, terveydenhuollon tohtori

86821 Terveystieteiden tri, terveydenhuollon tri, hoitotiede
86822 Terveystieteiden tri, terveydenhuollon tri, kansanterveystiede
86823 Terveystieteiden tri, terveydenhuollon tri, epidemiologia
86824 Terveystieteiden tri, terveydenhuollon tri, terveydenhuolto
86825 Terveystieteiden tri, terveydenhuollon tri, fysioterapia
86826 Terveystieteiden tri, terveydenhuollon tri, ravitsemustiede
86827 Terveystieteiden tri, terveydenhuollon tri, terveyskasvatus
86828 Terveystieteiden tri, terveydenhuollon tri, muu pääaine
86829 Terveystieteiden tri, terveydenhuollon tri, pääaine tuntematon

8756 Filosofian tohtori, terveys- ja sosiaaliala
875601 Fil. toht., lääketiede

86831 Fil. tri, lääketiede
875602 Fil. toht., hammaslääketiede

86834 Fil. tri, hammaslääketiede
875603 Fil. toht., eläinlääketiede

86833 Fil. tri, eläinlääketiede

875604 Fil. toht., farmasia
86835 Fil. tri, farmasia

875605 Fil. toht., terveystiede
86832 Fil. tri, terveystiede

8799 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, tutkijakoulutusaste
879999 Muu tai tuntematon terveys- ja sosiaalialan koulutus, tutkijakoulutusaste

86998 Hoitoalan muu tutkijakoulutus tai vastaava koulutus
86999 Hoitoalan tutkijakoulutus tai vastaava koulutus, erityisala tuntematon
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9799 Terveys- ja sosiaalialan koulutus, koulutusaste tuntematon
979999 Terveys- ja sosiaalialan koulutus, koulutusaste tuntematon

96111 Terveydenhuollon peruslinjan yleisjakso
96198 Terveydenhuollon muu koulutus, koulutusaste tuntematon
96199 Terveydenhuollon koulutus, koulutusaste ja erityisala tuntematon 
96211 Sosiaalialan peruslinjan yleisjakso
96298 Sosiaalialan muu ohjaaja- ja hoitajakoulutus, koulutusaste tuntematon
96299 Sosiaalialan hoitaja- ja ohjaajakoulutus, koulutusaste ja erityisala tuntematon
96998 Hoitoalan muu koulutus, koulutusaste tuntematon
96999 Hoitoalan koulutus, koulutusaste ja erityisala tuntematon
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3811 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan peruskoulutus
381101 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan perustutkinto

38445 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan perustutkinto
381102 Myynti- ja asiakaspalvelun perustutkinto

48438 Myynti- ja asiakaspalvelun perustutkinto

381103 Ruokapalvelun perustutkinto
48437 Ruokapalvelun perustutkinto

381104 Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan perustutkinto
38419 Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan perustutkinto

381105 Tekstiilihuoltaja
38417 Tekstiilihuoltaja
38421 Tekstiilihuoltaja (perustutkinto)

381151 Hotellivirkailija, vastaanottovirkailija
48462 Hotellivirkailija, vastaanottovirkailija

381152 Kahvila-ja ravintola-alan koulutus
38465 Kahvila- ja ravintola-alan koulutus

381153 Kahvilanhoitaja
38464 Kahvilanhoitaja

381154 Keittäjä
38431 Keittäjä

381155 Keittäjä-kylmäkkö
38437 Keittäjä-kylmäkkö

381156 Kotitaloudenhoitaja
38414 Kotitaloudenhoitaja

381157 Kotitalouskoulu
38412 Kotitalouskoulu

381159 Laitoshuoltaja, siivooja
38416 Laitoshuoltaja, siivooja

381160 Laivakokki
38433 Laivakokki ja -keittäjä (alle 3-v.)
48433 Laivakokki (3-v.)

381161 Maatilanemäntä, emäntäkoulu
38413 M aatilanem äntä, emäntäkoulu

381162 Matkailualan koulutus, keskiaste
33975 Matkailualan alle 3-vuotinen ammattikoulutus
43975 Matkailualan vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus

381163 Messihuoltaja, laivatalouden perusopintolinja
38443 Messihuoltaja, laivatalouden perusopintolinja

381164 Portieeri
38466 Portieeri

381165 Ravintola-alan peruslinja
38461 Ravintola-alan perusopintolinja

381166 Ravintolakeittäjä
38435 Ravintolakeittäjä
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381167 Ravintolakokki

38434 Ravintolakokki (alle 3-v.)
48435 Ravintolakokki (3-v.)

381168 Ravintolakylmäkkö
38436 Ravintolakylmäkkö

381169 Ravintolan kassanhoitaja
38463 Ravintolan kassanhoitaja

381170 Ravintolan keittiölinja
38442 Ravintola-alan keittiölinja

381171 Ravitsemistyöntekijä
38439 Ravitsemistyöntekijä

381172 Ruokapalvelujen perustutkinto
38444 Ruokapalvelujen perustutkinto

381173 Ruokataloudenhoitaja
38418 Ruokataloudenhoitaja

381174 Suurtalouden peruslinja
38441 Suurtalouden perusopintolinja

381175 Suurtalouskokki, laitoskeittäjä
48434 Suurtalouskokki, laitoskeittäjä

381176 Tarjoilija
38462 Tarjoilija

3812 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan peruskoulutus
381201 Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto; nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja

32111 Nuorison- ja vapaa-ajan ohjaaja
32112 Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto

381202 Lastenohjaaja
32991 Lastenohjaaja
32992 Lastenohjaaja (perustutkinto)

381203 Liikunnanohjauksen perustutkinto; liikunnanohjaaja
32121 Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikunnanohjaaja (-1989)
32123 Liikunnanohjauksen perustutkinto (1995-)

381251 Askartelunohjaaja
32211 Askartelunohjaaja (-1988)

381252 Kirkon nuoriso- ja sosiaalityön koulutus, keskiaste
42111 Kirkon nuoriso- ja sosiaalityön ammattikoulutus (-1989)

381253 Nuorisosihteeri; nuorisotyön koulutus, keskiaste
42112 Nuorisotyön ammattikoulutus (-1989, nuorisosihteeri)

381254 Kulttuuritoiminnan linja (kansanopisto)
43311 Kulttuuritoiminnan linja (-1989, kansanopisto)

3813 Kauneudenhoitoalan peruskoulutus
381301 Parturi-kampaaja

38813 Parturi-kampaaja (alle 3-v.)
48831 Parturi-kampaaja (3-v.)
48832 Parturi-kampaaja (perustutkinto)
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381302 Kosmetologi
36971 Kosmetologi (alle 3-v.)
46971 Kosmetologi (3-v.)
46972 Kosmetologi (perustutkinto)

381351 Kampaaja
38812 Kampaaja

381352 Parturi
38811 Parturi

3814 Liikenteen ja merenkulun peruskoulutus
381401 Kuljetusalan perustutkinto

35423 Kuljetusalan perustutkinto
381402 Merenkulkualan perustutkinto, merimies

35112 Merenkulkualan perustutkinto, merimies
381403 Laivuri-alikonemestari (perustutkinto)

45112 Laivuri-alikonemestari (perustutkinto)
381404 Lennonjohtaja

45221 Lennonjohtaja

381405 Ammattilentäjä
45241 Ammattilentäjän peruskoulutus

381451 Ahtaaja
35141 Ahtaaja

381452 Kansimies
35121 Kansimies

381453 Konemies
35123 Konemies

381454 Kuorma-autonkuljettaja
35414 Kuorma-autonkuljettaja

381455 Laivakoneenhoitaja
35124 Laivakoneenhoitaja

381456 Laivuri
35111 Laivuri

381457 Linja-autonkuljettaja
35412 Linja-autonkuljettaja

381458 Mekaanikko, ajo- ja kuljetustekniikka; ammattiautonkuljettaja
35411 Mekaanikko, ajo- ja kuljetustekniikka; ammattiautonkuljettaja

381459 Merimies
35126 Merimies

381460 Pursimies
35122 Pursimies

381461 Valmistava merenkulun miehistökoulutus
35125 Valmistava merenkulun miehistökoulutus
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381499 Muu tai tuntematon liikenteen ja merenkulun peruskoulutus

35198 Merenkulun muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
35199 Merenkulun alle 3-vuotinen ammattikoulutus, opintolinja tuntematon
35498 M aantieliikenteen muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
35499 Maantieliikenteen alle 3-vuotinen ammattikoulutus, opintolinja tuntematon
35998 Liikenteen muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus •
35999 Liikenteen alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erityisala tuntematon
45198 Merenkulun muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
45199 Merenkulun vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, opintolinja tuntematon
45298 Lentoliikenteen muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
45299 Lentoliikenteen vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, erikoisala tuntematon
45998 Liikenteen muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
45999 Liikenteen vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, erikoisala tuntematon

3815 Suojelualan peruskoulutus
381501 Pelastajan tutkinto; palomies

38111 Palomies
48113 Miehistötutkinto, pelastajalinja

381502 AIipääIlystötutkinto (palontorjuntana); paloesimies
38112 Paloesimies 
48115 Alipäällystötutkinto

381512 Poliisikokelas
38121 Poliisikokelaskoulutus, perustutkinnon perusjakso 1

381513 Poliisimiehistön virkatutkinto
38122 Poliisimiehistön virkatutkinto

381514 Poliisin perustutkinto
48122 Poliisin perustutkinto

381521 Vankeinhoidon perustutkinto; vartija; ylivartija
38131 Vartija
38132 Ylivartija
38138 Vanginvartijakoulutus, muu opintolinja
38139 Vanginvartijakoulutus, opintolinja tuntematon 
48132 Vankeinhoidon perustutkinto

381522 Vankeinhoitotutkinto
48131 Vankeinhoitotutkinto
48138 Vankeinhoitokoulutus, muu erikoisala

381531 Vartija (teollisuusvartija)
38193 Vartija (teollisuusvartija)

381599 Muu tai tuntematon suojelualan peruskoulutus
38118 Paloalan muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
38119 Paloalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus, opintolinja tuntematon
38128 Poliisialan muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
38129 Poliisialan alle 3-vuotinen ammattikoulutus, opintolinja tuntematon
38198 Vartiointi-, suojelu- ja sotilasalojen muu alle 3-vuotinen koulutus
38199 Vartiointi-, suojelu- ja sotilasalojen alle 3-vuotinen koulutus, erityisala tuntematon
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3816 Sotilasalan peruskoulutus
381601 Toimiupseerin alempi virkatutkinto

48211 Toimiupseerin alempi virkatutkinto (ent. aliupseerin tutkinto)
381602 Toimiupseerin ylempi virkatutkinto

48221 Toimiupseerin ylempi virkatutkinto (ent. sotilasmestarin tutkinto)
381604 Rajavartija

38151 Rajavartija
381605 Meri vartija

38152 Merivartija

381699 Muu tai tuntematon sotilasalan peruskoulutus
48231 Talousupseeri, taloudenhoitaja (ent. sotilasalan talouspäällikkö ja taloudenhoitaja)
48238 Sotilasalan muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
48239 Sotilasalan vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, erityisala tuntematon

3819 Muu palvelualojen peruskoulutus, keskiaste
381999 Muu tai tuntematon palvelualojen peruskoulutus

48299 Vartiointi-, suojelu- ja sotilasalojen vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus, erityisala  
tuntematon

3841 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan ammattitutkinto
384199 Muu tai tuntematon majoitus-, ravitsemis- ja talousalan ammattitutkinto

48421 Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan ammattitutkinnot
48451 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan ammattitutkinnot

3842 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ammattitutkinto
384299 Muu tai tuntematon nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ammattitutkinto

42115 Vapaa-ajan toiminnan ammattitutkinnot
42117 Liikunta-alan ammattitutkinnot

3844 Liikenteen ja merenkulun ammattitutkinto
384499 Muu tai tuntematon liikenteen ja merenkulun ammattitutkinto

45171 Merenkulkualan ammattitutkinnot

3871 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan erikoisammattitutkinto
387199 Muu tai tuntematon majoitus-, ravitsemis- ja talousalan erikoisammattitutkinto

48422 Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan erikoisammattitutkinnot
48452 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan erikoisammattitutkinnot

3872 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan erikoisammattitutkinto
387299 Muu tai tuntematon nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan erikoisammattitutkinto

42118 Liikunta-alan erikoisammattitutkinnot

3873 Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto
387399 Muu tai tuntematon kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto

46984 Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinnot
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3874 Liikenteen ja merenkulun erikoisammattitutkinto
387499 Muu tai tuntematon liikenteen ja merenkulun erikoisammattitutkinto

45172 Merenkulkualan erikoisammattitutkinnot

3899 Muu palvelualojen koulutus, keskiaste
389911 Muu tai tuntematon majoitus-, ravitsemis- ja talousalan koulutus, keskiaste

38411 Talouskoulu
38428 Koti- ja laitostalouden muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
38429 Koti- ja laitostalouden alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erikoisala tuntematon 
38438 Laitosemäntä (ent. emännöitsijä), (-1977)
38478 Hotelli- ja ravitsemispalvelun muu alle 3-vuotinen ammattikoulutus
38479 Hotelli- ja ravitsemispalvelun alle 3-vuotinen ammattikoulutus, erikoisala tuntematon
48428 Koti- ja laitostalouden muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
48429 Koti- ja laitostalouden vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, erikoisala 

tuntematon
48431 Suurtalouden työnjohdollinen koulutus (ent. suurtalouden emäntä)
48432 Laivan talousesimies
48436 Hotelli- ja ravintola-alan työnjohdollinen koulutus
48441 Hovimestari
48442 Hotelliemäntä
48443 Keittiömestari
48444 Baarimestari
48478 Hotelli- ja ravitsemispalvelun muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
48479 Hotelli- ja ravitsemispalvelun vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus, opintolinja 

tuntematon
389999 Muu tai tuntematon palvelualojen koulutus, keskiaste

38998 Muu erikoisalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus
48998 Muu erikoisalan vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus

5811 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan koulutus, alin korkea-aste
581101 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan opistotutkinto

58421 Hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan opistotutkinto
581102 Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan opistotutkinto

58445 Koti-, laitostalous- ja puhdistuspalvelualan opistotutkinto
581103 Pesulateknikko

58443 Pesulateknikko
581104 Matkailualan koulutus, alin korkea-aste

53971 Matkailualan ammattikoulutus alimmalla korkea-asteella
581151 Hotelli- ja ravintolaesimies

58416 Hotelli- ja ravintolaesimies
581152 Kotitalousteknikko

48411 Kotitalousteknikko (3-v.)
58441 Kotitalousteknikko (4-v.)

581153 Ravitsemusteknikko
58442 Ravitsemusteknikko (4-v.)

581154 Restonomi
58415 Restonomi, hotelli- ja ravintola-alan keskijohdon koulutus

581155 Siivousteknikko
58444 Siivousteknikko
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581156 Suurtalousesimies
58417 Suurtalousesimies

581199 Muu tai tuntematon majoitus-, ravitsemis- ja talousalan koulutus, alin korkea-aste
58438 Hotelli- ja ravitsemispalvelun muu koulutus alimmalla korkea-asteella
58439 Hotelli- ja ravitsemispalvelun koulutus alimmalla korkea-asteella, erikoisala tuntematon
58458 Koti- ja laitostalouden muu koulutus alimmalla korkea-asteella
58459 Koti- ja laitostalouden koulutus alimmalla korkea-asteella, erityisala tuntematon

5812 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan koulutus, alin korkea-aste
581201 Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja (opisto)

52522 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaaja
581202 Kirkon nuorisotyön ohjaaja

52523 Kirkon nuorisotyön ohjaaja (1990-)
581203 Kulttuuriohjaaja

52526 Kulttuuriohjaaja
581204 Kulttuurisihteeri

53431 Kulttuurisihteeri (1990-)
581205 Raittiussihteeri

53432 Raittiussihteeri (1990-)
581207 Liikunnanohjaaja (opisto)

52524 Liikunnanohjaaja (1990-)

581251 Askartelunohjaaja (opisto)
52525 Askartelunohjaaja (1989-)

581299 Muu tai tuntematon nuorisotyön ja vapaa-aikatoiminnan koulutus, alin korkea-aste
51911 Seurakuntakuraattori
52528 Nuorisotyön ja vapaa-aikatoim innan ohjaajien muu koulutus alimmalla korkea-asteella
52529 Nuorisotyön ja vapaa-aikatoiminnan ohjaajien koulutus alimmalla korkea-asteella, erityisala 

tuntematon

5813 Kauneudenhoitoalan koulutus, alin korkea-aste
581301 Erikoisparturi-kampaaja

58831 Erikoisparturi-kampaaja

581302 Erikoiskosmetologi
56991 Erikoiskosmetologi

5814 Liikenteen ja merenkulun koulutus, alin korkea-aste
581401 Perämies; yliperämies

45111 Perämies 
55111 Yliperämies
55118 Merenkulun muu päällystökoulutus

581451 Ahtausteknikko
45131 Ahtausteknikko

581499 Muu tai tuntematon liikenteen ja merenkulun koulutus, alin korkea-aste
55211 Lentoperämies
55998 Liikenteen muu koulutus alimmalla korkea-asteella
55999 Liikenteen koulutus alimmalla korkea-asteella, erityisala tuntematon
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5815 Suojelualan koulutus, alin korkea-aste
581501 Päällystötutkinto (palontorjunta-ala); alempi päällystötutkinto; palomestari

48111 Palomestari
48112 Alempi päällystötutkinto 
58131 Päällystötutkinto
58138 P alo -ja  pelastusalan muu koulutus alimmalla korkea-asteella

581514 Poliisialipäällystön virkatutkinto
48121 Poliisialipäällystön virkatutkinto

581515 Poliisipäällystön virkatutkinto
58111 Poliisipäällystön virkatutkinto 
58118 Poliisipäällystön muu koulutus

581599 Muu tai tuntematon suojelualan koulutus, alin korkea-aste
48128 Poliisialan muu vähintään 3-vuotinen tai vastaava ammattikoulutus
48298 Vartiointi-, suojelu- ja sotilasalojen muu vähintään 3-vuotinen ammattikoulutus

5816 Sotilasalan koulutus, alin korkea-aste
581601 Luutnanttikurssi

58211 Luutnanttikurssi
581602 Opistoupseerin tutkinto

58221 Opistoupseerin tutkinto
581699 Muu tai tuntematon sotilasalan koulutus, alin korkea-aste

58231 Teknikkoupseeri (ent. sotilasteknikko)
58232 Talousupseeri, talouspäällikkö
58238 Sotilasalan muu koulutus alimmalla korkea-asteella
58239 Sotilasalan koulutus alimmalla korkea-asteella, erityisala tuntematon

5819 Muu palvelualojen koulutus, alin korkea-aste
581999 Muu tai tuntematon palvelualojen koulutus, alin korkea-aste

58998 Muu erikoisalan koulutus alimmalla korkea-asteella

6811 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinto
681101 Matkailu- ja ravitsemisalan AMK, majoitus- ja ravitsemisala

68311 Matkailu- ja ravitsemisalan AM K, majoitus ja ravitsemisala
681102 Matkailu- ja ravitsemisalan AMK, matkailu

68312 Matkailu- ja ravitsemisalan AMK, matkailu
681103 Matkailu- ja ravitsemisalan AMK, liikkeenjohto

68313 Matkailu- ja ravitsemisalan AM K, liikkeenjohto
681104 Matkailu- ja ravitsemisalan AMK, puhdistuspalvelu ja talousala

68314 Matkailu- ja ravitsemisalan AMK, puhdistuspalvelu ja talousala
681199 Muu tai tuntematon matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinto

68318 Matkailu- ja ravitsemisalan AMK, muu koulutusohjelma
68319 Matkailu- ja ravitsemisalan AM K, koulutusohjelma tuntematon
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6812 Vapaa-aikatoiminnan ja liikunnan ammattikorkeakoulututkinto
681201 Vapaa-aikatoiminnan AMK

62334 Vapaa-aikatoiminnan AMK

681202 Liikunnan AMK
62331 Liikunnan AMK

6814 Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto
681401 Merikapteeni (AMK)

65411 Merikapteeni (AMK)

6822 Liikuntatieteiden kandidaatti (alempi), liikuntakasvatuksen kandidaatti
682201 Liikuntatieteiden kandidaatti (alempi)

63631 Liikuntatiet. kand. (alempi), liikuntafysiologia, biomekaniikka
63632 Liikuntatiet. kand. (alempi), liikuntasosiologia
63633 Liikuntatiet. kand. (alempi), liikuntapedagogiikka
63634 Liikuntatiet. kand. (alempi), liikuntasuunnittelu ja -hallinto
63638 Liikuntatiet. kand. (alempi), muu pääaine tai koulutusohjelma
63639 Liikuntatiet. kand. (alempi), pääaine tai koulutusohjelma tuntematon

682251 Liikuntakasvatuksen kandidaatti
63611 Liikuntakasv. kand., liikuntahygienia ja kansanterveys
63612 Liikuntakasv. kand., liikuntafysiologia
63613 Liikuntakasv. kand., liikuntateknologia
63614 Liikuntakasv. kand., anatomia ja kinesiologia
63615 Liikuntakasv. kand., liikunnan sosiologia
63616 Liikuntakasv. kand., liikuntapedagogiikka
63628 Liikuntakasv. kand., muu pääaine
63629 Liikuntakasv. kand., pääaine tuntematon

6824 Liikenteen ja merenkulun koulutus, alempi korkeakouluaste
682401 Merikapteeni

65111 Merikapteeni
682499 Muu tai tuntematon liikenteen ja merenkulun koulutus, alempi korkeakouluaste

65211 Lentokapteeni
65998 Liikenteen muu koulutus alemmalla kand.asteella
65999 Liikenteen koulutus alemmalla kand.asteella, erityisala tuntematon

6826 Sotilasalan koulutus, alempi korkeakouluaste
682651 Upseerin virkatutkinto (-1980)

68111 Upseerin virkatutkinto, maavoimat (-1980)
68131 Upseerin virkatutkinto, merivoimat (-1980)
68141 Upseerin virkatutkinto, ilmavoimat (-1980)
68199 Upseerin virkatutkinto, erikoisala tuntematon (-1980)

6829 Muu palvelualojen koulutus, alempi korkeakouluaste
682999 Muu tai tuntematon palvelualojen koulutus, alempi korkeakouluaste

68996 Koti- ja laitostalouden muu koulutus alemmalla kand.asteella
68997 Hotelli- ja ravitsemispalvelun muu koulutus alemmalla kand.asteella
68998 Muu erikoisalan koulutus alemmalla kand.asteella
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7822 Liikuntatieteiden maisteri, liikuntatieteiden kandidaatti (ylempi)
782201 Liikuntatieteiden maisteri

72471 Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi), opettajankoulutus
73511 Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi), liikuntahygienia ja kansanterveys
73512 Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi), liikuntafysiologia, biomekaniikka
73513 Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi), liikuntasosiologia
73514 Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi), liikuntapedagogiikka
73516 Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi), liikuntasuunnittelu ja -hallinto
73517 Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi), kansanterveystyö
73518 Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi), valmennus
73519 Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi), fysioterapia
73528 Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi), muu pääaine tai koulutusohjelma
73529 Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi), pääaine tai koulutusohjelma tuntematon

7826 Sotilasalan koulutus, ylempi korkeakouluaste
782601 Upseeri (1981-)

78111 Upseeri, maavoimat
78121 Upseeri, merivoimat
78131 Upseeri, ilmavoimat
78199 Upseeri, erikoisala tuntematon
78211 Kapteeni, maavoimat
78221 Kapteeni, merivoimat
78231 Kapteeni, ilmavoimat
78299 Kapteeni, erikoisala tuntematon
78311 Esiupseeri, yleinen
78312 Esiupseeri, huolto
78313 Esiupseeri, merivoimat
78314 Esiupseeri, ilmavoimat
78319 Esiupseeri, erikoisala tuntematon

782602 Yleisesikuntaupseeri
88111 Yleisesikuntaupseeri, maasotalinja, yleinen opintosuunta
88112 Yleisesikuntaupseeri, maasotalinja, teknillinen opintosuunta 
88119 Yleisesikuntaupseeri, maasotalinja, opintosuunta tuntematon
88121 Yleisesikuntaupseeri, merisotalinja, yleinen opintosuunta
88122 Yleisesikuntaupseeri, merisotalinja, teknillinen opintosuunta 
88129 Yleisesikuntaupseeri, merisotalinja, opintosuunta tuntematon
88131 Yleisesikuntaupseeri, ilmasotalinja, yleinen opintosuunta
88132 Yleisesikuntaupseeri, ilmasotalinja, teknillinen opintosuunta 
88139 Yleisesikuntaupseeri, ilmasotalinja, opintosuunta tuntematon 
88199 Yleisesikuntaupseeri, erikoisala tuntematon

7829 Muu palvelualojen koulutus, ylempi korkeakouluaste
782999 Muu tai tuntematon palvelualojen koulutus, ylempi korkeakouluaste

78998 Muu erikoisalan koulutus ylemmällä kand.asteella

8822 Liikuntatieteiden lisensiaatti
882201 Liikuntatieteiden lisensiaatti

83751 Liikuntatiet. lis., liikuntapedagogiikka
83752 Liikuntatiet. lis., liikuntahygienia ja kansanterveys
83753 Liikuntatiet. lis., liikuntafysiologia, biomekaniikka
83754 Liikuntatiet. lis., liikuntasosiologia
83755 Liikuntatiet. lis., liikuntasuunnittelu ja -hallinto
83758 Liikuntatiet. lis., muu pääaine
83759 Liikuntatiet. lis., pääaine tuntematon
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8852 Liikuntatieteiden tohtori
885201 Liikuntatieteiden tohtori

83851 Liikuntatiet. tri, liikuntapedagogiikka
83852 Liikuntatiet. tri, liikuntahygienia ja kansanterveys
83853 Liikuntatiet. tri, liikuntafysiologia, biomekaniikka
83854 Liikuntatiet. tri, liikuntasosiologia
83855 Liikuntatiet. tri, liikuntapsykologia
83858 Liikuntatiet. tri, muu pääaine
83859 Liikuntatiet. tri, pääaine tuntematon

8853 Filosofian tohtori, liikuntatieteen ala
885301 Fil. toht., liikuntatiede

83847 Fil. tri, liikuntatiede

8899 Muu palvelualojen koulutus, tutkijakoulutusaste
889999 Muu tai tuntematon palvelualojen koulutus, tutkijakoulutusaste

88998 Muu erikoisalan tutkijakoulutus tai vastaava koulutus

9899 Palvelualojen koulutus, koulutusaste tuntematon
989999 Palvelualojen koulutus, koulutusaste tuntematon

95111 Merenkulun peruslinjan yleisjakso
95198 Merenkulun muu koulutus, koulutusaste tuntematon
95199 Merenkulun koulutus, koulutusaste ja erityisala tuntematon
95298 Lentoliikenteen muu koulutus, koulutusaste tuntematon
95299 Lentoliikenteen koulutus, koulutusaste ja erikoisala tuntematon
95498 Maantieliikenteen muu koulutus, koulutusaste tuntematon
95499 Maantieliikenteen koulutus, koulutusaste ja erityisala tuntematon
95598 Tietoliikenteen muu koulutus, koulutusaste tuntematon
95599 Tietoliikenteen koulutus, koulutusaste ja erityisala tuntematon
95998 Liikenteen muu koulutus, koulutusaste tuntematon
95999 Liikenteen koulutus, koulutusaste ja erityisala tuntematon
98198 Vartiointi-, suojelu- ja sotilasalojen muu koulutus, koulutusaste tuntematon
98199 Vartiointi-, suojelu- ja sotilasalojen koulutus, koulutusaste ja erityisala tuntematon
98411 Koti- ja laitostalouden peruslinjan yleisjakso
98412 Ravitsemis- ja hotellipalvelun peruslinjan yleisjakso
98498 Majoitus- ja ravitsemisalan sekä koti- ja laitostalouden muu koulutus, koulutusaste 

tuntematon
98499 Majoitus- ja ravitsemisalan sekä koti- ja laitostalouden koulutus, koulutusaste ja erityisala 

tuntematon
98998 Erikoisalan muu koulutus, koulutusaste tuntematon
98999 Erikoisalan koulutus, koulutusaste ja erityisala tuntematon
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9 Muu tai tuntematon koulutusala

3999 Muu koulutus, keskiaste
399999 Muu tai tuntematon koulutus, keskiaste

39998 Alempi keskiasteen muu koulutus
39999 Alempi keskiasteen koulutus, koulutusala tuntematon
49998 Ylempi keskiasteen muu koulutus
49999 Ylempi keskiasteen koulutus, koulutusala tuntematon

5999 Muu koulutus, alin korkea-aste
599999 Muu tai tuntematon koulutus, alin korkea-aste

59998 Alin korkea-asteen muu koulutus
59999 Alin korkea-asteen koulutus, koulutusala tuntematon

6929 Humanististen tieteiden kandidaatti, muu koulutusala
692999 Hum. kand., muu tai tuntematon koulutusala

69111 Hum. kand., koulutusala tuntematon

6999 Muu koulutus, alempi korkeakouluaste
699999 Muu tai tuntematon koulutus, alempi korkeakouluaste

69998 Alempi kand.asteen muu koulutus
69999 Alempi kand.asteen koulutus, koulutusala tuntematon

7929 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, muu koulutusala
792999 Fil. maist., muu tai tuntematon koulutusala

79111 Fil. maist., fil. kand., koulutusala tuntematon

7999 Muu koulutus, ylempi korkeakouluaste
799999 Muu tai tuntematon koulutus, ylempi korkeakouluaste

79998 Ylempi kand.asteen muu koulutus
79999 Ylempi kand.asteen koulutus, koulutusala tuntematon

8929 Filosofian lisensiaatti, muu koulutusala
892999 Fil. lis., muu tai tuntematon koulutusala

89111 Fil. lis., koulutusala tuntematon

8959 Filosofian tohtori, muu koulutusala
895999 Fil. toht., muu tai tuntematon koulutusala

89211 Fil. tri, koulutusala tuntematon
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9 M uu tai tuntem aton koulutusala

8999 Muu koulutus, tutkijakoulutusaste
899999 Muu tai tuntematon koulutus, tutkijakoulutusaste

89998 Tutkijakoulutus tai vastaava koulutus, muu koulutus
89999 Tutkijakoulutus tai vastaava koulutus, koulutusala tuntematon

9999 Muu koulutus, koulutusaste tuntematon
999999 Muu tai tuntematon koulutus, koulutusaste tuntematon

99111 Koulutusaste ja -ala tuntematon
99112 Ammatillisen aikuiskoulutuksen jatkolinja 
99118 Muu koulutusaste ja -a la
99999 Koulutus puuttuu
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Liite 3

Uudistusta edeltäneen koulutusluokituksen (KOL97) 
4-numeroiset koodit, ja niitä vastaavat uudistetun 
koulutusluokituksen (KOL97uusi) 4-numeroiset koodit



0031 Esikoululuokat
0011 Esiopetus

1011 Kansakoulu
1011 Kansakoulu

1021 Kansalaiskoulu
1011 Kansakoulu

1099 Muu yleissivistävä koulutus alemmalla perusasteella
1019 Muu yleissivistävä koulutus, alempi perusaste 
2019 Muu yleissivistävä koulutus, ylempi perusaste

2011 Keskikoulu
2012 Keskikoulu

2021 Peruskoulu
2011 Peruskoulu

2099 Muu yleissivistävä koulutus ylemmällä perusasteella
2011 Peruskoulu
2019 Muu yleissivistävä koulutus, ylempi perusaste

3099 Muu yleissivistävä koulutus alemmalla keskiasteella
3099 Muu yleissivistävä koulutus, keskiaste

4011 Ylioppilastutkinto, kansainväliset ylioppilastutkinnot
3011 Ylioppilastutkinto

4099 Muu yleissivistävä koulutus ylemmällä keskiasteella
3099 Muu yleissivistävä koulutus, keskiaste

9099 Muu yleissivistävä koulutus, koulutusaste tuntematon
9099 Yleissivistävä koulutus, koulutusaste tuntematon

3111 Käsi- ja taideteollisuuden alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3211 Artesaani, käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus 
3219 Muu taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus

3199 Muu humanistinen ja esteettinen alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, keskiaste

4111 Artesaanikoulutus ja muu käsi- ja taideteollisuuden vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai 
vastaava ammattikoulutus
3211 Artesaani, käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus 
3216 Viestintäalan peruskoulutus
3219 Muu taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus
3241 Käsi- ja taideteollisuuden ammattitutkinto
3246 Viestintäalan ammattitutkinto
3271 Käsi- ja taideteollisuuden erikoisammattitutkinto
3276 Viestintäalan erikoisammattitutkinto

4131 Musiikin vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3212 Musiikin peruskoulutus

4141 Kuvaamataiteen vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3213 Kuvataiteen peruskoulutus

4199 Muu humanistinen ja esteettinen vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava 
ammattikoulutus
3215 Teatteri- ja tanssialan peruskoulutus
3245 Tea tte ri-ja  tanssialan ammattitutkinto
3275 Teatteri- ja tanssialan erikoisammattitutkinto
3299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, keskiaste
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5111

5121

5131

5141

5151

5161

5191

6111

6115

6121

6125

6126

6131

6134

6141

6151

6161

6164

6166

6171

6172

Artenomikoulutus ja muu käsi- ja taideteollisuuden koulutus alimmalla korkea-asteella
5211 Artenomi
5299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, alin korkea-aste

Teatteritaiteen koulutus alimmalla korkea-asteella
5215 Teatteri- ja tanssialan koulutus, alin korkea-aste
6225 Teatteri- ja tanssialan koulutus, alempi korkeakouluaste
Musiikkikoulutus alimmalla korkea-asteella
5212 Musiikin koulutus, alin korkea-aste
Kuvaamataiteen koulutus alimmalla korkea-asteella
5213 Kuvataiteen koulutus, alin korkea-aste

Diplomikielenkääntäjä (kieli-instituutti, 2-v.)
6281 Diplomikielenkääntäjä (kieli-instituutti)

Medianomikoulutus
5216 Medianomi
Muu humanistinen ja esteettinen koulutus alimmalla korkea-asteella
5299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, alin korkea-aste 
5812 Nuoriso- ja vapaa-aikatoim innan koulutus, alin korkea-aste

Soveltavan taiteen koulutus alemmalla kand.asteella
6229 Muu taidealan koulutus, alempi korkeakouluaste

Taiteen kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6221 Taiteen koulutus, alempi korkeakouluaste
Teatteritaiteen koulutus alemmalla kand.asteella
6225 Teatteri- ja tanssialan koulutus, alempi korkeakouluaste
Teatteritaiteen kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6225 Teatteri- ja tanssialan koulutus, alempi korkeakouluaste
Tanssitaiteen kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6225 Teatteri- ja tanssialan koulutus, alempi korkeakouluaste

Musiikkikoulutus alemmalla kand.asteella
6222 Musiikin koulutus, alempi korkeakouluaste 
Musiikin kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6222 Musiikin koulutus, alempi korkeakouluaste

Kuvataiteen kand. (alempi korkeakoulututkinto), kuvataiteen tutkinto
6223 Kuvataiteen koulutus, alempi korkeakouluaste
Diplomikielenkääntäjä (kieli-instituutti, 3-v.)
6281 Diplomikielenkääntäjä (kieli-instituutti)
Hum. kand., historia, arkeologia
6233 Humanististen tieteiden kandidaatti, historia ja arkeologia 

Hum. kand., kirjallisuuden tutkimus
6234 Humanististen tieteiden kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus

Hum. kand., kielitiede ja kielentutkimus
6231 Humanististen tieteiden kandidaatti, kielitieteet
6234 Humanististen tieteiden kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus
6236 Humanististen tieteiden kandidaatti, viestintätieteet ja informaatiotutkimus

Hum. kand., filosofia
6237 Humanististen tieteiden kandidaatti, filosofia 

Hum. kand., taiteiden tutkimus
6235 Humanististen tieteiden kandidaatti, taiteiden tutkimus
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6173

6174

6179

6181

6182

6183

6185

6186

6191

6192

6199

7111

7115

7121

7131

7133

7141

7143

7151

7152

7161

212

Hum. kand., kulttuurien tutkimus
6234 Humanististen tieteiden kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus 

Hum. kand., kielenkääntäjä
6232 Humanististen tieteiden kandidaatti, kääntäminen ja tulkkaus

Hum. kand., humanistinen ala, muu pääaine tai pääaine tuntematon
6239 Humanististen tieteiden kandidaatti, muu ala
Käsi- ja taideteollisuuden ammattikorkeakoulututkinnot
6211 Käsi- ja taideteollisuuden ja konservoinnin ammattikorkeakoulututkinto
Konservointialan ammattikorkeakoulututkinnot
6211 Käsi- ja taideteollisuuden ja konservoinnin ammattikorkeakoulututkinto
Kuvataide- ja viestintäalan ammattikorkeakoulututkinnot
6213 Kuvataiteen ammattikorkeakoulututkinto
6216 Medianomin ammattikorkeakoulututkinto
Musiikin ammattikorkeakoulututkinnot
6212 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto
Teatteri- ja tanssialan ammattikorkeakoulututkinnot
6215 Teatteri- ja tanssialan ammattikorkeakoulututkinto
Ortodoksisen kirkon pappis- ja kanttorikoulutus alemmalla kand.asteella
6241 Teologian koulutus, alempi korkeakouluaste
Teologian kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6241 Teologian koulutus, alempi korkeakouluaste
Muut humanistiset ja esteettiset koulutukset alemmalla kand.asteella
6223 Kuvataiteen koulutus, alempi korkeakouluaste
6229 Muu taidealan koulutus, alempi korkeakouluaste
6241 Teologian koulutus, alempi korkeakouluaste
6299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, alempi korkeakouluaste
Soveltavan taiteen koulutus ylemmällä kand.asteella
7229 Muu taiteen koulutus, ylempi korkeakouluaste
Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
7221 Taiteen maisteri, taiteen kandidaatti (ylempi)
Kuvataiteen maist., kuvataideakatemian loppututkinto
7241 Kuvataiteen maisteri; kuvataideakatemian loppututkinto

Musiikinjohtajan tutkinto, musiikin diplomitutkinto
7239 Muu musiikin koulutus, ylempi korkeakouluaste
Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
7231 Musiikin maisteri, musiikin kandidaatti (ylempi)
Teatteritaiteen maist., teatteritaiteen kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
7251 Teatteritaiteen maisteri, teatteritaiteen kandidaatti (ylempi)
Tanssitaiteen maist., tanssitaiteen kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
7252 Tanssitaiteen maisteri, tanssitaiteen kandidaatti (ylempi)
Teologinen erotutkinto
7279 Muu teologian koulutus, ylempi korkeakouluaste
Teologian maist., teologian kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
7271 Teologian maisteri, teologian kandidaatti (ylempi)

Fil. maist., fil. kand., historia, arkeologia
7263 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, historia ja arkeologia
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7164 Fil. maist., fil. kand., kirjallisuuden tutkimus
7264 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus

7166 Fil. maist., fil. kand., kielitiede ja kielentutkimus
7261 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kielitieteet
7264 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus
7266 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, viestintätieteet ja informaatiotutkimus

7171 Fil. maist., fil. kand., filosofia
7267 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, filosofia (humanistinen ala)

7172 Fil. maist., fil. kand., taiteiden tutkimus
7265 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, taiteiden tutkimus

7173 Fil. maist., fil. kand., kulttuurien tutkimus
7264 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus

7174 Fil. maist., fil. kand., kielenkääntäjä
7262 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kääntäminen ja tulkkaus

7179 Fil. maist., fil. kand., humanistinen ala, muu tai tuntematon pääaine tai koulutusohjelma
7269 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, muu humanistinen ala

7199 Muu humanistinen ja esteettinen koulutus ylemmällä kand.asteella
7299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, ylempi korkeakouluaste

8111 Teol. lis.
8241 Teologian lisensiaatti

8121 Teol. tri
8271 Teologian tohtori

8131 Fil. lis., historia, arkeologia
8233 Filosofian lisensiaatti, historia ja arkeologia

8134 Fil. lis., kirjallisuuden tutkimus
8234 Filosofian lisensiaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus

8136 Fil. lis., kielitiede ja kielentutkimus
8231 Filosofian lisensiaatti, kielitieteet
8234 Filosofian lisensiaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus
8236 Filosofian lisensiaatti, viestintätieteet ja informaatiotutkimus

8141 Fil. lis., filosofia
8237 Filosofian lisensiaatti, filosofia (humanistinen ala)

8142 Fil. lis., taiteiden tutkimus
8235 Filosofian lisensiaatti, taiteiden tutkimus

8143 Fil. lis., kulttuurien tutkimus
8234 Filosofian lisensiaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus

8144 Fil. lis., kääntäminen ja tulkkaus
8232 Filosofian lisensiaatti, kääntäminen ja tulkkaus

8149 Fil. lis., humanistinen ala, muu pääaine tai pääaine tuntematon
8239 Filosofian lisensiaatti, muu humanistinen ala

8151 Fil. tri, historia, arkeologia
8263 Filosofian tohtori, historia ja arkeologia

8154 Fil. tri, kirjallisuuden tutkimus
8264 Filosofian tohtori, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus

8156 Fil. tri, kielitiede ja kielentutkimus
8261 Filosofian tohtori, kielitieteet
8264 Filosofian tohtori, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus
8266 Filosofian tohtori, viestintätieteet ja informaatiotutkimus
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8161

8162

8163

8164

8169

8171

8173

8175

8177

8181

8183

8185

8187

8188

8199

9111

9199

3211

3212

3221

3231

3241

2 1 4

Fil. tri, filosofia
8267 Filosofian tohtori, filosofia (humanistinen ala)

Fil. tri, taiteiden tutkimus
8265 Filosofian tohtori, taiteiden tutkimus
Fil. tri, kulttuurien tutkimus
8264 Filosofian tohtori, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus

Fil. tri, kääntäminen ja tulkkaus
8262 Filosofian tohtori, kääntäminen ja tulkkaus
Fil. tri, humanistinen ala, muu pääaine tai pääaine tuntematon
8269 Filosofian tohtori, muu humanistinen ala

Taiteen lis.
8221 Taiteen lisensiaatti 
Musiikin lis.
8222 Musiikin lisensiaatti
Teatteritaiteen lis.
8224 Teatteritaiteen lisensiaatti

Tanssitaiteen lis.
8225 Tanssitaiteen lisensiaatti
Taiteen tri
8251 Taiteen tohtori
Musiikin tri
8252 Musiikin tohtori
Teatteritaiteen tri
8254 Teatteritaiteen tohtori

Tanssitaiteen tri
8255 Tanssitaiteen tohtori

Kuvataiteen tri
8253 Kuvataiteen tohtori
Muu humanistinen ja esteettinen tutkijakoulutus tai vastaava koulutus
8299 Muu humanistinen ja taidealan koulutus, tutkijakoulutusaste
Taidealan koulutus, koulutusaste tuntematon
9299 Humanistinen ja taidealan koulutus, koulutusaste tuntematon
Humanistinen ja esteettinen muu koulutus, koulutusaste tuntematon
9299 Humanistinen ja taidealan koulutus, koulutusaste tuntematon

Nuorison- ja vapaa-ajan ohjaajien alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava 
ammattikoulutus
3812 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan peruskoulutus

Liikunnanohjaajien alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3812 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan peruskoulutus
Askartelunohjaajien koulutus (-1988)
3812 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan peruskoulutus
Kudonnan- ja ompelunneuvojien koulutus
3219 Muu taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus
Autokoulunopettajankoulutus
3111 Opettajankoulutus, keskiaste
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3299

4211

4299

5211

5221

5222

5229

5231

5241

5245

5249

5251

5252

5253

5254

5255

5297

6211

6212

6219

6221

Muu opettajien alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3111 Opettajankoulutus, keskiaste
3812 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan peruskoulutus

Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ammattikoulutus
3812 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan peruskoulutus
3842 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ammattitutkinto
3872 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan erikoisammattitutkinto
Muu opettajien vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3111 Opettajankoulutus, keskiaste
Lastentarhanopettajien koulutus (-1985)
6131 Lastentarhanopettaja
Kansakoulunopettajan koulutus
5111 Kansa- ja kansalaiskoulunopettaja
Kansalaiskoulunopettajien koulutus
5111 Kansa- ja kansalaiskoulunopettaja
Kansa- tai kansalaiskoulun opettaja, erityisala tuntematon
5111 K ansa-ja  kansalaiskoulunopettaja
Erityisopettajien koulutus (-1972)
6134 Erityisopettaja
Ammattikoulun ammatinopettajankoulutus
5112 Ammattikoulun ammatinopettaja
Kotiteollisuusopettajankoulutus
5113 Kotiteollisuusopettaja
Kotitalousopettajankoulutus (keski-/peruskoulupohjainen tai vastaava)
5114 Kotitalousopettaja
Logonomikoulutus
5119 Muu opettajankoulutus, alin korkea-aste
Nuorisotyön ja vapaa-aikatoiminnan ohjaajien koulutus alimmalla korkea-asteella
5812 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan koulutus, alin korkea-aste
Käsityönopettaja (keskik.pohj. -1974)
6133 Peruskoulun aineenopettaja
Ratsastuksenopettajien koulutus (1991-)
5119 Muu opettajankoulutus, alin korkea-aste
Musiikinohjaajien koulutus
5119 Muu opettajankoulutus, alin korkea-aste
Muu opettajankoulutus alimmalla korkea-asteella
5119 Muu opettajankoulutus, alin korkea-aste
5215 Teatteri- ja tanssialan koulutus, alin korkea-aste
Peruskoulun luokanopettajien koulutus
6132 Peruskoulun luokanopettaja
Peruskoulun kotitalouden, tekstiilityön ja teknisen työn opettajien koulutus
6133 Peruskoulun aineenopettaja

Peruskoulun muu opettajankoulutus alemmalla kand.asteella
6133 Peruskoulun aineenopettaja
Erityisopettajien koulutus (1973-)
6134 Erityisopettaja
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6231 Teatteri- ja tanssialan ammattikorkeakoulututkinnot, opettajankoulutus
6112 Teatteri- ja tanssialan ammattikorkeakoulututkinto, opettajankoulutus

6232 Musiikin ammattikorkeakoulututkinnot, opettajankoulutus
6111 Musiikin ammattikorkeakoulututkinto, opettajankoulutus

6233 Liikunnan ja vapaa-aikatoiminnan ammattikorkeakoulututkinnot
6812 Vapaa-aikatoiminnan ja liikunnan ammattikorkeakoulututkinto

6241 Lastentarhanopettajien koulutus (1986-)
6131 Lastentarhanopettaja

6242 Kasvatustiet, kand. (alempi korkeakoulututkinto), lastentarhanopettaja
6121 Kasvatustieteen kandidaatti (alempi), opettajankoulutus

6243 Musiikinopettajien koulutus alemmalla kand.asteella
6136 Musiikinopettaja

6245 Liikunnanopettajien koulutus
6139 Muu opettajankoulutus, alempi korkeakouluaste

6246 Sairaanhoitoalan opettajankoulutus
6139 Muu opettajankoulutus, alempi korkeakouluaste

6247 Opinto-ohjaajien koulutus
6135 Opinto-ohjaaja

6248 Tanssinopettajien koulutus
6139 Muu opettajankoulutus, alempi korkeakouluaste

6299 Opettajien muu koulutus alemmalla kand.asteella
6139 Muu opettajankoulutus, alempi korkeakouluaste

7211 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), luokanopettaja
7121 Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), opettajankoulutus

7212 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), erityisopettaja
7121 Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), opettajankoulutus

7213 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), aineenopettajien koulutus 
7121 Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), opettajankoulutus

7215 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), opinto-ohjaaja
7121 Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), opettajankoulutus

7219 Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), opettajankoulutus, muu tai 
tuntematon koulutusohjelma
7121 Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), opettajankoulutus

7221 Fil. maist., fil. kand., humanistisen alan opettajankoulutus
7261 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kielitieteet
7263 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, historia ja arkeologia
7264 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kirjallisuuden, kulttuurien ja kielentutkimus
7265 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, taiteiden tutkimus 
7269 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, muu humanistinen ala

7226 Fil. maist., fil. kand., luonnontieteellisen alan opettajankoulutus
7421 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, matematiikka ja tilastotiede
7422 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, tietojenkäsittely
7423 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, fysikaaliset tieteet
7424 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kemia
7426 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, maantiede
7427 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede 
7429 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, muu luonnontieteellinen ala

7229 Fil. maist., fil. kand., muu tai tuntematon opettajankoulutus
7269 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, muu humanistinen ala
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7242

7245

7246

7247

7248

7249

7299

9299

3311

3321

3361

3363

3397

4311

4315

4321

4331

4361

4367

Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi korkeakoulututkinto), opettajankoulutus; 
kuvaamataidonopettaja
7199 Muu kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, ylempi korkeakouluaste 
7221 Taiteen maisteri, taiteen kandidaatti (ylempi)
Teol. maist., teol. kand. (ylempi korkeakoulututkinto), opettajankoulutus
7271 Teologian maisteri, teologian kandidaatti (ylempi)

Musiikin maist., musiikin kand. (ylempi korkeakoulututkinto), opettajankoulutus
7231 Musiikin maisteri, musiikin kandidaatti (ylempi)
Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi korkeakoulututkinto), opettajankoulutus
7822 Liikuntatieteiden maisteri, liikuntatieteiden kandidaatti (ylempi)
Terveydenhuollon kand., terveydenhuollon opettaja
7725 Terveystieteiden maisteri, terveydenhuollon kandidaatti (ylempi)
Tanssitaiteen maist., tanssitaiteen kand. (ylempi korkeakoulututkinto), opettajankoulutus
7252 Tanssitaiteen maisteri, tanssitaiteen kandidaatti (ylempi)

Muu opettajankoulutus ylemmällä kand.asteella
7199 Muu kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, ylempi korkeakouluaste
Opettajankoulutus, koulutusaste tuntematon, muu erityisala
9199 Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus, koulutusaste tuntematon

Merkanttikoulutus (kauppakoulu)
3311 Liiketalouden perustutkinto (merkantti, merkonomi)
Kaupallinen alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3319 Muu kaupan ja hallinnon peruskoulutus, keskiaste
3399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, keskiaste
Toimistotyön alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, keskiaste
Atk-alan alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3411 Tietojenkäsittelyn peruskoulutus, keskiaste
Muu kauppa- ja toimistoalan alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3319 Muu kaupan ja hallinnon peruskoulutus, keskiaste
3399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, keskiaste
3811 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan peruskoulutus.
Merkonomikoulutus (kauppaopisto)
5311 Merkonomi, liiketalouden opistotutkinto
Liiketalouden perustutkinto
3311 Liiketalouden perustutkinto (merkantti, merkonomi)
Kaupallinen vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, keskiaste
Hallinto- ja järjestötehtävien vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava 
ammattikoulutus
3399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, keskiaste
3812 Nuoriso- ja vapaa-aikatoim innan peruskoulutus

Atk-alan vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3411 Tietojenkäsittelyn peruskoulutus, keskiaste
5411 Tietojenkäsittelyn koulutus, alin korkea-aste

Toimistohenkilökunnan vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3319 Muu kaupan ja hallinnon peruskoulutus, keskiaste
3399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, keskiaste
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4397

5314

5331

5332

5341

5397

6311

6316

6317

6321

6326

6331

6334

6341

6351

6354

6356

6358

6359

6361

6363

218

Muu kauppa- ja toimistoalan vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava 
ammattikoulutus
3341 Kaupan ja hallinnon ammattitutkinto
3371 Kaupan ja hallinnon erikoisammattitutkinto
3811 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan peruskoulutus
5399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, alin korkea-aste
Kaupallinen koulutus alimmalla korkea-asteella
5399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, alin korkea-aste

Atk-alan koulutus alimmalla korkea-asteella
5411 Tietojenkäsittelyn koulutus, alin korkea-aste
Sihteerien koulutus alimmalla korkea-asteella
5314 Sihteerikoulutus, alin korkea-aste
Hallinto- ja järjestötehtävien toimihenkilökoulutus alimmalla korkea-asteella
5399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, alin korkea-aste  
5812 Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan koulutus, alin korkea-aste
Muu kaupan ja hallinnon koulutus alimmalla korkea-asteella
5399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, alin korkea-aste  
5811 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan koulutus, alin korkea-aste
Varanotaari, alempi oikeustutkinto
6341 Oikeustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste

Alempi hallintotutkinto (-1921)
6341 Oikeustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste 

Oikeusnotaari
6341 Oikeustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste

Ekonomin tutkinto (alempi korkeakoulututkinto)
6322 Ekonomi (alempi)
Kauppatiet, kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6321 Kauppatieteiden kandidaatti (alempi)

Akateeminen sihteeri
6324 Akateem inen sihteeri ja kirjeenvaihtaja 

Kirjeenvaihtaja
6324 Akateem inen sihteeri ja kirjeenvaihtaja
Taloudellis-hallinnollinen tutkinto
6336 Taloudellis-hallinnollinen tutkinto

Hum. kand. tutkinto, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden ala
6334 Humanististen tieteiden kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen ala

Valtiotiet. kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6331 Valtiotieteiden kandidaatti (alempi)
Yhteiskuntatiet. kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6332 Yhteiskuntatieteiden kandidaatti (alempi)
Hallintotiet, kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6333 Hallintotieteiden kandidaatti (alempi)

Kasvatustiet, kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6122 Kasvatustieteen kandidaatti (alempi), kasvatustieteet
Liikuntakasv. kand.
6822 Liikuntatieteiden kandidaatti (alempi), liikuntakasvatuksen kandidaatti 
Liikuntatiet. kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6822 Liikuntatieteiden kandidaatti (alempi), liikuntakasvatuksen kandidaatti
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6371

6381

6391

6399

7311

7316

7320

7324

7327

7331

7335

7339

7341

7344

7351

7353

7381

7399

8311

8321

8331

8335

Sosionomikoulutus ja muu yhteiskunnallinen toimihenkilökoulutus alemmalla kand.asteella
6391 Sosionomikoulutus ja muu yhteiskunnallinen toimihenkilökoulutus
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto (tradenomi)
6311 Tradenomi, liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
Psykologian kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6335 Psykologian kandidaatti (alempi)
Muu laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden koulutus alemmalla kand.asteella
6329 Muu kauppatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
6341 Oikeustieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste
6399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, alempi korkeakouluaste

Oikeustiet, kand., lainopin kand., ylempi oikeustutkinto
7341 Oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti, ylempi oikeustutkinto
Ylempi hallintotutkinto (-1921)
7341 Oikeustieteen kandidaatti, lainopin kandidaatti, ylempi oikeustutkinto
Kauppatiet, maist., kauppatiet, kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
7321 Kauppatieteiden maisteri, kauppatieteiden kandidaatti (ylempi)
Ekonomi (ylempi korkeakoulututkinto)
7322 Ekonomi (ylempi)

Taloustiet, kand.
7323 Taloustieteiden kandidaatti (ylempi)
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
7331 Valtiotieteiden maisteri, valtiotieteen kandidaatti (ylempi)
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
7332 Yhteiskuntatieteiden maisteri, yhteiskuntatieteiden kandidaatti (ylempi)
Hallintotiet, maist., hallintotiet, kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
7333 Hallintotieteiden maisteri, hallintotieteiden kandidaatti (ylempi)
Kasvatustiet, maist., kasvatustiet, kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
7122 Kasvatustieteen maisteri, kasvatustieteiden kandidaatti (ylempi), kasvatustieteet
Fil. maist., fil. kand., yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden ala
7334 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, yhteiskuntatieteellinen ala

Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
7822 Liikuntatieteiden maisteri, liikuntatieteiden kandidaatti (ylempi)

Psykologian maist., psykologian kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
7335 Psykologian maisteri, psykologian kandidaatti (ylempi)
Hallinto-opin kand. tutkinto (-1965)
7336 Hallinto-opin kandidaatti (ylempi)
Muu laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden koulutus ylemmällä kand.asteella
7399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, ylempi korkeakouluaste
Oikeustiet., lakitiet. lis.
8341 Oikeustieteen lisensiaatti
Oikeustiet., lakitiet. tri
8373 Oikeustieteen tohtori

Kauppatiet, lis.
8321 Kauppatieteiden lisensiaatti 
Taloustiet, lis.
8323 Taloustieteiden lisensiaatti
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8341

8345

8351

8355

8359

8361

8365

8369

8371

8373

8375

8376

8381

8383

8385

8386

8399

9321

9399

3411
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Kauppatiet, tri
8351 Kauppatieteiden tohtori 

Taloustiet, tri
8353 Taloustieteiden tohtori 
Valtiotiet. lis.
8331 Valtiotieteiden lisensiaatti 
Yhteiskuntatiet. lis.
8332 Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti 
Hallintotiet, lis.
8333 Hallintotieteiden lisensiaatti 
Valtiotiet. tri
8361 Valtiotieteiden tohtori
Yhteiskuntatiet. tri
8362 Yhteiskuntatieteiden tohtori
Hallintotiet, tri
8363 Hallintotieteiden tohtori 
Kasvatustiet, lis.
8121 Kasvatustieteen lisensiaatti
Fil. lis., yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden ala
8334 Filosofian lisensiaatti, yhteiskuntatieteellinen ala
Liikuntatiet. lis.
8822 Liikuntatieteiden lisensiaatti
Psykologian lis.
8335 Psykologian lisensiaatti 
Kasvatustiet, tri
8151 Kasvatustieteen tohtori
Fil. tri, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden ala
8364 Filosofian tohtori, yhteiskuntatieteellinen ala
8853 Filosofian tohtori, liikuntatieteen ala

Liikuntatiet. tri
8852 Liikuntatieteiden tohtori
Psykologian tri
8365 Psykologian tohtori
Muu laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden tutkijakoulutus tai vastaava koulutus
8399 Muu kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, tutkijakoulutusaste

Kauppa- ja toimistoalan koulutus, koulutusaste tuntematon
9399 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, koulutusaste tuntematon
Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden muu koulutus, 
koulutusaste tuntematon
9399 Kaupallinen ja yhteiskuntatieteellinen koulutus, koulutusaste tuntematon

Metalli-, kone- ja autoalan alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3319 Muu kaupan ja hallinnon peruskoulutus, keskiaste
3511 Kone- ja metallialan peruskoulutus
3512 LVI-alan peruskoulutus
3513 A u to -ja  kuljetusalan peruskoulutus 
3518 Pintakäsittelyalan peruskoulutus
3529 Muu tekniikan peruskoulutus, keskiaste
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3425

3431

3435

3441

3443

3451

3455

3491

4411

4415

4417

4421

4422

4424

4425

4426

4429

4438

Sähköalan alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3514 Sähköalan peruskoulutus
3529 Muu tekniikan peruskoulutus, keskiaste
Rakennus- ja maanmittausalan alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3518 Pintakäsittelyalan peruskoulutus
3522 Rakennus- ja yhdyskunta-alan peruskoulutus
3523 Maanm ittausalan peruskoulutus
3529 Muu tekniikan peruskoulutus, keskiaste
Puuteollisuuden alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3517 Puualan peruskoulutus
Kemian, paperi- ja selluloosateollisuuden alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava 
ammattikoulutus
3516 Paperi- ja kemianteollisuuden peruskoulutus
3525 Graafisen alan peruskoulutus
Kirjapainoalan alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3525 Graafisen alan peruskoulutus
Tekstiili- ja vaatetusalan alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3524 Tekstiili- ja vaatetusalan peruskoulutus
Elintarviketeollisuuden alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3521 Elintarvikealan peruskoulutus

Muu tekniikan ja luonnontieteiden alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava 
ammattikoulutus
3529 Muu tekniikan peruskoulutus, keskiaste

Teknikko (-1988), konetekniikka
5511 Teknikko, konetekniikka ja kuljetustekniikka
Teknikko (-1988), sähkötekniikka
5512 Teknikko, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
Teknikko (-1988), rakennustekniikka, maanmittaus
5515 Teknikko, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka
Teknikko (-1988), puuteollisuus
5514 Teknikko, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka

Teknikko (-1988), kemia, paperiteollisuus
5514 Teknikko, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
Teknikko (-1988), kirjapainotekniikka
5519 Teknikko, muu tekniikka

Teknikko (-1988), tekstiili- ja vaatetusteollisuus
5519 Teknikko, muu tekniikka
Teknikko (-1988), elintarviketekniikka
5514 Teknikko, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
Teknikko (-1988), tietotekniikka
5513 Teknikko, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka
Teknikko (-1988), muu opintolinja tai opintolinja tuntematon
5514 Teknikko, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka 
5519 Teknikko, muu tekniikka
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4441 Metalli-, kone- ja autoalan vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3511 Kone- ja metallialan peruskoulutus
3513 Auto- ja kuljetusalan peruskoulutus
3514 Sähköalan peruskoulutus
3518 Pintakäsittelyalan peruskoulutus
3541 Kone- ja metallialan ammattitutkinto
3542 LVI-alan ammattitutkinto
3543 Auto- ja kuljetusalan ammattitutkinto
3571 Kone- ja metallialan erikoisammattitutkinto
3572 LVI-alan erikoisammattitutkinto
3573 Auto- ja kuljetusalan erikoisammattitutkinto

4455 Sähköalan vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3514 Sähköalan peruskoulutus
3515 Tietotekniikan ja tietoliikenteen peruskoulutus
3544 Sähköalan ammattitutkinto
3574 Sähköalan erikoisammattitutkinto

4461 Rakennus- ja maanmittausalan vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava 
ammattikoulutus
3518 Pintakäsittelyalan peruskoulutus
3522 Rakennus- ja yhdyskunta-alan peruskoulutus
3523 Maanm ittausalan peruskoulutus
3548 Pintakäsittelyalan ammattitutkinto
3552 Rakennus- ja yhdyskunta-alan ammattitutkinto
3578 Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto
3582 Rakennus- ja yhdyskunta-alan erikoisammattitutkinto

4465 Puuteollisuuden vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3517 Puualan peruskoulutus
3547 Puualan ammattitutkinto
3577 Puualan erikoisammattitutkinto

4468 Kemian, paperi- ja selluloosateollisuuden vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava
ammattikoulutus
3516 Paperi- ja kemianteollisuuden peruskoulutus
3521 Elintarvikealan peruskoulutus
3546 Paperi- ja kemianteollisuuden ammattitutkinto
3576 Paperi- ja kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto

4473 Kirjapainoalan vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3525 Graafisen alan peruskoulutus
3555 Graafisen alan ammattitutkinto
3585 Graafisen alan erikoisammattitutkinto

4476 Tekstiili- ja vaatetusalan vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3524 Tekstiili- ja vaatetusalan peruskoulutus
3554 Tekstiili- ja vaatetusalan ammattitutkinto
3584 Tekstiili- ja vaatetusalan erikoisammattitutkinto

4483 Elintarviketeollisuuden vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3521 Elintarvikealan peruskoulutus
3551 Elintarvikealan ammattitutkinto
3581 Elintarvikealan erikoisammattitutkinto

4495 Muu tekniikan ja luonnontieteiden vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava 
ammattikoulutus
3529 Muu tekniikan peruskoulutus, keskiaste
3559 Muu tekniikan ammattitutkinto
3589 Muu tekniikan erikoisammattitutkinto
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5411 Insinööri (-1989), konetekniikka
6531 Insinööri, konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka

5415 Insinööri (-1989), sähkötekniikka
6532 Insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka

5417 Insinööri (-1989), rakennustekniikka
6535 Insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka 
6541 Rakennusarkkitehti

5421 Insinööri (-1989), puuteollisuus
6534 Insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka

5422 Insinööri (-1989), kemia, paperiteollisuus
6534 Insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka

5425 Insinööri (-1989), tekstiili- ja vaatetusteollisuus
6539 Insinööri, muu tekniikka

5427 Insinööri (-1989), elintarviketeollisuus
6534 Insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka

5429 Insinööri (-1989), tietotekniikka
6533 Insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka

5439 Insinööri (-1989), muu opintolinja tai opintolinja tuntematon
6539 Insinööri, muu tekniikka

5441 Teknikko (1989-), konetekniikka
5511 Teknikko, konetekniikka ja kuljetustekniikka

5445 Teknikko (1989-), sähkötekniikka
5512 Teknikko, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka

5448 Teknikko (1989-), rakennustekniikka, maanmittaus
5515 Teknikko, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka

5451 Teknikko (1989-), puuteollisuus
5514 Teknikko, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka

5453 Teknikko (1989-), kemia, paperiteollisuus
5514 Teknikko, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka

5455 Teknikko (1989-), kirjapainotekniikka
5519 Teknikko, muu tekniikka

5456 Teknikko (1989-), tekstiilitekniikka ja vaatetusala
5519 Teknikko, muu tekniikka

5457 Teknikko (1989-), elintarviketekniikka
5514 Teknikko, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka 
5599 Muu tekniikan koulutus, alin korkea-aste

5458 Teknikko (1989-), tietotekniikka
5513 Teknikko, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka

5468 Teknikko (1989-), muu opintolinja tai opintolinja tuntematon
5514 Teknikko, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka 
5519 Teknikko, muu tekniikka

5497 Muu tekniikan ja luonnontieteiden koulutus alimmalla korkea-asteella
5599 Muu tekniikan koulutus, alin korkea-aste

6411 Insinööri (1990-), konetekniikka
6531 Insinööri, konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka

6415 Insinööri (1990-), sähkötekniikka
6532 Insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
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6418 Insinööri (1990-), rakennustekniikka, maanmittaus
6535 Insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka 
6541 Rakennusarkkitehti

6421 Insinööri (1990-), puuteollisuus
6534 Insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka

6423 Insinööri <1990-), kemia, paperiteollisuus
6534 Insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka

6425 Insinööri (1990-), kirjapainotekniikka
6539 Insinööri, muu tekniikka

6426 Insinööri <1990-), tekstiilitekniikka ja vaatetusala
6539 Insinööri, m u u  tekniikka

6427 Insinööri (1990-), elintarviketekniikka
6534 Insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka

6428 Insinööri (1990-), tietotekniikka
6533 Insinööri, tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka

6438 Insinööri (1990-), muu opintolinja tai opintolinja tuntematon
6534 Insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
6536 Insinööri, tuotantotalous 
6539 Insinööri, muu tekniikka

6441 Luonnontiet, kand., matematiikka, tietojenkäsittelyoppi
6421 Luonnontieteiden kandidaatti, matematiikka ja tilastotiede
6422 Luonnontieteiden kandidaatti, tietojenkäsittely
6429 Luonnontieteiden kandidaatti, muu ala

6443 Luonnontiet, kand., fysiikka, tähtitiede yms.
6423 Luonnontieteiden kandidaatti, fysikaalisettieteet

6445 Luonnontiet, kand., kemia
6424 Luonnontieteiden kandidaatti, kemia
6427 Luonnontieteiden kandidaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede

6447 Luonnontiet, kand., geologia ja maantiede
6425 Luonnontieteiden kandidaatti, geologia
6426 Luonnontieteiden kandidaatti, maantiede

6451 Luonnontiet, kand., biologia
6427 Luonnontieteiden kandidaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede

6459 Luonnontiet, kand., muu pääaine tai pääaine tuntematon
6429 Luonnontieteiden kandidaatti, muu ala

6461 Insinööri (AMK), kone-, metalli- ja LVI-tekniikka
6511 Insinööri (AMK), konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka 
6514 Insinööri (AMK), prosessitekniikka ja materiaalitekniikka

6463 Insinööri (AMK), auto- ja kuljetustekniikka
6511 Insinööri (AMK), konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka 
6516 Insinööri (AMK), tuotantotalous

6464 Insinööri (AMK), sähkö-, automaatio- ja energiatekniikka
6511 Insinööri (AM K), konetekniikka, energiatekniikka ja kuljetustekniikka
6512 Insinööri (AMK), sähkötekniikka ja automaatiotekniikka

6466 Insinööri (AMK), rakennus-, maanmittaus- ja ympäristötekniikka
6514 Insinööri (AM K), prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
6515 Insinööri (AM K), rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka

6468 Insinööri (AMK), prosessi-, puu- ja pintakäsittelytekniikka
6514 Insinööri (AM K), prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
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6469

6471

6472

6473

6475

6476

6477

6478

6499

7411

7415

7418

7421

7435

7438

7441

7443

7451

7453

Insinööri (AMK), tekstiili- ja vaatetustekniikka
6519 insinööri (AMK), muu tekniikka
Tekstiili- ja vaatetusalan ammattikorkeakoulututkinto
6523 Tekstiili- ja vaatetusalan ammattikorkeakoulututkinto
Insinööri (AMK), elintarvike- ja biotekniikka
6514 Insinööri (AMK), prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
Insinööri (AMK), tieto-, informaatio- ja graafinen tekniikka
6513 Insinööri (AM K), tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka
6519 Insinööri (AM K), muu tekniikka
Insinööri (AMK), tuotantotalous
6516 Insinööri (AM K), tuotantotalous
Rakennusmestari (AMK)
6521 Rakennusmestarin ammattikorkeakoulututkinto 

Miljöösuunnittelija (AMK)
6522 Miljöösuunnittelun ammattikorkeakoulututkinto
Insinööri (AMK), muu tekniikan ala
6516 Insinööri (AM K), tuotantotalous
6519 Insinööri (AMK), muu tekniikka
Muu tekniikan ja luonnontieteiden koulutus alemmalla kand.asteella
6599 Muu tekniikan koulutus, alempi korkeakouluaste
Dipl.ins., konetekniikka, energiatekniikka
7511 Diplomi-insinööri, konetekniikka ja energiatekniikka
7514 Diplomi-insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
7519 Diplomi-insinööri, muu tekniikka
Dipl.ins., sähkötekniikka, teknillinen fysiikka
7512 Diplomi-insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
Dipl.ins., rakennustekniikka, maanmittaus
7515 Diplomi-insinööri, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka
Dipl.ins., prosessitekniikka (puunjalostus, kemia, vuoriteollisuus)
7514 Diplomi-insinööri, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
Dipl.ins., tietotekniikka
7511 Diplomi-insinööri, konetekniikka ja energiatekniikka
7512 Diplomi-insinööri, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
7513 Diplomi-insinööri, tietotekniikka
Dipl.ins., muu pääaine, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
7516 Diplomi-insinööri, tuotantotalous 
7519 Diplomi-insinööri, muu tekniikka
Arkkitehti
7541 Arkkitehti
Maisema-arkkitehti
7542 M aisem a-arkkitehti
Fil. maist., fil. kand., matematiikka, tietojenkäsittelyoppi
7421 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, matematiikka ja tilastotiede
7422 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, tietojenkäsittely
7429 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, muu luonnontieteellinen ala
Fil. maist., fil. kand., fysiikka, tähtitiede yms.
7423 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, fysikaaliset tieteet
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7455 Fil. maist., fil. kand., kemia
7424 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, kemia
7427 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede

7457 Fil. maist., fil. kand., geologia ja maantiede
7425 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, geologia
7426 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, maantiede

7461 Fil. maist., fil. kand., biologia
7427 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede

7469 Fil. maist., fil. kand., matem.-luonnont. ala, muu pääaine, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
7429 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, muu luonnontieteellinen ala

7499 Muu tekniikan ja luonnontieteiden koulutus ylemmällä kand.asteella
7599 Muu tekniikan koulutus, ylempi korkeakouluaste

8411 Tekn. lis., konetekniikka, energiatekniikka
8511 Tekniikan lisensiaatti, konetekniikka ja energiatekniikka
8514 Tekniikan lisensiaatti, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
8519 Tekniikan lisensiaatti, muu tekniikka

8415 Tekn. lis., sähkötekniikka, teknillinen fysiikka
8512 Tekniikan lisensiaatti, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka

8418 Tekn. lis., rakennustekniikka, maanmittaus
8515 Tekniikan lisensiaatti, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka

8421 Tekn. lis., prosessitekniikka (puunjalostus, kemia, vuoriteollisuus)
8514 Tekniikan lisensiaatti, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka

8425 Tekn. lis., tietotekniikka
8512 Tekniikan lisensiaatti, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
8513 Tekniikan lisensiaatti, tietotekniikka

8426 Tekn. lis., arkkitehtuuri
8518 Tekniikan lisensiaatti, arkkitehtuuri

8427 Tekn. lis., muu pääaine tai pääaine tuntematon
8516 Tekniikan lisensiaatti, tuotantotalous
8519 Tekniikan lisensiaatti, muu tekniikka

8431 Tekn. tri, konetekniikka, energiatekniikka
8551 Tekniikan tohtori, konetekniikka ja energiatekniikka
8554 Tekniikan tohtori, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka
8559 Tekniikan tohtori, muu tekniikka

8435 Tekn. tri, sähkötekniikka, teknillinen fysiikka
8552 Tekniikan tohtori, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka

8438 Tekn. tri, rakennustekniikka, maanmittaus
8555 Tekniikan tohtori, rakennustekniikka ja maanmittaustekniikka

8441 Tekn. tri, prosessitekniikka (puunjalostus, kemia, vuoriteollisuus)
8554 Tekniikan tohtori, prosessitekniikka ja materiaalitekniikka

8445 Tekn. tri, tietotekniikka
8552 Tekniikan tohtori, sähkötekniikka ja automaatiotekniikka
8553 Tekniikan tohtori, tietotekniikka

8446 Tekn. tri, arkkitehtuuri
8558 Tekniikan tohtori, arkkitehtuuri

8447 Tekn. tri, muu pääaine tai pääaine tuntematon
8556 Tekniikan tohtori, tuotantotalous
8559 Tekniikan tohtori, muu tekniikka
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8451

8452

8453

8455

8456

8459

8461

8462

8463

8465

8466

8468

8469

8499

9411

9499

3511

3541

3599

Fil. lis., matematiikka, tietojenkäsittelyoppi
8421 Filosofian lisensiaatti, matematiikka ja tilastotiede
8422 Filosofian lisensiaatti, tietojenkäsittely
8429 Filosofian lisensiaatti, muu luonnontieteellinen ala

Fil. lis., fysiikka, tähtitiede yms.
8423 Filosofian lisensiaatti, fysikaaliset tieteet
Fil. lis., kemia
8424 Filosofian lisensiaatti, kemia
8427 Filosofian lisensiaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede
Fil. lis., geologia ja maantiede
8425 Filosofian lisensiaatti, geologia
8426 Filosofian lisensiaatti, maantiede

Fil. lis., biologia
8427 Filosofian lisensiaatti, biologia, biokemia ja ympäristötiede
Fil. lis., matem.-luonnontiet. ala, muu pääaine tai pääaine tuntematon
8429 Filosofian lisensiaatti, muu luonnontieteellinen ala
Fil. tri, matematiikka, tietojenkäsittelyoppi
8451 Filosofian tohtori, matematiikka ja tilastotiede
8452 Filosofian tohtori, tietojenkäsittely
8459 Filosofian tohtori, muu luonnontieteellinen ala

Fil. tri, fysiikka, tähtitiede yms.
8453 Filosofian tohtori, fysikaaliset tieteet
Fil. tri, kemia
8454 Filosofian tohtori, kemia
8457 Filosofian tohtori, biologia, biokemia ja ympäristötiede
Fil. tri, geologia ja maantiede
8455 Filosofian tohtori, geologia
8456 Filosofian tohtori, maantiede
Fil. tri, biologia
8457 Filosofian tohtori, biologia, biokemia ja ympäristötiede 

Fil. tri, tekniikka
8561 Filosofian tohtori, tekniikan ala
Fil. tri, matem.-luonnontiet. ala, muu pääaine tai pääaine tuntematon
8459 Filosofian tohtori, muu luonnontieteellinen ala
Muu tekniikan ja luonnontieteiden tutkijakoulutus tai vastaava koulutus
8599 Muu tekniikan koulutus, tutkijakoulutusaste
Tekniikan koulutus, koulutusaste tuntematon
9599 Tekniikan koulutus, koulutusaste tuntematon
Tekniikan ja luonnontieteiden muu koulutus, koulutusaste tuntematon
9599 Tekniikan koulutus, koulutusaste tuntematon
Merenkulun alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3814 Liikenteen ja merenkulun peruskoulutus
Maantieliikenteen alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3814 Liikenteen ja merenkulun peruskoulutus
Muu liikenteen alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3814 Liikenteen ja merenkulun peruskoulutus
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4511

4521

4551

4599

5511

5521

5599

6511

6521

6541

6599

9511

9529

9549

9559

9599

3611

3613

3614

3616

3617
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Merenkulun vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3513 Auto- ja kuljetusalan peruskoulutus
3514 Sähköalan peruskoulutus
3814 Liikenteen ja merenkulun peruskoulutus
3844 Liikenteen ja merenkulun ammattitutkinto
3874 Liikenteen ja merenkulun erikoisammattitutkinto
5814 Liikenteen ja merenkulun koulutus, alin korkea-aste
Lentoliikenteen vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3814 Liikenteen ja merenkulun peruskoulutus
Tietoliikenteen vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3219 Muu taidealan sekä käsi- ja taideteollisuuden peruskoulutus
3515 Tietotekniikan ja tietoliikenteen peruskoulutus
Muu liikenteen vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammatikoulutus
3814 Liikenteen ja merenkulun peruskoulutus
Merenkulun päällystökoulutus
5814 Liikenteen ja merenkulun koulutus, alin korkea-aste  

Lentoperämieskoulutus
5814 Liikenteen ja merenkulun koulutus, alin korkea-aste
Muu liikenteen koulutus alimmalla korkea-asteella
5814 Liikenteen ja merenkulun koulutus, alin korkea-aste

Merikapteenitutkinto
6824 Liikenteen ja merenkulun koulutus, alempi korkeakouluaste 

Lentokapteenin tutkinto
6824 Liikenteen ja merenkulun koulutus, alempi korkeakouluaste
Merenkulun ammattikorkeakoulututkinnot
6814 Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto
Muu liikenteen koulutus alemmalla kand.asteella
6824 Liikenteen ja merenkulun koulutus, alempi korkeakouluaste

Merenkulun koulutus, koulutusaste tuntematon
9899 Palvelualojen koulutus, koulutusaste tuntematon
Lentoliikenteen muu koulutus, koulutusaste tuntematon
9899 Palvelualojen koulutus, koulutusaste tuntematon
Maantieliikenteen muu koulutus, koulutusaste tuntematon
9899 Palvelualojen koulutus, koulutusaste tuntematon
Tietoliikenteen muu koulutus, koulutusaste tuntematon
9899 Palvelualojen koulutus, koulutusaste tuntematon
Liikenteen muu koulutus, koulutusaste tuntematon
9899 Palvelualojen koulutus, koulutusaste tuntematon
Apuhoitajien ja perushoitajien koulutus
3711 Terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus
Hammashoitajien koulutus
3711 Terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus
Lastenhoitajien koulutus
3711 Terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus
Jalkojenhoitajien koulutus
3711 Terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus
Kuntohoitajien, hierojien koulutus
3711 Terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus
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3618 Kuulontutkijoiden koulutus
3711 Terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus

3621 Vastaanotto- ja osastoavustajien koulutus
3711 Terveys-ja  sosiaalialan peruskoulutus

3622 Lääkintävahtimestari-sairaankuljettajien koulutus
3711 Terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus

3651 Sosiaalialan alle 3-vuotinen hoitajakoulutus
3711 Terveys-ja  sosiaalialan peruskoulutus

3697 Muu hoitoalan alle 3-vuotinen ammattikoulutus
3711 Terveys-ja  sosiaalialan peruskoulutus 
3813 Kauneudenhoitoalan peruskoulutus

4611 Sairaanhoitajien koulutus
5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste

4612 Kätilöiden koulutus (-1970)
5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste

4613 Röntgenhoitajien koulutus
5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste

4614 Laboratoriohoitajien koulutus
5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste

4615 Lääkintävoimistelijoiden koulutus
5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste

4616 Toimintaterapeuttien koulutus
5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste

4617 Hammashoitajien ylempi koulutus
5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste

4622 Mielisairaanhoitajien ja mielenterveyshoitajien koulutus
3711 Terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus

4641 Lähikasvattajien koulutus
5712 Sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste

4697 Muu hoitoalan vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3711 Terveys- ja sosiaalialan peruskoulutus
3741 Terveys- ja sosiaalialan ammattitutkinto
3813 Kauneudenhoitoalan peruskoulutus
3873 Kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto

5611 Sairaanhoitajien erikoiskoulutus sairaanhoidon opintosuunnalla
5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste

5620 Sairaanhoitajien koulutus alimmalla korkea-asteella
5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste

5621 Sairaanhoitajien erikoiskoulutus terveydenhoidon opintosuunnalla
5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste

5622 Sairaanhoitajien erikoiskoulutus sosiaalisen työn opintosuunnalla
5712 Sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste

5623 Sairaanhoitajien erikoiskoulutus kätilötyön opintosuunnalla
5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste

5624 Erikoislääkintävoimistelijoiden koulutus
5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste
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5625

5626

5627

5628

5631

5632

5633

5661

5671

5699

6611

6621

6631

6641

6642

6661

6671

6674

6675

6676

6677

6678
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Erikoislaboratoriohoitajien koulutus
5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste
Erikoisröntgenhoitajien koulutus
5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste
Erikoistoimintaterapeuttien koulutus
5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste
Hammashuoltajien koulutus
5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste
Apuneuvoteknikkojen koulutus
5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste

Optikkojen koulutus
5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste

Hammasteknikkojen koulutus
5711 Terveydenhuollon koulutus, alin korkea-aste

Farmaseutti (2-vuotinen)
6724 Farmaseutti
Sosiaalialan ohjaaja- ja kasvattajakoulutus alimmalla korkea-asteella (1989-)
5712 Sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste
Muu hoitoalan koulutus alimmalla korkea-asteella
5719 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, alin korkea-aste 
5813 Kauneudenhoitoalan koulutus, alin korkea-aste
Lääketiet, kand.
6721 Lääketieteen kandidaatti

Hammaslääketiet. kand.
6722 Hamm aslääketieteen kandidaatti
Eläinlääketiet. kand.
6723 Eläinlääketieteen kandidaatti
Terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkinto
6726 Terveydenhoitoalan hallinnollinen tutkinto
Terveystieteiden kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6725 Terveystieteiden kandidaatti (alempi)
Farmaseutti (3-vuotinen)
6724 Farmaseutti
Terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot
6711 Terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto
Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinnot
6712 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot
6711 Terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto
6712 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto
Diakonian ja kasvatuksen ammattikorkeakoulututkinnot
6712 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattikorkeakoulututkinnot
6711 Terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto
Sosiaali- ja kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinnot
6712 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto
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6699

7611

7621

7631

7641

7642

7681

7699

8611

8621

8631

8651

8655

8661

8667

8671

8672

8681

8682

8683

8699

9611

Muu hoitoalan koulutus alemmalla kand.asteella
6711 Terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto
6712 Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto
6729 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, alempi korkeakouluaste

Lääketiet, lis.
7721 Lääketieteen lisensiaatti
Hammaslääketiet. lis.
7722 Hamm aslääketieteen lisensiaatti

Eläinlääketiet. lis.
7723 Eläinlääketieteen lisensiaatti

Proviisori
7724 Farmasian ylempi korkeakoulututkinto 

Farmasian kand.
7724 Farmasian ylempi korkeakoulututkinto
Terveystieteiden maist., terveydenhuollon kand.
7725 Terveystieteiden maisteri, terveydenhuollon kandidaatti (ylempi)

Muu hoitoalan koulutus ylemmällä kand.asteella
7729 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, ylempi korkeakouluaste

Erikoislääkäri (6-vuotinen koulutus)
7751 Erikoislääkäri
Erikoislääkäri (8-vuotinen koulutus)
7751 Erikoislääkäri
Lääketiet, ja kir. tohtori, lääketiet, tri
8751 Lääketieteen tohtori; lääketieteen ja kirurgian tohtori
Erikoishammaslääkärien koulutus
7752 Erikoishammaslääkäri
Hammaslääketiet. tri
8752 Hamm aslääketieteen tohtori
Eläinlääketiet. tri
8753 Eläinlääketieteen tohtori
Erikoiseläinlääkärien koulutus
7753 Erikoiseläinlääkäri
Farmasian lis.
8724 Farmasian lisensiaatti
Terveystieteiden lis., terveydenhuollon lis.
8725 Terveystieteiden lisensiaatti, terveydenhuollon lisensiaatti
Farmasian tohtori
8754 Farmasian tohtori
Terveystieteiden tri, terveydenhuollon tri
8755 Terveystieteiden tohtori, terveydenhuollon tohtori
Fil. tri, hoitoala
8756 Filosofian tohtori, terveys- ja sosiaaliala
Muu hoitoalan tutkijakoulutus tai vastaava koulutus
8799 Muu terveys- ja sosiaalialan koulutus, tutkijakoulutusaste
Terveydenhuollon koulutus, koulutusaste tuntematon
9799 Terveys- ja sosiaalialan koulutus, koulutusaste tuntematon
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9621 Sosiaalialan hoitaja- ja ohjaajakoulutus, koulutusaste tuntematon
9799 Terveys- ja sosiaalialan koulutus, koulutusaste tuntematon

9699 Hoitoalan muu koulutus, koulutusaste tuntematon
9799 Terveys- ja sosiaalialan koulutus, koulutusaste tuntematon

3711 Maatilatalouden alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3611 Maatilatalouden peruskoulutus

3731 Puutarhatalouden alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3612 Puutarhatalouden peruskoulutus

3741 Metsätalouden alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3613 Metsätalouden peruskoulutus

3751 Kalatalouden alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3614 Kalatalouden peruskoulutus

3797 Muu maa- ja metsätalouden alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3619 Muu m aa- ja metsätalousalan peruskoulutus 

4711 Maatilatalouden vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3611 Maatilatalouden peruskoulutus
3641 Maatilatalouden ammattitutkinto
3671 Maatilatalouden erikoisammattitutkinto
5619 Muu m aa- ja metsätalousalan koulutus, alin korkea-aste

4731 Puutarhatalouden vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3612 Puutarhatalouden peruskoulutus
3642 Puutarhatalouden ammattitutkinto
3672 Puutarhatalouden erikoisammattitutkinto
5619 Muu m aa- ja metsätalousalan koulutus, alin korkea-aste

4741 Metsätalouden vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3613 Metsätalouden peruskoulutus
5619 Muu m aa- ja metsätalousalan koulutus, alin korkea-aste

4797 Muu maa- ja metsätalouden vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava 
ammattikoulutus
3613 Metsätalouden peruskoulutus
3619 Muu m aa- ja metsätalousalan peruskoulutus
3643 Metsätalouden ammattitutkinto
3644 Kalatalouden ammattitutkinto
3649 Muu m aa- ja metsätalousalan ammattitutkinto
3673 M etsätalouden erikoisammattitutkinto
3679 Muu m aa- ja metsätalousalan erikoisammattitutkinto

5711 Agrologikoulutus
5611 Agrologi

5731 Hortonomikoulutus
5612 Hortonomi

5741 Metsätalousinsinöörikoulutus
6625 Metsätalousinsinööri

5751 Iktyonomikoulutus
5614 Iktyonomi

5797 Muu maa- ja metsätalouden koulutus alimmalla korkea-asteella
5619 Muu m aa- ja metsätalousalan koulutus, alin korkea-aste

6711 Maat.- ja metsät, kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6621 M aatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (alempi)

6721 Elintarviketiet. kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6622 Elintarviketieteiden kandidaatti (alempi)
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6731 Maa- ja metsätalouden ammattikorkeakoulututkinnot
6611 Agrologi (AMK)
6612 Hortonomi (AMK)
6613 Metsätalousinsinööri (AMK)
6619 Muu maa- ja metsätalousalan ammattikorkeakoulututkinto

6797 Muu maa- ja metsätalouden koulutus alemmalla kand.asteella
6611 Agrologi (AMK)
6612 Hortonomi (AMK)
6613 Metsätalousinsinööri (AMK)
6619 Muu m aa- ja metsätalousalan ammattikorkeakoulututkinto

7711 Agronomitutkinto
7624 Agronomi

7721 Metsätutkinto
7625 Metsänhoitaja; metsätutkinto

7731 Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), maatalousopinnot
7622 Maatalous- ja m etsätieteiden maisteri, m aatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (ylempi)

7734 Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), metsäopinnot
7622 M aatalous- ja metsätieteiden maisteri, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (ylempi)

7738 Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), kotitalous- ja 
ravitsemusopinnot
7622 Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, m aatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (ylempi)

7739 Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), elintarvikeopinnot
7622 Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (ylempi)

7741 Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), ympäristöopinnot
7622 M aatalous- ja metsätieteiden maisteri, m aatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (ylempi)

7749 Maat.- ja metsät, maist., maat.- ja metsät, kand. (ylempi korkeakoulututkinto), muu pääaine tai 
opintosuunta ja pääaine tuntematon
7622 Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, m aatalous- ja metsätieteiden kandidaatti (ylempi)

7751 Elintarviketiet. maist., elintarviketiet. kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
7623 Elintarviketieteiden maisteri, elintarviketieteiden kandidaatti (ylempi)

7799 Muu maa- ja metsätalouden koulutus ylemmällä kand.asteella
7629 Muu m aa- ja metsätalousalan koulutus, ylempi korkeakouluaste

8711 Maat.- ja metsät, lis., maatalousopinnot
8622 M aatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti 

8713 Maat.- ja metsät, lis., metsäopinnot
8622 M aata lo us-ja  metsätieteiden lisensiaatti

8716 Maat.- ja metsät, lis., kotitalous- ja ravitsemusopinnot
8622 M aatalous- ja m etsätieteiden lisensiaatti

8717 Maat.- ja metsät, lis., elintarvikeopinnot
8622 M aata lous-ja  metsätieteiden lisensiaatti

8718 Maat.- ja metsät, lis., ympäristöopinnot
8622 M aata lo us-ja  metsätieteiden lisensiaatti

8719 Maat.- ja metsät, lis., opintosuunta ja pääaine tuntematon
8622 M aatalous- ja metsätieteiden lisensiaatti

8721 Maat.- ja metsät, tri, maatalousopinnot
8652 Maatalous- ja metsätieteiden tohtori

8723 Maat.- ja metsät, tri, metsäopinnot
8652 M aatalous- ja metsätieteiden tohtori
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8726 Maat.- ja metsät, tri, kotitalous- ja ravitsemusopinnot
8652 Maatalous- ja metsätieteiden tohtori

8727 Maat.- ja metsät, tri, elintarvikeopinnot
8652 Maatalous- ja metsätieteiden tohtori

8728 Maat.- ja metsät, tri, ympäristöopinnot
8652 Maatalous- ja metsätieteiden tohtori

8729 Maat.- ja metsät, tri, opintosuunta ja pääaine tuntematon
8652 M aatalous- ja metsätieteiden tohtori

8731 Elintarviketiet. lis.
8623 Elintarviketieteiden lisensiaatti

8741 Elintarviketiet. tri
8653 Elintarviketieteiden tohtori

8791 Fil. tri, maa- ja metsätalous
8655 Filosofian tohtori, maa- ja metsätalousala

8799 Muu maa- ja metsätalouden tutkijakoulutus tai vastaava koulutus
8699 Muu m aa- ja metsätalousalan koulutus, tutkijakoulutusaste

9711 Maa- ja metsätalouden koulutus, koulutusaste tuntematon
9699 M aa- ja metsätalousalan koulutus, koulutusaste tuntematon

9799 Maa- ja metsätalouden muu koulutus, koulutusaste tuntematon
9699 M aa- ja metsätalousalan koulutus, koulutusaste tuntematon

3811 Paloalan alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3815 Suojelualan peruskoulutus

3812 Poliisialan alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3815 Suojelualan peruskoulutus

3813 Vanginvartijakoulutus
3815 Suojelualan peruskoulutus

3815 Raja-ja merivartijain koulutus
3816 Sotilasalan peruskoulutus

3819 Vartiointi-, suojelu- ja sotilasalojen muu alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava 
ammattikoulutus
3815 Suojelualan peruskoulutus

3841 Koti- ja laitostalouden alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3811 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan peruskoulutus 
3899 Muu palvelualojen koulutus, keskiaste

3843 Hotelli- ja ravitsemispalvelun alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3811 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan peruskoulutus 
3899 Muu palvelualojen koulutus, keskiaste

3881 Parturien ja kampaajien alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3813 Kauneudenhoitoalan peruskoulutus

3897 Muu erikoisalan alle 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3899 Muu palvelualojen koulutus, keskiaste

4811 Palo- ja pelastusalan vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3815 Suojelualan peruskoulutus
5815 Suojelualan koulutus, alin korkea-aste

4812 Poliisialan vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3815 Suojelualan peruskoulutus
5815 Suojelualan koulutus, alin korkea-aste
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4813

4821

4829

4841

4843

4883

4897

5811

5813

5821

5841

5844

5883

5897

6811

6831

6897

7811

7821

Vankeinhoitokoulutus
3815 Suojelualan peruskoulutus

Sotilasalan vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3816 Sotilasalan peruskoulutus
Vartiointi-, suojelu- ja sotilasalojen muu vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava 
ammattikoulutus
3819 Muu palvelualojen peruskoulutus, keskiaste 
5815 Suojelualan koulutus, alin korkea-aste
Koti- ja laitostalouden vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3841 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan ammattitutkinto
3871 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan erikoisammattitutkinto
3899 Muu palvelualojen koulutus, keskiaste
5811 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan koulutus, alin korkea-aste
Hotelli- ja ravitsemispalvelun vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava 
ammattikoulutus
3811 M ajoitus-, ravitsemis- ja talousalan peruskoulutus 
3841 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan ammattitutkinto 
3871 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan erikoisammattitutkinto 
3899 Muu palvelualojen koulutus, keskiaste
Parturien ja kampaajien vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3813 Kauneudenhoitoalan peruskoulutus
Muu erikoisalan vähintään 3-vuotinen peruskoulupohjainen tai vastaava ammattikoulutus
3212 Musiikin peruskoulutus
3899 Muu palvelualojen koulutus, keskiaste
Poliisipäällystön koulutus
5815 Suojelualan koulutus, alin korkea-aste

Palo- ja pelastusalan koulutus alimmalla korkea-asteella
5815 Suojelualan koulutus, alin korkea-aste
Sotilasalan koulutus alimmalla korkea-asteella
5816 Sotilasalan koulutus, alin korkea-aste
Hotelli- ja ravitsemispalvelun koulutus alimmalla korkea-asteella
5811 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan koulutus, alin korkea-aste
Koti- ja laitostalouden koulutus alimmalla korkea-asteella
5811 Majoitus-, ravitsemis- ja talousalan koulutus, alin korkea-aste
Parturien ja kampaajien koulutus alimmalla korkea-asteella
5813 Kauneudenhoitoalan koulutus, alin korkea-aste

Muu erikoisalan koulutus alimmalla korkea-asteella
5819 Muu palvelualojen koulutus, alin korkea-aste
Upseerin virkatutkinto (-1980)
6826 Sotilasalan koulutus, alempi korkeakouluaste
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnot
6811 Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan ammattikorkeakoulututkinto
Muu erikoisalan koulutus alemmalla kand.asteella
6829 Muu palvelualojen koulutus, alempi korkeakouluaste
Upseerin tutkinto (1981-)
7826 Sotilasalan koulutus, ylempi korkeakouluaste 

Kapteenin tutkinto
7826 Sotilasalan koulutus, ylempi korkeakouluaste
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7831

7897

8811

8897

9819

9841

9899

3999

4999

5999

6911

6999

7911

7999

8911

8921

8999

9911

9999
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Esiupseerikurssi
7826 Sotilasalan koulutus, ylempi korkeakouluaste
Muu erikoisalan koulutus ylemmällä kand.asteella
7829 Muu palvelualojen koulutus, ylempi korkeakouluaste
Yleisesikuntaupseerin tutkinto
7826 Sotilasalan koulutus, ylempi korkeakouluaste

Muu erikoisalan tutkijakoulutus tai vastaava koulutus
8899 Muu palvelualojen koulutus, tutkijakoulutusaste
Vartiointi-, suojelu- ja sotilasalojen koulutus, koulutusaste tuntematon
9899 Palvelualojen koulutus, koulutusaste tuntematon •

Majoitus- ja ravitsemisalan sekä koti- ja laitostalouden koulutus, koulutusaste tuntematon
9899 Palvelualojen koulutus, koulutusaste tuntematon
Erikoisalan muu koulutus, koulutusaste tuntematon
9899 Palvelualojen koulutus, koulutusaste tuntematon

Alempi keskiasteen koulutus, koulutusala tuntematon
3999 Muu koulutus, keskiaste
Ylempi keskiasteen koulutus, koulutusala tuntematon
3999 Muu koulutus, keskiaste
Alin korkea-asteen koulutus, koulutusala tuntematon
5999 Muu koulutus, alin korkea-aste
Hum. kand., koulutusala tuntematon
6929 Humanististen tieteiden kandidaatti, muu koulutusala
Muu alempi kand.asteen koulutus, koulutusala tuntematon
6999 Muu koulutus, alempi korkeakouluaste
Fil. maist., fil. kand., koulutusala tuntematon
7929 Filosofian maisteri, filosofian kandidaatti, muu koulutusala

Muu ylempi kand.asteen koulutus, koulutusala tuntematon
7999 Muu koulutus, ylempi korkeakouluaste

Fil. lis., koulutusala tuntematon
8929 Filosofian lisensiaatti, muu koulutusala

Fil. tri, koulutusala tuntematon
8959 Filosofian tohtori, muu koulutusala
Tutkijakoulutus tai vastaava koulutus, koulutusala tuntematon
8999 Muu koulutus, tutkijakoulutusaste
Koulutusaste ja -ala tuntematon
9999 Muu koulutus, koulutusaste tuntematon
Koulutus puuttuu
9999 Muu koulutus, koulutusaste tuntematon
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T IL A S T O K E S K U S
S T A T I S T I K C E N T R A L E N  

S T A T IS T IC S  F IN L A N D

K Ä S I K I R JO JA
H A N D B Ö C K E R

H A N D B O O K S

N ro  1 K o u lu tu slu o k itu s 1 9 9 7  11. u u sittu  la ito s 1999

L iite  1, IS C E D  1997  
S U O M A L A IN E N  S O V E L T A M IS O P A S  
K ou lu tu slu ok itu k sen  ja  U n escon  kansainvälisen  
kou lu tu sluo k itu ksen  IS C E D  1 9 9 7 :n  välinen koodiavain

L iite  2, O P E T U S H A L L IN N O N  K O U L U T U S A L A - 
JA  -A S T E L U O K IT U S
K oulu tu slu ok itu k sen  ja  opetush allin n on  kou lu tu sala-, 
op in toala- ja  kou lu tu saste lu ok itu k sen  välinen koodiavain

L iite  3, K O U L U T U S K O O D IM U U T O K S E T  1998

L iite  4. K O U L U T U S L U O K IT U K S E N  
M U U N N O S A V A IN  1997  
V u o d en  1997 :n  tilan teen  m uk aan  u u d istetu n  
kou lu tu sluo k itu ksen  ja  u u d istu sta  edeltän een  
luok ituksen  vastaavuusavain

N r 1 U tb ild n in g sk la s s i f ic e r in g  1 9 9 7 7 :e rev iderade  u pp lagan 1999

N ro 4 T o im ia la lu o k itu s 199 5 1993

T o im ia la lu o k itu s 1995  
L iite  1, H A K E M IS T O

3. tark iste ttu  p ain o s 1996

T o im ia la lu ok itu s 1995 
L iite  2, M U U N N O S A V A IN  
T O IM IA L A L U O K IT U S  1 9 8 8 :S T A

3. tark iste ttu  la itos 1995

T oim ia lalu ok itu s 1995  
L iite  3 , T IIV IS T E L M Ä

2. ko rjattu  painos 1996

N ä r in g s g r e n s in d e ln in g e n  1 9 9 5  
B i l a g a  3 , S A M M A N D R A G  
S tan d ard  Industrial C lassifica tion  1995 
A n n ex  3, SU M M A R Y

N ro 5 In stitu tion aalinen  sek to rilu o k itu s 1 9 9 6 1995
D e n  in s t itu t io n e l la  se k to r in d e ln in g e n  1 9 9 6  

C lassification  o f  in stitu tion al sectors 1996

N ro 6 R ah o itu sv aad elu o k itu s 199 6
C lassification  o f  financial asse ts an d  liab ilities 1996

1995

N ro 9 Siviiliasiain  n im ikkeistö  19 8 7
N o m e n k la t u r  f ö r  c iv i lm ä l  1 9 8 7

1987

N ro 10 Y h te isö jen  teh tävälu ok itu kset 
Ju lk isyh te isö jen  ja  vo ittoa tavoitte le
m attom ien  yhteisö jen  teh tävä lu ok itu k set

u u sittu  laitos 1986

U p p g if t sk la s s i f ic e r in g a r  f ö r  s a m m a n s l u t n in g a r  
U p p g if t sk la s s i f ic e r in g a r  f ö r  o ffe n tlig a

förn yad  u p p lag a

s a m m a n s l u t n in g a r  o c h  ic k e  u in s t sy f t a n d e
s a m m a n s l u t n in g a r

C lassification s o f  th e fun ction s o f rev ised  ed ition
govern m en t and n on -profit in stitu tion s 
serving households
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N ro  11 

N ro  12

N ro  14

N ro  15 

N ro  16

N ro  17

N r 17 

N ro  18

N ro  19 

N ro  2 0

P ääasia llisen  to im in n an  luok itu s 
P ääasia llisen  to im een tu lo läh teen  luok itus
K la s s i f ic e r in g  a v  b e fo lk n in g e n  e fte r  

h u v u d s a k l ig  v e r k s a m h e t  
K la s s i f ic e r in g  a v  b e fo lk n in g e n  e fte r  

h u v u d s a k l ig  in k o m s t k ä l la  
C lassifica tion  o f  th e Population  by  T ype  
o f  A ctivity
C lassifica tion  o f  th e  Population  b y  M ain 
S o u rce  o f  L ive lih ood

A lu elu o k itu k se t
V a lt io t  ja  m a a t  1994  
R e g io n a la  in d e ln in g a r  

S t a t e r  och  lä n d e r  1 9 9 4  
R egion al C lassification s 
C o u n trie s 199 4

A lu elu o k itu k se t
V a lt io t  ja  m a a t  19 9 8  
R e g io n a la  in d e ln in g a r  

S t a t e r  och  lä n d e r  1 9 9 8  
R egion al C lassification s 
C o u n trie s  199 8

A m m attilu ok itu s 1997
C lassifica tion  o f  O ccu p atio n s 1997

A m m attilu o k itu s 1997 
L iite  1, H A K E M IS T O
L iite  2, A M M A T T IL U O K IT U S T E N  1987  JA  1997
V Ä L IS E T  M U U N N O S A V A IM E T
L iite  3 , T IIV IS T E L M Ä
Y rk e sk la s s if ic e r in g e n  1 9 9 7
B i l a g a  3 , S A M M A N D R A G
C lassifica tion  o f  O ccu p atio n s 1997
A n n e x  3, S U M M A R Y

K otita lo u stav aro id en  ja  -palvelusten  luok itu s
K la s s i f ic e r in g  a v  h u s h d l l s v a r o r  och  - t jä n s te r  

C lassifica tion  o f  H o u seh o ld  G o o d s and Serv ices

R ak en n u slu o k itu s 1994
B y g g n a d s k la s s i f ic e r in g  1 9 9 4  
C lassifica tio n  o f  B uild in gs 1994

So sio e k o n o m ise n  a sem an  luok itu s 198 9
C lassifica tion  o f  Soc io-econ om ic  G ro u p s

S o sio e k o n o m isk  in d eln in g  1989

D em o g ra fise t  ja  so siaa lise t p eru slu ok itu k set
Ikä , su k u p u o li, siv iilisääty , k ieli, k an sa la isu u s, u sk o n tok u n ta
D e m o g r a f i s k a  o c h  s o c i a l a  g r u n d k la s s i f ic e r in g a r

A id e r , k ö n , c iv i l s t ä n d , s p r a k ,  n a t io n a lit e t , t r o s s a m fu n d
D em o grap h ic  an d  So cia l B asic C lassification s
A g e , Sex, M arital S tatu s, L an gu age, N ation ality , R eligion

K o tita lo u s-, a su n to k u n ta - ja  perh eluok ituk set
K la s s i f i c e r in g a r s  a v  h u s h ä ll ,  b o s t a d s h u s h a l l  och  f a m i l j e r  
C lassifica tio n s o f  H o u seh o ld s, H ou seh o ld-D w ellin g  U n its, and 
fam ilies

S u o m en  y m p äristö tied o sto t

u u sittu  laitos 
rev ised  ed ition

u u sittu  laitos 
rev ised  edition

förn yad  u p p laga

1980

1994

1998

1997

1998

1999  
1998

198 2  

1994

1989

199 0

1983

1983

19 9 6
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N ro

N ro

N ro

N r

N ro

N ro

N ro

N ro

N ro

N ro

N ro

N ro

N ro

N ro

N ro

N ro

N ro

N ro

21 A in eellisten  varo jen  luok itu k set
K iin te ä  p ääo m a , varastovarat, m u u t ain ee llise t varat
K la s s i f i c e r in g a r  a v  m a te r ie l la  t iü g â n g a r

F a s t  k a p i t a l ,  la g e r k a p it a l ,  ö v r ig a  m a te r ie l la  t iü g â n g a r

C lassifica tio n s o f  T an gib le  A sse ts
F ix ed  C ap ita l, Inventories, O th er T an gib le  A ssets

2 2  Ikä lu ok itu kset
O h je ita  ikäluokituksen  käytöstä  
Â ld e r s k la s s i f ic e r in g a r

R iktlin jer fö r användning av âldersklassificeringar 

24  V altio n  ja  kuntien  m eno- j a  tu lo la jilu ok itu s

24  U tg if t s - o ch  in k o m st s la g s k la s s i f ic e r in g e n  f ö r  s t a t  och  k o m m u n e r

27  R ikosn im ik k eistö
B r o t t s n o m e n k la tu r  

C rim e  n om en clature

28  K u n n a t  j a  k u n tap o h ja ise t a lu e jao t 199 9
K o m m u n e r  o ch  k o m m u n b a s e r a d e  in d e ln in g a r  1 9 9 9  

M u n icipa lities and R egion al D iv ision s B ased  on 
M u n ic ip a lities 1999

28  A lu elu o k itu k se t
K u n n at 1998  
R e g io n a la  in d e ln in g a r  
K o m m u n e m a  1 9 9 8  

R egion al C lassification s 
M u n ic ipa lities 1998

2 8  A lu elu o k itu k se t
V a lt io t  ja  m aat 1996  
R e g io n a la  in d e ln in g a r  
S t a t e r  o ch  lä n d e r  1 9 9 6  

R egion al C lassification s 
C o u n trie s  199 6

2 9  Siv iiliasia in  n im ikkeistö
N o m e n k l a t u r f ö r  c iv i lm a l

3 0  T o im i o ikein  t ila sto a la lla
T ila stok esk u k sen  am m attieettin en  opas

31 T u o tta jah in ta in d e k sit  1 9 9 0 = 1 0 0  
In d ek sien  käy ttä jän  käsik irja  
P rod u cer Price Indices 1 9 9 0 = 1 0 0  
H a n d b o o k  fo r Indices U sers

3 2  M aan rak e n n u sk u stan n u sin d e k si 1 9 9 0 :1 0 0  
K äy ttä jän  käsik irja

33  A n sio ta so in d e k si 1 9 9 0 = 1 0 0  
K äy ttä jän  k ä sik iija
T h e  In dex  o f  W age an d  Salary  Earnings 1 9 9 0 = 1 0 0  
H a n d b o o k  for U sers

34  T u o te lu o k itu s

35  V äe stö la sk e n ta  19 9 5  
K äsik ir ja

3 6  S iv iiliasia in  n im ikkeistö
N o m e n k la t u r  f ö r  c iv i lm a l  

N o m e n cla tu re  o f  civil cases

37 Jä te lu o k itu so p a s

38  V u o d e n  1 9 5 0  väestö lask en n an  
o to sa in e isto n  käsik irja

1985

1986

1988

1988

1996

1999

1998

1996

1993

1992

1993

1993

1994

1995

1996

1996

1997 

1997
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