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A L K U S A N A T

Koulutustilastoja koskevaan kehittämistyöhön liit
tyen on Tilastokeskuksessa-*^ laadittu koulutuksen kaik
ki asteet ja alat käsittävä koulutuksen yleisluokittelu. 
Se on tarkoitettu yhtenäistämään ja tehostamaan kou
lutusta koskevien tietojen keräämistä, käsittelyä ja käyt
töä.

Luonnosvaiheessa luokittelua käsiteltiin Tilastollisen 
neuvottelukunnan koulutustilastojaostossa, jossa jäseni
nä ovat opetusministeriön , kouluhallituksen, ammatti
kasvatushallituksen , maataloushallituksen, metsähalli
tuksen, kauppa- ja teollisuusministeriön, ammatinvalin
nanohjaustoimiston , Valtakunnansuunnittelutoimiston ja 
tilastokeskuksen edustajat. Luokittelusta pyydettiin lau
sunnot koulu- ja työvoimaviranomaisilta, eräiltä tutki
muslaitoksilta sekä eräiltä järjestöiltä ja oppilaitoksilta. 
Useista yksityiskohdista neuvoteltiin asiantuntijoiden 
kanssa.

Luokittelu noudattaa pääperiaatteissaan muissa Poh
joismaissa laadittuja vastaavia koulutusluokitteluja. Kou- 
lutusluokitteluja koskeva yhteispohjoismainen työ on ta
pahtunut koulutustilastoja käsittelevässä valiokunnassa, 
jossa jäseninä ovat Pohjoismaiden tilastoviranomaisten

edustajat. Myös Unescon työryhmän valmisteilla olevaa 
kansainvälisen luokittelusuosituksen mukaisia luokittelu - 
suosituksen mukaisia luokitteluperiaatteita on pyritty 
noudattamaan soveltuvin osin. 2)

Luokittelutyössä esiintyvistä vaikeuksista ja koulu
tusta koskevan yleisluokituksen ensikertaisuudesta joh - 
tuen voi luokittelussa esiintyä puutteita ja ehkä virheel
lisyyksiäkin. Siksi olisi erittäin toivottavaa, että koulu - 
tusluokittelun käyttäjät ilmoittaisivat luokittelussa esiin
tyvistä virheellisyyksistä ja puutteista, jotta ne voitai
siin ottaa huomioon luokittelua vuosittain tarkistettaessa.

Virallisissa tilastoissa ryhdytään koulutusta koske
vat tiedot siirtymäkauden jälkeen käsittelemään ja esittä
mään koulutuksen yleisluokittelun mukaisesti. Myös 
muissa yhteyksissä toivotaan koulutusluokittelun saavan 
laajaa käyttöä.

Luokittelun ruotsinkielinen laitos julkaistaan erilli
senä painoksena myöhemmin.

Vt. yliaktuaari Heikki Havin on johtanut luokittelu- 
työtä ja kirjoittanut tämän julkaisun tekstin.

Eino H. Laurila

Jorma Hyppölä

1) 1.3.1971 muuttui Tilastollisen päätoimiston nimi Tilastokeskukseksi.
2) Svensk utbildningsnomenklatur (SUN), Statistiska Centralbyrän, Meddelanden i samordningsfrägor, 1969:3. 

Standard for utdanningsgruppering, Statistisk Sentralbyrä, Statistik Sentralbyräs Händb^ker 28, 1970. 
International Standard Classification of Education, ISCED/WG/1 Rev. (COM /CS/68/2), lSCED/Wg/5 Rev. 
(COM /CS/68/2).
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KOULUTUSLUOKITTELU

Johdanto

Koulutuksen ja työelämän sekä koulutuksen ja muun 
yhteiskuntaelämän väliset suhteet ovat tulleet yhä tärke
ämmiksi tutkimus- ja suunnittelukohteiksi. Pyritään löy
tämään tasapaino koulutuspalvelusten kysynnän jatarjon- 
nan välillä.

Jotta koulutussuunnittelutehtävät voitaisiin suorittaa 
asianmukaisesti, tarvitaan laaja ja tehokas koulutusta 
koskeva mformaatiotuotanto. Tilastotuotannon kehittä
mistyön tehostamiseksi ja yhtenäistämiseksi on Tilas
tokeskuksessa laadittu koulutuksen kaikki asteet ja 
alat käsittävä koulutuksen yleisluokittelu. Yhtenäisin 
periaattein laaditun kokonaisvaltaisen koulutusluokit- 
telun tarve on kasvamassa voimakkaasti automaattisen 
tietojenkäsittelyn yleistyessä.

Luokittelu on tarkoitettu käytettäväksi apuna koulu
tustoimintaa yksilöitäessä ja ryhmitettäessä sekä yksi - 
tyisten henkilöiden tai henkilöryhmien saamaa koulutusta 
tarkasteltaessa. Luokittelun käyttö itse koulutusproses
sia kuvattaessa ja analysoitaessa koskee tavallisesti 
koulutusjärjestelmän koulutusasteen ja -alan mukaista 
erittelyä, oppilaiden koulutuskulkua sekä koulutusajassa 
ja sen sisällössä tapahtuvia muutoksia. Yksityisen hen
kilön osalta koulutustiedot voivat koskea joko sitä koulu
tusta, jonka henkilö on saanut tai sitä koulutusta, jota 
henkilö parhaillaan saa. Erilaiset henkilörekisterit voi
vat sisältää kaikki henkilön tutkinnot tai niihin voi sisäl
tyä henkilön monista tutkinnoista vain esimerkiksi kor
kein tai viimeksi suoritettu tutkinto.

K oulutustoiminta

Oppimista ja tiedon kasvua voi tapahtua monella ta
valla ja useissa yhteyksissä, joista voidaan mainita esi
merkiksi:

-  erilaisissa oppilaitoksissa tapahtuva opetus- ja 
koulutustoiminta

- työpaikkakoulutus
- kokemusvarainen oppiminen ja itseopiskelu
- tieteellinen tutkimus- ja kehittämistoiminta
- tietojen siirtyminen sukupolvelta toiselle, henkilöl

tä toiselle sekä maasta maahan yleisten tiedotusvä
lineiden , henkilökohtaisten kontaktien tms. kautta.

Koulutuksen yleisluokittelu on tarkoitettu mittaamaan 
lähinnä ensimmäisessä kohdassa mainittua koulumuotois
ta, joihinkin koulutuksellisiin tavoitteisiin pyrkivää ja 
systemaattisesti järjestettyä koulutustoimintaa. Vaikka 
esimerkiksi työpaikkakoulutus on useasti tärkeää koulu
tustoimintaa työvoiman tehokkaan käytön kannalta, jää tä
män tyyppinen koulutus ainakin tässä vaiheessa luokitte

lun ulkopuolelle, sillä käytettävissä ei ole ollut riittävän 
objektiivisia määrittely- ja mittauskriteerejä.

Koulutustoiminnan yksikkö luokittelussa määritellään 
lähinnä koulutuksen keston, pohjakoulutusvaatimusten ja 
oppisisällön sekä koulutustoiminnan alueellis-hallinnolli
sen sijainnin perusteella. Yksikön operationaalisena ni
mityksenä on esimerkiksi jonkin oppilaitoksen opintolin
ja, opintosuunta tai tutkinto ja tutkinnon pääaine. Käy
tännöllisten syiden vuoksi luokittelun ulkopuolelle jää ly
hyt kurssimainen koulutus. Kokoaikaopiskeluksi muutet
tuna alarajaksi on valittu yleensä 4- kk kestävä koulutus. 
Oppisisältöä ei ole ollut mahdollista analysoida tarkem
min , vaan koulutustoiminnan yksikkö on tältä osin määri
telty niiden koulutusnimikkeiden pohjalta, joita koulutus - 
toiminnassa käytetään erilaisista koulutuksista. Yksikön 
mittauskohteeksi on valittu koulutusjaksojen päätekohdat 
eli loppuun suoritettu koulutus. Luokittelussa esiintyvät 
ryhmittelyt ovat siten tutkinnon tai päästökirjan koulu
tusasteen ja -alan mukaisia.

Koulutusasteet

Koulutusluokituksessa on jokaiselle erilliselle koulu
tukselle annettu oma numerokoodinsa, joka yksilöintitun- 
nuksen lisäksi osoittaa koulutuksen asteen ja alan. Kou
lutusasteen mittaaminen perustuu lähinnä koulutusaikaan. 
Ne indikaattorit, jotka ovat käytettävissä koulutusastet
ta, koulutuksen tasoa, määritettäessä, mahdollistavat 
vain melko harvalukuisten luokkien muodostamisen. Ai
noa mitattavissa oleva indikaattori, jolla kunkin koulu
tuksen aste on voitu määrittää, on suoritettavien koulu
vuosien määrä. Koulutusastetta ei ole kuitenkaan voitu 
määritellä vain pelkän oppiajan perusteella. Joissakin 
tapauksissa on otettu huomioon myös pohjakoulutusvaa
timus, koulutusprosessin yleinen luonne, suhde muihin 
koulutusryhmiin jne.

Koska koulutuksen aste määrytyy opetussuunnitelmas
sa ilmaistun oppiajan ja mahdollisten pohjakoulutusvaati
musten perusteella, voi esim. parhaillaan koulutusta 
saavan henkilön kouluvuosien määrä olla huomattavastikin 
suurempi kuin koulutuskoodi osoittaa, jos henkilön poh- 
jakoulutussuoritukset ovat yli muodollisten pohjakoulu
tusvaatimusten tai henkilön opiskelu etenee hitaammin 
kuin opetussuunnitelmassa on edellytetty. Jos henkilön 
todellinen koulutusmäärä halutaan selvittää, on häntä 
koskeviin koulutustietoihin sisällytettävä kaikki suorite
tut tutkinnot ja mahdollisesti tiedot keskeytyneistä opin
noista.

Koulutusasteluokittelun suurimpana vaikeutena on se, 
että koulutuksia ei koulutusjaksojen eripituisuuden vuok
si ole aina helppo verrata toisiinsa. Saman koulutuksen 
pääsyvaatimuksena voi olla myös eritasoisia pohjakoulu-
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tusvautimuksia. Kun seuraavassa esitetään koulutusas
teen määrittämisessä käytetyt kouluvuosien määrät, on 
siis huomattava, että koulutusvuodet osoittavat vain kou
lutusasteiden määrittämisen perusperiaatteen.

K oulutuskoodin ensimmäinen numero osoittaa koulu
tusasteen seuraavasti:

Esiasteen koulutus
0. Esiasteen koulutus

Leikkikoulut ja lastentarhat 
Perusasteen koulutus

1 - 9  vuotta koulutusta
1. Alempi perusaste

Alle 9 vuotta koulutusta
2. Ylempi perusaste

Noin 9 vuotta koulutusta
Keskiasteen koulutus

Noin 10 - 12 vuotta koulutusta
3. Alempi keskiaste

Noin 10 - 11 vuotta koulutusta
4. Ylempi keskiaste

Noin 12 vuotta koulutusta
Korkean asteen koulutus

Vähintään 13 vuotta koulutusta
5. Alin korkean asteen koulutus

Noin 13 - 14 vuotta koulutusta
6. Alempi kandidaattiasteen koulutus

Noin 15 vuotta koulutusta
7. Ylempi kandidaattiasteen koulutus

Vähintään 16 vuotta koulutusta
8. Tutkijakoulutus tai vastaava

Ylemmän kandidaattiasteen suorittaneille annettava 
koulutus

Koodinumero 9 on varattu sellaista koulutusta var - 
ten, jota ei voida luokitella koulutusasteen mukaan.

Koulutusalat

Koulutusta koulutusalan mukaan ryhmiteltäessä luo
kitteluperusteena ovat koulutuksen oppisisällöt. Oppisi
sältöjä ei kuitenkaan ole ollut mahdollista analysoida 
tarkemmin, vaan koulutuksen ala on määritetty koulu- 
tusnimikkeen perusteella. Vaikeutena on tällöin s e , 
että samansisältöisestä koulutuksesta on käytössä eri
laisia nimityksiä. Esimerkiksi ammattikoulujen opin- 
tolinjanimikkeistön epäyhtenäisyyden vuoksi koulutus- 
luokittelun opintolinjanimikkeet eivät aina esiinny juuri 
siinä muodossa kuin oppilaitokset niitä käyttävät. Kor
keakoulututkintojen nimikkeiden moninaisuus on aiheutta
nut sen, että luokittelua ei sellaisenaan ainakaan kaikil
ta osin voida käyttää tieteenalaryhmittelynä. Esimerkik
si ylemmän kandidaattiasteen tutkinto kansantaloustiede 
pääaineena esiintyy luokittelussa viidessä eri kohdassa 
(kauppatieteiden kandidaatti, taloustieteiden kandidaatti, 
valtiotieteen kandidaatti, yhteiskuntatieteiden kandidaat
ti, filosofian kandidaatti).

K oulutuskoodin toinen numero osoittaa koulutusalan 
pääryhmän seuraavasti:

0. Ammatillisesti eriytymätön koulutus
1. Humanistinen ja esteettinen koulutus
2. Opettajakoulutus
3. Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-, yhteiskun

ta- ja käyttäytymistieteiden koulutus
4. Tekniikan ja luonnontieden koulutus
5. Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus
6. Hoitoalojen koulutus
7. Maa- ja metsätalouden koulutus
8. Muiden erikoisalojen koulutus 

Koodinumero 9 on varattu sellaista koulutusta varten, 
jota ei voida luokitella koulutusalan mukaan.

Kuhunkin pääryhmään on pyritty viemään sellaiset 
koulutukset, joiden pääasiallisin käyttöalue sijoittuu 
suunnilleen samoille työelämän aloille. Yhtenä kriteeri
nä tässä yhteydessä voidaan pitää esimerkiksi sitä, että 
samassa pääryhmässä ovat sellaiset koulutukset, jotka 
ainakin jossakin määrin voivat korvata toisensa. Poikke
uksen tekee kuitenkin viimeinen varsinainen pääryhmä 
"Muiden erikoisalojen koulutus", johon on sisällytetty 
kaikki sellaiset lähinnä palvelusten alaan kuuluvat koulu
tukset, joita ei ole voitu viedä muihin pääryhmiin.

Koska pääryhmien sisältö on pyritty saamaan homo
geeniseksi. työvoimanäkökohtien suhteen, muistuttavat 
koulutusalan pääryhmät jonkin verran toimiala- ja am- 
mattiryhmittelyssä esiintyviä pääluokkia. On kuitenkin 
korostettava, että koulutusluokittelu on itsenäinen ja 
muista luokitteluista (esim. ammattiluokitteluista, oppi- 
laitosluokitteluista) riippumaton. Koulutusluokittelun teh
tävänä on yksilöidä ja ryhmitellä tutkintoja tms. loppuun 
suoritettua koulutusta, mutta se ei osoita esim. onko 
henkilö pätevä johonkin tehtävään, sillä työtehtävästä 
riippuu, onko asianomaisen saama koulutus riittävä tai 
mikä osa hänen koulutuksestaan palvelee työtehtävän 
suorittamista.

Koulutusalan pääryhmät ovat samat jokaisessa koulu
tusasteessa. Luokittelun systemaattinen rakenne tekee 
mahdolliseksi analysoida koulutusta kunkin koulutusalan 
pääryhmän sisällä koulutusasteittain tai kussakin koulu
tusasteessa koulutusalan pääryhmän mukaan, kuten seu- 
raavalta sivulta voidaan nähdä. Koulutusalan pääryhmät 
on luokiteltu edelleen tutkinnon tai opintoalan ja opinto
suunnan mukaan. Tämä ryhmittely noudattaa koulutusalan 
pääryhmän sisällä olevaa luokittelutarvetta eikä voi olla 
aina systemaattisesti samanlainen jokaisessa koulutusas
teessa. Luokittelu on hierarkinen siten, että harvalu
kuisempi ryhmittely tulee kysymykseen silloin, kun käy
tettävissä ei ole yksityiskohtaisia tietoja tai niitä ei ha
luta käyttää. Esimerkiksi ensin ryhmitellään tutkinnot ja 
seuraavaksi tutkinnon osa-alueet.



K
oulutusluokittelun 2-num

eroinen koodi
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Numerokoodin rakenne ja käyttö

Seuraavasta esimerkistä käy ilmi koodin 5-numeroi- 
nen rakenne:

7 4 1 1 1
T it\ A  ^

___________
Koulutusalan pääryhmä_________
Tutkinto tai opintoala _____________
Tutkinto tai opintosuunta_______________
Pääaine tai opintolinja______________________

Esimerkkikoodin ensimmäinen numero ( 7 ) osoittaa 
koulutuksen kuuluvan ylempään kandidaattiasteen koulu
tukseen. Toinen numero ( 4 ) ilmoittaa, että koulutus 
kuuluu tekniikan ja luonnontieteiden pääryhmään. Kolmas 
numero ( 1 ) kertoo, että kysymyksessä on diplomi-insi
nöörin tutkinto, neljäs numero ( 1 ) sen, että koulutus ta
pahtuu tai on tapahtunut konetekniikassa. Viides numero 
( 1 ) osoittaa, että kysymyksessä on koneenrakennuksen 
opintosuunta konetekniikassa.

Koska koodi 5-numeroisena on varsin yksityiskohtai
nen ja koska 5-numeroisessa koodistossa tapahtuu jatku
vaa muuttumista, voidaan moneen tarkoitukseen suositel
la käytettäväksi 4-numeroisen koodin mukaista jaottelua. 
Myös luokittelun rakenne on laadittu sellaiseksi, että 
juuri 4-numeroinen koodi soveltuisi mahdollisimman hy
vin ja mahdollisimman monen käyttäjän tarpeisiin koulu
tuksen yleisluokitteluna. Joissakin tapauksissa saavute
taan riittävä luokittelutarkkuus käyttämällä 3- 2- tai 
jopa 1-numeroisen koodin mukaista ryhmittelyä.

Joskus voi olla tarpeellista ryhmitellä jokin osa kou
lutuksesta hyvin tarkkaan muiden koulutustietojen jää
dessä vähemmälle huomiolle. Tällöin on mahdollista me
netellä siten, että tarkimmin luokiteltavan alueen tiedot 
ryhmitellään esimerkiksi 5-numeroisen koodin mukaises
ti ja muut kohdat vaikkapa 4-numeroisena siten, että koo
di säilytetään 5-numeroisena asettamalla 4-numeroisen 
koodin perään nolla. Toisaalta voi käydä myös niin, että 
5-numeroisen koodin mukainen ryhmittely on liian kar
kea. Tässä tapauksessa luokittelun käyttäjä joutuu itse 
laatimaan omiin tarkoituksiinsa sopivan lisänumeroinnin 
5-numeroisen koodin jatkoksi.

Koska 3- ja 4-numeroisen koodin mukainen jaotte
lu sisältää usein useampia kuin kymmenen alaryhmää, te
kee eripituisten koodien samanaikainen käyttö ainakin 
suurempien laskentatehtävien yhteydessä tietojenkäsitte
lyn jonkin verran monimutkaisemmaksi kuin kymmen jär
jestelmää käytettäessä. Jos käytetään vain samanpituisia 
koodeja, ei edellä mainittua ongelmaa luonnollisestikaan 
synny, kun koodiksi valitaan luokan ensimmäinen, nume
roarvoltaan pienin koodi. Esimerkkinä 4-numeroisen 
koodin käytöstä esitetään alla osa teollisuus- ja käsityö- 
ammattien ammattikoulutuksen luokittelusta.

Luokittelussa esiintyvä 4-numeroinen
merkintä koodi
3411-3415 Metallialan ammattikoulutus 3411 
3416-3419 Konekorjausalan ammattikoulutus 3416 
3421-3422 Hienomekaanisen alan ammattik. 3421 
3423-3424 Muu metalli- ja konealan ammat-

koulutus 3423
3425-3429 Sähköalan ammattikoulutus 3425
3431-3433 Rakennusalan ammattikoulutus 3431
3434 Piirtäjä- ja kartoittajakoulutus 3434
3435-3437 Puuteollisuusalan ammattikoul. 3435
3438-3439 Kemian ammattikoulutus 3438
3441-3442 Paperi- ja selluloosateollisuu-

den ammattikoulutus 3441
Koska koulutuksen yleisluokittelu käsittää vain kou

lutusastetta ja -alaa koskevan jaottelun, koodista on 
luonnollisesti jäänyt pois monia muita koulutukseen liit
tyviä ominaisuuksia. Joskus voidaan tarvita tietoja esi
merkiksi keskeytyneistä opinnoista. Luokittelussa käy
tettyyn numerokoodiin voidaan tässä tapauksessa liittää 
jokin erillinen tunnus. Tunnus voi sisältää myös tiedon 
siitä, montako vuosikurssia on suoritettu. Samaa menet
telyä voidaan soveltaa myös parhaillaan käynnissä ole
van koulutuksen suhteen.

Tärkeä koulutuksen yleiskoodim liitettävä lisätieto 
tarvitaan usein osoittamaan, onko kysymyksessä alan pe
rus- vai jatkokoulutus. Tämä koskee erityisesti opetta
jakoulutusta, joka on otettu koulutuksen yleisluokittelus- 
sa huomioon siten, että varsinainen, koko opettajaval- 
mistuksen määrätyltä pohjakoulutustasolta käsittävä kou
lutus esiintyy omana koulutusyksikkönä luokittelussa. 
Sitä vastoin pedagogista koulutusta opetusharjoittelui- 
neen ei ole otettu luokitteluun mukaan- ja siksi tämän tyyp
pinen opettajakoulutus voidaan selvittää vain erillisen 
koodin avulla. Voitaisiin käyttää esimerkiksi seuraavaa 
1-numeroista yleiskoodiin liitettävää numerotunnusta:

1 = alan peruskoulutus
2 = alan jatko- tai täydennyskoulutus
5 = opettajan pedagoginen peruskoulutus
6 = opettajan jatko- tai täydennyskoulutus 

Seuraavassa esimerkissä on käytetty koulutus luokit
telun 4-numeroista koodia seuraavasti:

73211 =kauppatiet. kand. , peruskoulutus
73212 ■= kauppatiet, kandidaatille annettava jatko-

tai täydennyskoulutus
73215 = kauppatiet, kandidaatille annettava opetta

jan pedagoginen peruskoulutus
73216 = opettajanpätevyyden omaavalle kauppatiet.

kandidaatille annettava jatko- tai täyden
nyskoulutus



Koulutusluokittelun tarkistus

Yksi tärkeimpiä koulutus luokittelun tehtäviä on mitata 
koulutusmäärän ja -alan muutoksia. Koska koulutustoi
minnassa tapahtuu sellaista jatkuvaa muuttumista, joka 
vaikuttaa koulutuksen yleisluokitteluun, tarvitaan vas
taavasti luokittelun jatkuvaa silmälläpitoa ja koodijärjes
telmän ajan tasalla pitämistä. Tilastokeskuksen toimesta 
julkaistaan ajoittain joko erillisiä lisälehtiä tai uusia 
koulutusluokittelun painoksia luokittelun pitämiseksi ajan 
tasalla. Samassa yhteydessä voidaan oikaista luokitte
lussa mahdollisesti esiintyvät virhellisyydet ja puutteel
lisuudet.
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00-20
S Y S T E M A A T T I N E N  K O U L U T U S L U O K I T T E L U

0 E S I A S T E E N  K O U L U T U S

001 Lastentarhat
0011 Kokopäiväiset lastentarhat(8 1 koulussa päi

vittäin)
0012 Puolipäiväiset lastentarhat (4t koulussa päi

vittäin)

002 Leikkikoulut
0021 Leikkikoulut (alle 4-t päivittäin, ei ruokailua)

003 Esikoululuokat

004 Kehitysvammaisten koulutus esiasteella

1 P E R U S A S T E E N  A L E M P I  K O U L U T U S

101 Kansakoulu, yleisopetus 
1011 Kansakoulu

10111 6-vuotinen kansakoulu
10112 7-vuotinen kansakoulu
10113 8-vuotinen kansakoulu 
10119 Muu kansakoulun suoritus

102 Kansalaiskoulu
1021 Kansalaiskoulu

10211 1-vuotinen kansalaiskoulu
10212 2-vuotinen kansalaiskoulu
10213 3-vuotinen kansalaiskoulu

103 Peruskoulu, alle 9 vuotta
1031 Peruskoulun Vili luokan suoritus

10311 Peruskoulun Vili luokan suoritus

104 Oppivelvollisten erityisopetus , alle 9 vuotta (ml. 
apukoulun IX lk.)
1041 Kuurojen koulutus, alle 9 vuotta
1042 Sokeiden koulutus, alle 9 vuotta
1043 Apukoulu (ml. IX lk .)

10431 Apukoulu, alle 9 vuotta koulutusta
10432 Apukoulu, väh. 9 vuotta koulutusta

1044 Kansakoulun erityisluokkien koulutus, alle 9 
vuotta
10441 Huonokuuloisten koulutus, alle 9 vuot

ta
10442 Heikkonäköisten koulutus

2 P E R U S A S T E E N  Y L E M P I  K O U L U T U S

201 Keskikoulututkmto
2011 Keskikoulututkmto

20111 Keskikoulututkmto, I vieras kieli eng
lanti

20112 Keskikoulututkmto, I vieras kieli sak
sa

20113 Keskikoulututkmto, I vieras kieli ve
näjä

20119 Muu keskikoulututkmto

202 Peruskoulututkinto (yleiskoulutus, IX luokan suo
ritus)
2021 Peruskoulututkinto (A-ryhmä), 1 vieras kieli 

ja matematiikka laaja tai keskikurssi, II vie
ras kieli pitkä kurssi
20211 Peruskoulututkinto, engl. ja mat. laa

ja tai keskik. , Il kieli pitkä kurssi
20212 Peruskoulututkinto, ruotsi ja mat. 

laaja tai keskik. , Il kieli pitkä kurssi
20213 Peruskoulututkinto, suomi ja mat. 

laaja tai keskik. , II kieli pitkä kurssi
2022 Peruskoulututkinto (B-ryhmä), 1 vieras kieli 

laaja tai keskikurssi ja matematiikka yleis
kurssi
20221 Peruskoulututkinto, engl. laaja tai 

keskik. , mat. yleiskurssi
20222 Peruskoulututkinto, ruotsi laaja tai 

keskik., mat. yleiskurssi
20223 Peruskoulututkinto, suomi laaja tai 

keskik. , mat. yleiskurssi
2023 Peruskoulututkinto (C-ryhmä), I vieras kieli 

yleiskurssi ja matematiikka laaja tai keski
kurssi
20231 Peruskoulututkinto, engl. yleiskurssi 

ja mat. laaja tai keskik.
20232 Peruskoulututkinto, ruotsi yleiskurs

si ja mat. laaja tai keskik.
20233 Peruskoulututkinto, suomi yleiskurssi 

ja mat. laaja tai keskik.
2024 Peruskoulututkinto (D-ryhmä), I vieras kieli 

yleiskurssi ja matematiikka yleiskurssi
20241 Peruskoulututkinto, engl. yleiskurssi 

ja mat. yleiskurssi
20242 Peruskoulututkinto, ruotsi yleiskurs

si ja mat. yleiskurssi
20243 Peruskoulututkinto, suomi yleiskurssi 

ja mat. yleiskurssi
2025 Peruskoulututkinto ( E-ryhmä ), vapautettu 

vieraasta kielestä
20251 Peruskoulututkinto, vap. I vieraasta 

kielestä ja mat. laaja tai keskikurssi
20252 Peruskoulututkinto, vap. 1 vieraasta 

kielestä ja mat. yleiskurssi
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203 Oppivelvollisten erityisopetus, väh. 9 vuotta Cpl. 
apukoulu)
2031 K uurojen koulutus, väh. 9 vuotta
2032 Sokeiden koulutus, väh. 9 vuotta
2033 Huonokuuloisten koulutus
2034 Heikkonäköisten koulutus

204 Kansanopistojen ammatillisesti eriytymätön 1-vuo- 
tinen koulutus
2041 1-vuotinen kansanopisto

20411 1-vuotinen kansanopisto

20-32

3 K E S K I A S T E E N  A L E M P I  K O U L U T U S

30 AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS 
301 Kansankorkeakoulujen ammatillisesti eriytymätön 

koulutus
3011 Kansankorkeakoulu

30111 Kansankorkeakoulu

31 HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS 
311 Soveltavan taiteen ammattikoulutus

3111 - 3112Tuote- ja ympäristösuunnittelun am - 
mattikoulutus

31111 Keramiikkataiteen ammattikoulutus

31112 Metallitaiteen ammattikoulutus

31113 Sisustustaiteen ammattikoulutus

31114 Taidetekstiilikutoja
31128 Muu tuote- ja ympäristösuunnittelun 

ammattikoulutus
31129 Tuote- ja ympäristösuunnittelun am

mattikoulutus , erikoisala tuntematon
3113 Visuaalisen viestinnän ammattikoulutus

31131 Graafisen taiteen ammattikoulutus

31132 Mainospiirtäjä

31138 Muu visuaalisen viestinnän ammatti
koulutus

31139 Visuaalisen viestinnän ammattikoulu
tus, erikoisala tuntematon

3114 Valokuvausalan ammattikoulutus 
31141 Valokuvausalan ammattikoulutus

31198 Muu soveltavan taiteen ammattikoulu
tus

31199 Soveltavan taiteen ammattikoulutus, 
erikoisala tuntematon

312 Teatterialan ammattikoulutus
3121 Harrasteli janäyttelijäkoulutus 

31211 Harras teli janäyttelijä 
3129 Muu teatterialan ammattikoulutus

31298 Muu teatterialan ammattikoulutus

313 Musiikkikoulutus alemmalla keskiasteella 
3131 Musiikin harrastajien koulutus

31311 Alkeis- ja nuorisokoulutus
31312 Kansankonservatoriokoulutus 
31318 Muu musiikin harrastajien koulutus

3139 Muu musiikkikoulutus alemmalla keskias
teella
31398 Muu musiikkikoulutus alemmalla kes

kiasteella

32 OPETTAJAKOULUTUS
321 Nuorison- ja liikunnanohjaajien koulutus

3211 Nuorisonohjaajakoulutus 
32111 Nuorisonohjaaja

3212 Liikunnanohjaajien koulutus 
32121 Liikunnanohjaaja

322 Askartelunohjaajien koulutus
3221 Askartelunohjaajien koulutus

32211 Nuorisotyön ja aikuiskasvatuksen 
opintolinja

32212 Laitostyön opintolinja
32219 Askartelunohjaaja, opintolinja tunte

maton

323 Koti- ja käsiteollisuusalan neuvojakoulutus 
3231 Kudonnan- ja ompelunneuvojien koulutus

32311 Kudonnan- ja ompelunneuvoja

324 Liikenteen opettajakoulutus 
3241 Autokoulunopettajakoulutus

32411 Autokoulunopettaja

31148 Muu valokuvausalan ammattikoulutus 
3119 Muu soveltavan taiteen ammattikoulutus
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33
33 KAUPPA- JA TOIMISTOALAN KOULUTUS 
331 Yleiskaupallinen ammattikoulutus 

3311 Kauppakoulu
33111 Kauppakoulu tutkin to (merkantti)

3319 Muu yleiskaupallinen ammattikoulutus
33191 Kaupallinen peruskurssi
33192 Kauppakoulukurssi kirjeopistossa
33198 Muu yleiskaupallinen ammattikoulutus
33199 Yleiskaupallinen ammattikoulutus, 

erikoisala tuntematon

332-333 Myynti- ja ostotyön ammattikoulutus
3321 - 3322 Yleinen myynti- ja ostotyön ammatti

koulutus
33211 Liikeapulaiskoulutus
33212 Vähittäiskaupan myyjä
33213 Tukkukaupan myyjä
33214 Teollisuuden ja kaupan konsulentti 
33229 Muu yleinen myynti- ja ostotyön am

mattikoulutus
3323 Myyjäkoulutus, elintarvikkeet 

33231 Liha-alan myyjä
33239 Muu elintarvikealan myyjä

3324 Myyjäkoulutus, tekstiilit, asusteet, jalki
neet
33241 Kangasalan myyjä
33242 Pukinealan myyjä
33243 Jalkinealan myyjä
33249 Muu tekstiili- ja jalkinealan myyjä

3325 Myyjäkoulutus, rauta-, talous-, sähkö-, 
yms. tarvikkeet
33251 Rauta-alan myyjä
33252 Taloustavaran myyjä
33253 Sähköalan myyjä
33254 Urheilutarvikkeiden myyjä 
33259 Muu rauta-alan myyjä

3326 Myyjäkoulutus, sisustustaivikkeet 
33261 Huonekalujen myyjä
33269 Muu sisustustarvikkeiden myyjä

3327 Myyjäkoulutus, autot, autojen varaosat
33271 Autoalan myyjä
33272 Autohuoltoaseman myyjä 
33279 Muu autoalan myyjä

3328 Myyjäkoulutus, kemikaalit, apteekkitavarat 
33281 K emikaalikaupan myyjä
33289 Muu kemikaalialan myyjä

3329 Myyjäkoulutus, kirjat, paperitavarat
33291 Libristi 
33299 Muu kirja-alan myyjä 

3331 Myyjäkoulutus, kultasepäntavarat, kellot
33311 Kultasepänliikkeen myyjä
33312 K ello alan myyjä

3332 Muu myyjäkoulutus
33328 Muu myyjäkoulutus
33329 Myyjäkoulutus, erikoisala tuntematon 

3339 Muu myynti- ja ostotyön ammattikoulutus
33398 Muu myynti- ja ostotyön ammattikou

lutus
33399 Myynti- ja ostotyön ammattikoulutus, 

erikoisala tuntematon

334 Mainonnan ammattikoulutus
3341 Somistajakoulutus 

33411 Somistaja
3342 Mainonnan peruskurssi 

33421 Mainonnan peruskurssi
3349 Muu mainosalan ammattikoulutus

33498 Muu mainosalan ammattikoulutus
33499 Mainosalan ammattikoulutus , erikois

ala tuntematon

335 Muu kaupallinen ammattikoulutus
3351 Kiinteistönvälitys alan ammattikoulutus 

33511 Kiinteistönvälittäjä 
3359 Muu kaupallinen ammattikoulutus

33598 Muu kaupallinen ammattikoulutus
33599 Kaupallinen ammattikoulutus, erikois

ala tuntematon

336 Toimistohenkilökunnan ammattikoulutus
3361 Yleinen toimistotyön ammattikoulutus

33611 Yleinen ammattikoulutus toimistoteh
täviin

33612 Yleinen ammattikoulutus kunnallisiin 
toimistotehtäviin

33619 Muu toimistotyön ammattikoulutus
3362 Toimistotekninen ammattikoulutus 

33621 Konekirjoittaja
33629 Muu toimistotekninen ammattikoulutus

3363 ATK-alan ammattikoulutus
33631 Lävistäjä
33632 Operaattori
33639 Muu ATK-alan ammattikoulutus

3364 - 3365 Kirjanpito- ja laskentatyön ammatti
koulutus

33641 Kassanhoitaja
33642 Ravintolan kassanhoitaja
33643 Itsepalvelumyymälän kassanhoitaja
33651 Kirjanpitäjä, peruskurssi
33652 Kunnallinen kirjanpitäjä, peruskurssi 
33659 Muu kirjanpito- ja laskentatyön am

mattikoulutus



3369 Muu toimistohenkilökunnan ammattikoulutus
33698 Muu toimistohenkilökunnan ammatti

koulutus
33699 Toimistohenkilökunnan ammattikoulu

tus , erikoisala tuntematon

337 Varastonhoidon ammattikoulutus
3371 Yleinen varastonhoidon ammattikoulutus

33711 Varastonhoitaja
33712 Varastotyöntekijä

3372 Varastonhoitaja, metalli- ja koneala 
33721 Varastonhoitaja, metalli- ja koneala

3373 Varastonhoitaja, rautatieliikenne
33731 Varastonhoidon peruskurssi, VR
33732 Varastomestari, VR

3374 Varastonhoitaja, posti- ja lennätinlaitos 
33741 Varastomestarin tutkinto, posti- ja

lennätinlaitos
3379 Muu varastonhoidon ammattikoulutus

33798 Muu varastonhoidon ammattikoulutus 
3379S Varastonhoidon ammattikoulutus, eri

koisala tuntematon

14

33-34

34 TEOLLISUUS- ]A KÄSITYÖAMMATTIEN AMMAT
TIKOULUTUS

341 - 346 Teollisuus- ja käsityöammattien koulutus (pe- 
ruskoul. ja ammattitutk. taso)

3411 - 3415 Metallialan ammattikoulutus
34111 Metallimies
34112 Valimomies
34113 Kaavaaja
34114 Valumallm tekijä
34115 Hitsaaja
34116 Seppä
34117 Levyseppä
34118 Levyseppä - hitsaaja
34119 Ilmastointialan levyseppä
34121 Laivalevy seppä
34122 Koneistaja
34123 Hioja
34124 Sorvari
34125 Jyrsijä
34126 Aarporaaja
34127 Asentaja - koneistaja (viilari - ko

neistaja)
34128 Työkaluntekijä
34129 Automaattikoneiden asentaja
34131 Putkiasentaja
34132 Laivaputkiasentaja
34133 Prosessitekniikka
34158 Muu metallialan ammattikoulutus
34159 Metallialan ammattikoulutus, opinto - 

linja tuntematon

3416 - 3419
34161
34162
34163
34164
34165
34166
34167
34168
34169
34171
34172
34173
34174
34175
34176
34177
34178
34179 
34181
34198
34199

3421 - 3422

34211
34212
34213
34214
34215
34217
34218
34219
34221
34222
34228

34229 

3423 - 3424

34231
34232
34233
34234
34235
34236
34237
34248

34249

3425 - 3429 
34251

Konekorjausalan ammattikoulutus 
Autonasentaja 
Autonalusta-asentaja 
Dieselasentaja 
Moottoriasentaja 
Autopeltiseppä 
Autopeltiseppä-maalari 
Automaalari 
Autonrenkaankorjaaja 
Autonhuoltaja 
Koneenkorjaaja 
P ienmoottor ias entä ja 
Maarakennuskoneasentaja 
Maatalouskoneasentaja 
Metsätyökonekorjaaja 
T raktorinhuoltoasentaja 
Kaivoskoneiden korjaaja ja huoltaja 
Laivakoneasentaja 
Lentokonevoimalaitemekaanikko 
Lentokonelaitemekaanikko 
Muu konekorjausalan ammattikoulutus 
Konekor jausalan ammattikoulutus,
opintolinja tuntematon 
Hienomekaanisen alan ammattikoulu
tus
Kelloseppä 
Kultaseppä 
Hopeaseppä 
K aiverta ja 
Silmälasinhioja 
Mittanmekaanikko 
Hienomekaanikko 
Proteesimekaanikko 
Lentokonemittarimekaanikko 
Konttorikoneasentaja 
Muu hienomekaanisen alan ammatti
koulutus
Hienomekaanisen alan ammattikoulu
tus , opintolinja tuntematon 
Muu metalli- ja konealan ammattikou
lutus
K aivosmies 
K aivinkoneenkäytt ä jä 
K oneenkäyttä jä 
Laitosasentaja 
Kunnossapitomies
Alikonemestari (1 v teknill. koulua) 
Konemestari (2 v teknill. koulua)
Muu metalli- ja konealan ammattikou
lutus
Metalli- ja konealan ammattikoulutus , 
erikoisala tuntematon 
Sähköalan ammattikoulutus 
Sähköasentaja
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34
34252 Sähkökoneasentaja
34253 Sähkölaitosasentaja
34254 Autonsähköasentaja
34255 Vaununsähkoasentaja
34256 Laivansähköasenta]a
34257 Puhelinasentaja
34258 Kantoaaltoasentaja
34259 Puhelinkojeasentaja
34261 Puhelinkeskusasentaja
34262 Radioasentaja
34263 Televisioasentaja
34264 Radio- ja televisioasentaja
34265 Radiomekaanikko
34266 Televisiomekaaiukko
34267 Lentokonesähkömekaanikko
34268 Lentokone-elektroniikkamekaanikko
34269 Instrumenttiasentaja
34298 Muu sähköalan ammattikoulutus
34299 Sähköalan ammattikoulutus, opintolin

ja tuntematon
3431 - 3433 Rakennusalan ammattikoulutus

34311 Rakennusmies
34312 Kirvesmies
34313 Rakennusmies-kirvesmies
34314 Rakennuspuuseppä
34315 Maalari
34316 Rakennusmaalari
34317 Muurari
34318 Muurari-betonimies
34319 Betonimies
34321 Betonirakentaja
34322 Sementtityöntekijä
34338 Muu rakennusalan ammattikoulutus
34339 Rakennusalan ammattikoulutus, opin

tolinja tuntematon
3434 Piirtäjä- ja kartoittajakoulutus

34341 Koneenpiirtäiä
34342 Rakennuspiirtäjä
34343 Kartanpiirtäjä
34344 Kartoittaja
34348 Muu piirtäjän ammattikoulutus
34349 Piirtäjän ammattikoulutus, opintolinja 

tuntematon
3435 - 3437 Puuteollisuusalan ammattikoulutus

34351 Mekaanisen puunjalostuksen perus
koulutus

34352 Sahateollisuuden peruskoulutus
34353 Sahamies
34354 Puuseppä
34355 Huonekalupuuseppä
34356 Penkkipuuseppä
34357 Konepuuseppä
34358 Puuseppä - Konepuuseppä

34359 Sorvari (vanenteoll.)
34361 Veneenrakentaja
34362 Teränhuoltaja
34363 Pinnankäsittelijä
34364 Koristeveistäjä
34365 Sahanasettaja
34378 Muu puuteollisuusalan ammattikoulu

tus
34379 Puuteollisuuden ammattikoulutus, opin

tolinja tuntematon
3438 - 3439 Kemian ammattikoulutus

34381 Kemiallisen teollisuuden peruskoulu - 
tus

34382 Tutkimusapulainen
34383 Valokuvauslaborantti
34384 Laborantti (1-vuotinen)
34385 Kemian teoll. prosessinhoitaja
34398 Muu kemian ammattikoulutus
34399 K emian ammattikoulutus, opintolinja 

tuntematon
3441 - 3442 Paperi- ja selluloosateollisuuden am

mattikoulutus
34411 Paperiteollisuuden koulutus
34412 Selluloosateollisuuden koulutus
34413 Paperi-ja selluloosateollisuuden kou

lutus
34414 Puun kemiallisen teollisuuden koulutus
34428 Muu paperi- ja selluloosateollisuuden 

ammattikoulutus
34429 Paperi- ja selluloosateollisuuden am

mattikoulutus , opintolinja tuntematon
3443 - 3447 Kirjapainoalan ammattikoulutus

34431 Kirjapainoalan peruskoulutus
34432 Tekstinvalmistaja, yleiskoulutus
34433 Tekstinvalmistaja, käsinlatoja
34434 Tekstinvalmistaja, koneistoja
34441 Kuvanvalmistaja, yleiskoulutus
34442 Kuvanvalmistaja, graafinen valoku

vaaja
3444? Kuvanvalmistaja, graafinen kuvankor-

. 1) jaaja
34444 Kuvanvalmistaja, kopioija
34445 Kuvanvalmistaja, kemigrafisyövyttäjä
34446 Kuvanvalmistaja, syväpainosyövyttäjä
34447 Kuvanvalmistaja, asemoi ja
34451 Painaja, yleiskoulutus
34452 Painaja, kohopainaja
34453 Painaja, syväpainaja
34454 Painaja, laakapainaja
34455 Painaja, offsetpamaja
34456 Painaja, tiikelipainaja
34461 Stereotypoija
34462 Kirjansitoja

1) Aikais. litografi, litopiirtäjä
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344-78 Muu kirjapainoalan ammattikoulutus 
34479 Kirjapainoalan ammattikoulutus, opin

tolinja tuntematon
3448 - 3449 Jalkine- ja nahka-alan ammattikoulu

tus
34481 Kenkäteollisuuden peruslinja
34482 Jalkinetyöntekijä
34483 Jalkineenleikkaaja
34484 Jalkineompelija
34485 Jalkineenpohjaaja
34486 Käsmeompelija
34487 Laukuntekijä
34488 N ahkaompelija
34498 Muu jalkine- ja nahka-alan ammatti

koulutus
34499 Jalkine- ja nahka-alan ammattikoulu

tus , opintolinja tuntematon
3451 - 3454 Tekstiili- ja vaatetusalan ammattikou

lutus
34511 Tekstiiliteollisuuden peruslinja
34512 Vaatetusteollisuuden peruslinja
34513 Kutoja
34514 Ompelija
34515 Trikoo-ompelija
34516 Pukuompelija
34517 Teollisuusompelija
34518 Liinavaateompelija
34519 Leikkaaja
34521 Modisti
34522 Vaatturi
34523 Housu- ja hamevaatturi
34524 Kehräämön huoltomies
34525 Työn opastaja, tekstiili- ja vaatetus

teollisuus
34526 Laadunvalvoja, tekstiili- ia vaatetus

teollisuus
34527 Turkisompelija
34528 Turkisleikkaaja
34529 Turkkuri 
34531 Verhoilija
34548 Muu tekstiili- ja vaatetusalan ammat

tikoulutus
34549 Tekstiili- ja vaatetusalan ammattikou

lutus , opintolinja tuntematon
3455 - 3459 Elintarvikealan ammattikoulutus

34551 Leipuri
34552 Kondiittori
34553 Myllykoneenhoitaja
34554 Elintarvikekoneenhoitaja
34555 Eineskeittäjä
34556 Lihavalmistetyöntekijä
34557 Teurastaja
34558 Meijeristä
34559 Sokerin puhdistusteoll. prosessityön- 

tekijä

34561
34562
34563
34564
34565
34566
34598
34599

3461 - 3462
34611
34612
34613
34614
34615
34616
34617
34628

34629 

3468 - 3469

34681
34682
34683
34698

34699

Suklaatyöntekijä 
Makeismassan keittäjä 
Puuterivalukoneenhoitaja 
Rakeiden valmistaja 
Kuormitus- ja valukoneenhoitaja 
Elintarviketeollisuuden peruslinja 
Muu elintarvikealan ammattikoulutus 
Elintarvikealan ammattikoulutus, opin
tolinja tuntematon
Muovi- ja kumialan ammattikoulutus 
Muovisaumaaja 
Lujitemuovityöntekijä 
Kumialan hihna-asentaja 
Kumialan telantekijä 
Kumialan raakavalmistaja 
Kumiasusteiden valmistaja 
Kumipäällys teasentaja 
Muu muovi- ja kumialan ammattikoulu
tus
Muovi- ja kumialan ammattikoulutus,
opintolinja tuntematon
Muu teollisuus- ja käsityöammattien
ammattikoulutus
Har jatyöntekijä
K ori työntekijä
Lasiteollisuusmies
Muu teollisuus - ja käsityöammatin am
mattikoulutus
Teollisuus- ja käsityöammatin ammat
tikoulutus , opintoala tuntematon

35 LIIKENTEEN KOULUTUS 
351 Merenkulun ammattikoulutus

3511 Laivurikoulutus 
35111 Laivuri

3512 - 3413 Merenkulun miehistökoulutus
35121 Kansimies
35122 Pursimies
35123 Konemies
35124 Laivakoneenhoitaja
35138 Muu merenkulun miehistökoulutus
35139 Merenkulun miehistökoulutus , opinto

linja tuntematon
3514 Ahtausalan ammattikoulutus 

35141 Ahtaaja
3519 Muu merenkulun ammattikoulutus

35198 Muu merenkulun ammattikoulutus
35199 Merenkulun ammattikoulutus, opinto- 

ala tuntematon
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35-37
353 Rautatieliikenteen ammattikoulutus

3531 - 3535 Rautatieliikenteen ammattikoulutus
35311 Vetunmiestutkinto
35312 Veturinkuljettajantutkinto
35315 Rahastajantutkinto
35316 Ratavartijantutkinto
35321 Vaunumiestutkinto
35322 Turvalaitetutkinto
35323 Asetinlaitemiestutkinto 
35324. Opastinasentajantutkinto 
35329 Polttoainetyönjohtajantutkinto
35331 Alempi pätevyystutkinto
35332 Ylempi pätevyystutkinto
35358 Muu rautatieliikenteen ammattikoulu

tus
35359 Rautatieliikenteen ammattikoulutus, 

opintolinja tuntematon

354 Maantieliikenteen ammattikoulutus
3541 Ajoneuvonkuljettajakoulutus

35412 Linja-autonkuljettaja
35413 Raitiovaununkuljettaja

3542 Rahastajakoulutus
35421 Rahastaja (linja-auton rahastaja ja 

raitiovaununrahastaja )
3549 Muu maantieliikenteen ammattikoulutus

35498 Muu maantieliikenteen ammattikoulu
tus

35499 Maantieliikenteen ammattikoulutus, 
opintoala tuntematon

355 Tietoliikenteen ammattikoulutus
3551 - 3552 Postiliikenteen ammattikoulutus

35511 Postimiestutkinto
35512 Postivirkamiestutkinto
35528 Muu postiliikenteen ammattikoulutus
35529 Postiliikenteen ammattikoulutus, eri

koisala tuntematon
3553 - 3554 Teleliikenteen ammattikoulutus

35531 Puhelunvälittäjä
35532 Lennätinvirkamiestutkinto
35533 Toimistovirkamiestutkinto
35548 Muu teleliikenteen ammattikoulutus
35549 Teleliikenteen ammattikoulutus, eri

koisala tuntematon

3613 Hammashoitajan koulutus 
36131 Hammashoitaja

3614 Lastenhoitajien koulutus 
36141 Lastenhoitaja

3615 Vajaamielishoitajien koulutus 
36151 Vajaamielishoitaja

3616 Jalkojenhoitajien koulutus 
36161 Jalkojenhoitaja

362 Terveyden- ja sairaanhoidon apuhenkilökunnan 
koulutus
3621 Lääkärin vastaanottoapulaisten koulutus 

36211 Lääkärin vastaanottoapulainen

369 Muu hoitoalan ammattikoulutus
3691 Hiero jakoulutus 

36911 Hieroja
3692 Kosmetologikoulutus 

36921 Kosmetologi
3693 Teknillisten apteekkiapulaisten koulutus 

36931 Teknillinen apteekkiapulainen
3699 Muu hoitoalan ammattikoulutus

36998 Muu hoitoalan ammattikoulutus
36999 Hoitoalan ammattikoulutus, opintoala 

tuntematon

37 MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS 
371 Maanviljelysalan ammattikoulutus

3711 Maamieskoulut 
37111 Maamieskoulu

3712 Maanviljelyskoulut
37121 Maanviljelyskoulu (maanviljelystek- 

nikko)
3713 Pienviljelijäkoulut 

37131 Pienviljelijäkoulu
3714 Maatalous-teknilliset koulut

37141 Maatalous-teknillinen koulu (maanvil
jelyskon eteknikko)

3715 Isäntäkoulut 
37151 Isäntäkoulu

3719 Muu maanviljelysalan ammattikoulutus
37198 Muu maanviljelysalan ammattikoulutus
37199 Maanviljelysalan ammattikoulutus , 

erikoisala tuntematon

36 HOITOALOJEN KOULUTUS
361 Hoitajakoulutus terveyden- ja sairaanhoidon alalla

3611 Apuhoitajien koulutus 
36111 Apuhoitaja

3612 Mielisairaanhoitajien koulutus 
36121 Mielisairaanhoitaja

372 Kotieläinhoidon ammattikoulutus 
3721 Kotieläinhoitajien koulutus

37211 Karjakko (karjamestan)
37212 Hevoshoitaja ja -valmentaja
37213 Siipikarjanhoitaja
37214 Sianhoitaja
37215 Turkiseläintenhoitaja (turkistalous- 

teknikko)
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3722 Kotieläinhoitöalan erikoiskoulutus
37221 K ar j ant arkk aili ] a
37222 Seminologi

3729 Muu kotieläinhoitoalan ammattikoulutus
37298 Muu kotieläinhoitoalan ammattikoulu

tus
37299 Kotieläinhoitoalan ammattikoulutus, 

erikoisala tuntematon

373 Puutarha-alan ammattikoulutus
3731 Puutarhakoulut

37311 Puutarha-apulainen
37312 Apulaispuutarhuri

3732 Puutarhurikoulut 
37321 Puutarhuri

3739 Muu puutarha-alan ammattikoulutus
37398 Muu puutarha-alan ammattikoulutus
37399 Puutarha-alan ammattikoulutus, eri

koisala tuntematon

374 Metsäalan ammattikoulutus
3741 Metsäalan ammattityöntekijöiden koulutus

37411 Metsäalan ammattityöntekijä
37412 Metsätyökoneenkäyttäjä

3742 Metsäkoulut
37421 Maatilametsätaloudenhar joitta jien 

koulutus
3743 Metsätyön johtajakoulutus 

37431 Metsätyönjohtaja
3749 Muu metsäalan ammattikoulutus

37498 Muu metsäalan ammattikoulutus
37499 Metsäalan ammattikoulutus, erikois

ala tuntematon

375 Kalastusalan ammattikoulutus
3751 Kalastajakoulut 

37511 Kalastaja
3752 Kalatalousteknikkokoulutus 

37521 Kalatalousteknikko
3759 Muu kalastusalan ammattikoulutus

37598 Muu kalastusalan ammattikoulutus
37599 Kalastusalan ammattikoulutus, eri

koisala tuntematon

38 MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS 
381 Vartiointi- ja suojelualojen ammattikoulutus 

3811 Paloalan ammattikoulutus
38111 Palomies
38112 Paloesimies

38118 Muu paloalan ammattikoulutus
38119 Paloalan ammattikoulutus, opintolinja 

tuntematon
3812 Poliisi-alan ammattikoulutus

38121 Poliisikokelaskoulutus
38122 Poliisimiehistön virkatutkinto
38128 Muu poliisialan ammattikoulutus
38129 Poliisialan ammattikoulutus, opinto

linja tuntematon
3813 Vanginvarti jakoulutus

38131 Vartija
38132 Ylivartija
38138 Muu vanginvartijakoulutus
38139 Vanginvartijakoulutus, opintolinja tun

tematon
3814 Tullivarti jakoulutus 

38141 Tullivartija
38148 Muu tullivarti jakoulutus

3815 Teollisuusvartijakoulutus 
38151 Teollisuusvarti ja
38158 Muu teollisuusvartijakoulutus 

3819 Muu vartiointi- ja suojelualan ammattikou
lutus
38191 Väestönsuojelun ali johtaja
38198 Muu vartiointi- ja suojelualan ammat

tikoulutus
38199 Vartiointi- ja suojelualan ammattikou

lutus , erikoisala tuntematon

382 Sotilas- ja rajavartioalan ammattikoulutus
3821 Värvättyjen koulutus , puolustuslaitos

38211 Miehistöön kuuluva värvätty
38212 Alipäällystöön kuuluva värvätty

3822 Raja- ja merivartijain koulutus
38221 Raja jääkäri
38222 Merivartija

384 Koti- ja suurtalousalan ammattikoulutus
3841 - 3842 Kotitalousalan ammattikoulutus

38411 Talouskoulu
38412 Kotitalouskoulu
38413 Emäntäkoulu
38414 Kotitaloudenhoitaja
38415 Kodinhoitaja ja kotisisar
38428 Muu kotitalousalan ammattikoulutus
38429 Kotitalousalan ammattikoulutus, opin

tolinja tuntematon
3843 - 3845 Suurkeittiö- ja ravmtolakeittiöhenki- 

lökunnan ammattikoulutus
38431 Keittäjä
38432 Laitoskeittäjä
38433 Laivakokki ja -keittäjä
38434 Ravintolakokki
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38435
38436
38437
38438
38439 
38441
38458
38459

3846 - 3847

38461
38462
38463
38464
38478

38479

Ravintolat, ei ttäjä 
Ravintolakylmäkkö 
Keittäjä - kylmäkkö 
Emännöitsijä 
Portieeri
Suurtalouden peruslinja 
Muu suurtalousalan ammattikoulutus 
Suurtalousalan ammattikoulutus, opin
tolinja tuntematon
Hotelli- ja ravintola-alan palveluhen- 
kilökunnan ammattikoulutus 
Ravintola-alan peruslinja 
Tarjoilija 
Ravintolatar joilija 
K ahvilanhoita ja
Muu hotelli- ja ravintola-alan palve- 
luhenkilökunnan ammattikoulutus 
Hotelli- ja ravintola-alan ammattikou
lutus , opinlinja tuntematon

388 - 389 Muiden erikoisalojen ammattikoulutus
3881 Parturien ja kampaajien koulutus

38811 Parturi
38812 Kampaaja
38813 Parturi-kampaaja

3882 - 3883 Kiinteistönhoidon ammattikoulutus
38821 Talonmies-lämmittäjä
38822 Kiinteistönhuoltaja
38823 Siivooja
38838 Muu kiinteistönhoidon ammattikoulu

tus
38839 Kiinteistönhoidon ammattikoulutus, 

opintolinja tuntematon
3899 Muu ammattikoulutus

38998 Muu ammattikoulutus
38999 Muu ammattikoulutus, erikoisala tun

tematon 4

4 K E S K I A S T E E N  Y L E M P I  K O U L U T U S

40 AMMATILLISESTI ERIYTYMÄTÖN KOULUTUS 
401 Ylioppilastutkinto

4011 Ylioppilastutkinto, johon sisältyy pitkän ma
tematiikan suoritus
40111 Ylioppilastutkinto, pitkä matemat. ja 

pitkä englanti
40112 Ylioppilastutkinto, pitkä matemat. ja 

pitkä saksa
40113 Ylioppilastutkinto, pitkä matemat. ja 

pitkä latina

38-40
40114 Ylioppilastutkinto, pitkä matemat. ja 

pitkä venäjä
40115 Ylioppilastutkinto, pitkä matemat. ja 

pitkä ranska
40118 Ylioppilastutkinto, pitkä matemat. ja 

muu pitkä kieli
40119 Ylioppilastutkinto, pitkä matemat. ja 

pitkä kieli tuntematon
4012 Ylioppilastutkinto, johon sisältyy lyhyen ma

tematiikan suoritus
40121 Ylioppilastutkinto, lyhyt matemat. ja 

pitkä englanti
40122 Ylioppilastutkinto, lyhyt matemat. ja 

pitkä saksa
40123 Ylioppilastutkinto, lyhyt matemat. ja 

pitkä latina
40124 Ylioppilastutkinto, lyhyt matemat. ja 

pitkä venäjä
40125 Ylioppilastutkinto, lyhyt matemat. ja 

pitkä ranska
40128 Ylioppilastutkinto, lyhyt matemat. ja 

muu pitkä kieli
40129 Ylioppilastutkinto, lyhyt matemat. ja 

pitkä kieli tuntematon
4013 Ylioppilastutkinto, johon ei sisälly matema

tiikan suoritusta
40131 Ylioppilastutkinto, pitkä englanti, ei 

matemat.
40132 Ylioppilastutkinto, pitkä saksa, ei 

matemat.
40133 Ylioppilastutkinto, pitkä latina, ei 

matemat.
40134 Ylioppilastutkinto, pitkä venäjä, ei 

matemat.
40135 Ylioppilastutkinto, pitkä ranska, ei 

matemat.
40138 Ylioppilastutkinto, muu pitkä k ieli,ei 

matemat.
40139 Ylioppilastutkinto, pitkä kieli tunte

maton, ei matemat.
4019 Muu ylioppilastutkinto

40198 Muu ylioppilastutkinto
40199 Ylioppilastutkinto, oppisisältö tunte

maton

402 Lukion suoritus ilman ylioppilastutkintoa
4021 Lukion suoritus ilman ylioppilastutkintoa
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4.1 HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS 
4.13 Musiikkikoulutus ylemmällä keskiasteella

4131 Sotilassoittajan tutkinto 
41311 Sotilassoittajan tutkinto

4132 Ortodoksisen kirkon kanttorikoulutus 
41321 Ortodoksisen kirkon kanttorikoulutus

4139 Muu musiikkikoulutus ylemmällä keskias
teella
41398 Muu musiikkikoulutus ylemmällä kes

kiasteella

41-43

42 OPETTAJAKOULUTUS 
421 Diakonikoulutus

4211 Diakonikoulutus 
42111 Diakoni

429 Muu opettajakoulutus ylemmällä keskiasteella 
4291 Vajaamielisopettaja (Lakk.)

42911 Vajaamielisopettaja (Lakk.)

43 KAUPPA- JA TOIMISTOALAN KOULUTUS
431 Yleiskaupallinen ylempi ammattikoulutus

4311 K auppaopisto
43111 Kauppaopistotutkmto (keskik. pohj. 

2 -v . )
43112 Kauppaopistotutkmto (yo-pohj. 1 -v .)

4318 Yrittäjäkoulutus
43181 Yrittäjän peruskurssi

4319 Muu yleiskaupallinen ylempi ammattikoulu
tus
43191 Kauppaopistokurssi kirjeopistossa
43198 Muu yleiskaupallinen ylempi ammatti

koulutus
43199 Yleiskaupallinen ylempi ammattikou

lutus , erikoisala tuntematon

432 - 433 Myynti- ja ostotyön ylempi ammattikoulutus
4321 - 4322 Yleinen myynti- ja ostotyön ylempi 

ammattikoulutus
43211 Kauppateknikko
43212 Myyntineuvoja
43229 Muu yleinen myynti- ja ostotyön ylem

pi ammattikoulutus
4323 Myymälän- ja osastonhoitajat, elintarvik

keet
43231 Elintarvikemyymälän ja -osaston hoi

taja

43232 Lihamestari
4324 Myymälän- ja osastonhoitajat, tekstiilit, 

asusteet
43241 Kangasmyymälän ja -osastonhoitaja
43242 Pukinemyymälän ja -osastonhoitaja
43243 Jalkinemyymälän ja -osastonhoitaja 
43249 Muu tekstiili- ja jalkinealanmyymälän

ja -osastonhoitaja
4325 Myymälän- ja osastonhoitajat, rauta- , talo

u s -, yms. tarvikkeet
43251 Rauta-alan myymälän- ja osastonhoi

taja
43252 Taloustarvikemyymälän- ja osaston

hoitaja
43253 Urheilutarvikemyymälän- ja osaston

hoitaja
43259 Muu rauta-alan myymälän- ja osas

tonhoitaja
4326 Myymälän- ja osastonhoitajat, sisustustar - 

vikkeet
43261 Huonekalumyymälän- ja osastonhoita

ja
43269 Muu sisustustarvikemyymälän- ja 

osastonhoitaja
4327 Myymälän- ja osastonhoitajat, autot, auto

jen varaosat
43271 Autoliikkeen- ja osastonhoitaja

4328 Myymälän- ja osastonhoitajat, kemikaalit 
43281 Kemikaalimyymälän- ja osastonhoitaja

4329 Myymälän- ja osastonhoitajat, kirjat, pape
ritavarat
43291 Kirjakaupan- ja osastonhoitaja

4331 Myymälän- ja osastonhoitajat, kultasepän- 
tavarat, kellot
43311 Kultasepänliikkeen- ja osastonhoita

ja
4332 Muu myymälän- ja osastonhoitajien koulutus

43328 Muu myymälän- ja osastonhoitaja
43329 Myymälän- Ja osastonhoitaja, eri

koisala tuntematon
4339 Muu myynti- ja ostotyön ylempi ammattikou

lutus
43398 Muu myynti- ja ostotyön ylempi am

mattikoulutus
43399 Myynti- ja ostotyön ylempi ammatti

koulutus , erikoisala tuntematon

434 Mainonnan ylempi ammattikoulutus
4341 Mainoshoitajakoulutus (keskikoulupohj.)

43411 Mainoshoitaja (keskikoulupohj.)
4349 Muu mainonnan ylempi ammattikoulutus

43498 Muu mainonnan ylempi ammattikoulu
tus
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43-44
¿3499 Mainonnan ylempi ammattikoulutus, 

erikoisala tuntematon

¿35 Muu kaupallinen ylempi ammattikoulutus
¿351 Huolitsijan koulutus 

¿3511 Huolitsija
¿359 Muu kaupallinen ylempi ammattikoulutus

¿3598 Muu kaupallinen ylempi ammattikou
lutus

¿3599 K aupallinen ylempi ammattikoulutus, 
erikoisala tuntematon

¿36 Toimistohenkilökunnan ylempi ammattikoulutus
¿361 ATK -alan ylempi ammattikoulutus 

¿3611 Ohjelmoija
¿3619 Muu ATK-alan ylempi ammattikoulu

tus
¿362 Kirjanpidon ja laskentatehtävien ylempi am

mattikoulutus 
¿3621 Kirjanpitäjä
¿3629 Muu kirjanpidon ja laskentatehtävien 

ylempi ammattikoulutus
¿363 Pankki-, vakuutusalan yms. toimistohenki

lökunnan ylempi ammattikoulutus 
¿3631 Pankkivirkailijan peruskoulutus (ylei

sönpalvelu)
¿3632 Vakuutus tutkinto
¿3639 Muu pankki-, vakuutusalan yms. toi

mistohenkilökunnan ylempi ammatti
koulutus

¿364 Matkailualan toimistohenkilökunnan ylempi 
ammattikoulutus 
¿3641 Matkatoimistovirkailija 
¿3649 Muu matkailualan toimistohenkilökun

nan ylempi ammattikoulutus
¿369 Muu toimistohenkilökunnan ylempi ammatti

koulutus
¿3698 Muu toimistohenkilökunnan ylempi 

ammattikoulutus
¿3699 Toimistohenkilökunnan ylempi ammat

tikoulutus , erikoisala tuntematon

¿4 TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS 
¿¿1 - ¿4? Teknikkokoulutus (Teknillinen koulu)

¿411 -4413 Teknikkokoulutus, konetekniikka
44111 Teknikko, koneenrakennus
44112 Teknikko, konstruktiotekniikka
44113 Teknikko, valmistustekniikka 
¿4114 Teknikko, prosessitekniikka 
44115 Teknikko, LVI-tekniikka

44116 Teknikko, autotekniikka
44117 Teknikko, auto- ja kuljetustekniikka
44118 Teknikko, auto-ja maatalouskonetek- 

nukka
44119 Teknikko, konemestari
44121 Teknikko, valimotekniikka
44122 Teknikko, laivanrakennus

4414 Teknikkokoulutus, hienomekaniikka
44141 Teknikko, mittaus-ja säätötekniikka, 

koneosasto
4415 - ¿416 Teknikkokoulutus, sähkötekniikka

44151 Teknikko, sähkölaitos
44152 Teknikko, sähköteollisuus
44153 Teknikko, teletekniikka 
¿4154 Teknikko, puhelintekniikka
44155 Teknikko, radiotekniikka
44156 Teknikko, mittaus- ja säätötekniikka, 

sähköosasto
4417 - 4419 Teknikkokoulutus, rakennustekniikka 

44171 Teknikko, talonrakennus
44173 Teknikko, tien- ja vesirakennus
44174 Teknikko, kunnallistekniikka
44175 Teknikko, maanmittaustekniikka
44176 Teknikko, kaivostekniikka 

¿421 Teknikkokoulutus, puuteollisuus
¿4211 Teknikko, puusepänteollisuus 
44212 Teknikko, levyteollisuus

4422 Teknikkokoulutus, kemia
44221 Teknikko, kemia
44222 Teknikko, silikaattitekniikka

4423 Teknikkokoulutus, paperiteollisuus 
44731 Teknikko, paperiteollisuus

4424 Teknikkokoulutus, kirjapainotekniikka 
44241 Teknikko, kirjapainotekniikka

¿¿25 Teknikkokoulutus, tekstiiliteollisuus 
44251 Teknikko, kutomateollisuus 
¿4252 Teknikko, vaatetusteollisuus

4426 Teknikkokoulutus , elintarviketeollisuus 
¿4261 Teknikko, elintarviketeollisuus

4427 Teknikkokoulutus, terveystekniikka 
44271 Teknikko, terveystekniikka

¿438 - 4439 Teknikkokoulutus, muut tekniikan alat
44398 Teknikko, muu tekniikan ala
44399 Teknikko, ala tuntematon

¿44 -  449 Teollisuus- ja käsityöammattien ylempi am
mattikoulutus

4446 - 4449 Konealan ylempi ammattikoulutus 
44461 Lentokonehuoltomekaanikko 

4451 - 4452 Hienomekaniikan ylempi ammattikou
lutus

44511 Hammasteknikko
44512 Optikko

4465 - 4467 Puuteollisuusalan ylempi ammattikou
lutus

44651 Puuteollisuus teknikko, sahaosasto
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44652 PuuteolHsuusteknikko, levyosasto 
4468 - 4469 Kemian ylempi ammattikoulutus

44681 Laborantti (2-vuotinen)
44682 Teollisuuslaborantti
44683 Laborantti, lääketeoll.
44684 Tutkimuslaborantti

4473 - 4475 Kirjapainoalan ylempi ammattikoulutus 
44731 Faktori

4476 - 4479 Tekstiilialan ylempi ammattikoulutus
44761 V aatetusteknikko
44762 Mallimestari
44763 Suunnittelija - leikkaaja
44764 Työntutkija, vaatetusteollisuus

4483 - 4487 Elintarvikealan ylempi ammattikoulu - 
tus

44831 Lihateollisuusteknikko
44832 Meijeriteknikko

4497 - 4499 Muu teollisuus- ja käsityöammattien 
ylempi ammattikoulutus

44971 Työteknikko
44998 Muu teollisuus- ja käsityöammattien 

ylempi ammattikoulutus
44999 Teollisuus- ja käsityöammattien ylem

pi ammattikoulutus, erikoisala tunte
maton

45 LIIKENTEEN KOULUTUS
451 Merenkulun ylempi ammattikoulutus

4511 - 4512 Merenkulun ylempi ammattikoulutus 
45111 Perämies
45128 Muu merenkulun ylempi ammattikoulu

tus
45129 Merenkulun ylempi ammattikoulutus, 

opintolinja tuntematon
4513 Ahtausalan ylempi ammattikoulutus 

45131 Ahtausteknikko
45138 Muu ahtausalan ylempi ammattikoulu

tus

452 Lentoliikenteen ylempi ammattikoulutus
4521 Lentoemäntä- ja stuerttikoulutus

45211 Lentoemäntä
45212 Stuertti ja purseri

4522 Lennonjohtajakoulutus 
45221 Lennonjohtaja

4523 Liikenne- ja rahtivirkailijoiden koulutus 
45231 Liikenne- ja rahtivirkailijakurssi

453 Rautatieliikenteen ylempi ammattikoulutus
4531 - 4533 Rautatieliikenteen ylempi ammattikou

lutus
45311 Veturimestari
45312 Vaunumestarmtutkinto
45313 Junasuoritustutkinto
45314 Liikennetutkinto ■

45315 Rakennusmestarintutkinto
45316 Toimistotutkinto
45338 Muu rautatieliikenteen ylempi ammat

tikoulutus
45339 Rautatieliikenteen ylempi ammattikou

lutus, opintolinja tuntematon

455 Tietoliikenteen ylempi ammattikoulutus
4551 - 4552 Postiliikenteen ylempi ammattikoulu

tus
45511 Postimiesten esimies
45512 Ylempi liikennevirkamiestutkinto
45528 Muu postiliikenteen ylempi ammatti

koulutus
45529 Postiliikenteen ylempi- ammattikoulu

tus , erikoisala tuntematon
4553 - 4554 Teleliikenteen ylempi ammattikoulutus

45531 Radiosähköttäjä
45532 Puhelinvalvoja
45548 Muu teleliikenteen ylempi ammattikou

lutus
45549 Teleliikenteen ylempi ammattikoulu

tus , erikoisala tuntematon
4555 - 4557 Radion ja television ylempi ammatti

koulutus
45551 Television ja radion perus- ja jatko

kurssit
45552 Käyttötekniikan peruskurssi, radio- 

linja
45553 Käyttötekniikan peruskurssi, televi- 

siolinja
45554 Käyttötekniikan peruskurssi, filmilin-

ja
45555 Tarkkailijakurssi, radiolinja
45556 Tarkkailijakurssi, televisiolinja
45557 Tarkkailijakurssi, filmilmja
45558 Television kuvaussihteeri
45578 Muu radion ja television ylempi am

mattikoulutus
45579 Radion ja television ylempi ammatti

koulutus , erikoisala tuntematon

46 HOITOALOJEN KOULUTUS
461 Ylempi hoitajakoulutus terveyden- ja sairaanhoidon 

alalla
4611 Sairaanhoitajien koulutus

46111 Sairaanhoitaja
46112 Diakonissa

4612 Kätilöiden koulutus
46121 Kätilö (Lakk. v . 1970)
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46-48
4613 Röntgenhoitajakoulutus 

46131 Röntgenhoitaja
4614 Laboratoriohoitajien koulutus

46141 Laboratoriohoitaja
46142 Sairaalalaborantti

4615 Lääkintävoimistelijoiden koulutus 
46151 Lääkintävoimistelija

4616 Toimintaterapeuttien koulutus 
46161 Toimintaterapeutti

462 Lastenkotien johtajien ja hoitajien koulutus
4621 Lastenkotien johtajien ja hoitajien koulutus 

46211 Lastenkodin johtaja ja hoitaja (Kas
vattajaopisto)

47399 Puutarha-alan ylempi ammattikoulu
tus , erikoisala tuntematon

474 Metsäalan ylempi ammattikoulutus 
4741 Metsäteknikkokoulutus 

47411 Metsäteknikko
4749 Muu metsäalan ylempi ammattikoulutus

47498 Muu metsäalan ylempi ammattikoulutus
47499 Metsäalan ylempi ammattikoulutus, 

erikoisala tuntematon

469 Muu hoitoalan ylempi ammattikoulutus
4699 Muu hoitoalan ylempi ammattikoulutus

46998 Muu hoitoalan ylempi ammattikoulutus
46999 Hoitoalan ylempi ammattikoulutus, 

opintoala tuntematon

47 MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS 
471 Maanviljelysalan ylempi ammattikoulutus

4711 Maatalousteknikkokoulutus 
47111 Maatalousteknikko

4712 Maatalouskerhoteknikkokoulutus 
47121 Maatalouskerhoteknikko

4719 Muu maanviljelysalan ylempi ammattikoulutus
47198 Muu maanviljelysalan ylempi ammatti
47199 Maanviljelysalan ylempi ammattikou

lutus , erikoisala tuntematon

472 Kotieläinhoidon ylempi ammattikoulutus 
4721 Karjatalousteknikkokoulutus

47211 Karjatalousteknikko 
4729 Muu kotieläinhoitoalan ylempi ammattikoulu

tus
47298 Muu kotieläinhoitoalan ylempi ammat

tikoulutus
47299 Kotieläinhoitoalan ylempi ammattikou

lutus, erikoisala tuntematon

473 Puutarha-alan ylempi ammattikoulutus 
4731 Puutarhateknikkokoulutus

47311 Puutarhateknikko
4739 Muu puutarha-alan ylempi ammattikoulutus

47398 Muu puutarha-alan ylempi ammatti
koulutus

48 MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS
481 Vartiointi- ja suojelualojen ylempi ammattikoulutus

4812 Poliisialipäällystön koulutus
48121 Poliisialipäällystön virkatutkinto
48128 Muu poliisialipäällystön koulutus

4813 Vankeinhoitokoulutus
48131 Vankeinhoitotutkinto
48138 Muu vankeinhoitokoulutus

4819 Muu vartiointi- ja suojelualan ylempi kou
lutus
48191 Väestönsuojelun johtaja
48198 Muu vartiointi- ja suojelualan ylempi 

ammattikoulutus
48199 Vartiointi- ja suojelualan ylempi am

mattikoulutus , erikoisala tuntematon

482 - 483 Sotilas- ja rajavartioalan ylempi ammattikou
lutus

4821 - 4823 Aliupseerin tuikinto, maavoimat
48211 Aliupseerin tutkinto, kiväärilinja
48212 Aliupseerin tutkinto, kranaatinheitin- 

linja
48213 Aliupseerin tutkinto, panssarintorjun- 

talinja
48214 Aliupseerin tutkinto, panssarivaunu- 

linja
48215 Aliupseerin tutkinto, kenttätykistölin- 

)a
48216 Aliupseerin tutkinto, rannikkotyki s to

lin ja
48217 Aliupseerin tutkinto, llmatorjuntalinja
48218 Aliupseerin tutkinto, pioneerilinja
48219 Aliupseerin tutkinto, viestilinja
48221 Aliupseerin tutkinto, tutka- ja laskin- 

linja
48222 Aliupseerin tutkinto, yleinen huolto- 

linja
48223 Aliupseerin tutkinto, asehuoltolinja
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48224 Aliupseerin tutkinto, lääkintähuolto- 
linja

48225 Aliupseerin tutkinto, moottori linja
48238 Maavoimien aliupseerin tutkinto, muu 

linja
48239 Maavoimien aliupseerin tutkinto, lin

ja tuntematon
4824 - 4825 Aliupseerin tutkinto, merivoimat

48241 Aliupseerin tutkinto, konelinja
48242 Aliupseerin tutkinto, sähköteknillinen 

linja
48243 Aliupseerin tutkinto, tykkilinja
48244 Aliupseerin tutkinto, viesti- ja me

renkulkuiin ja
48245 Aliupseerin tutkinto, miinalinja
48246 Aliupseerin tutkinto, sukellusveneen - 

torjun talinja
48258 Merivoimien aliupseerin tutkinto, muu 

linja
48259 Merivoimien aliupseerin tutkinto, lin

ja tuntematon
4826 - 4827 Aliupseerin tutkinto, ilmavoimat

48261 Aliupseerin tutkinto, ohjaajalinja
48262 Aliupseerin tutkinto, lennon johtolinja
48263 Aliupseerin tutkinto, viestilinja
48264 Aliupseerin tutkinto, lentoteknillinen 

linja
48278 Ilmavoimien aliupseerin tutkinto, muu 

linja
48279 Ilmavoimien aliupseerin tutkinto, lin

ja tuntematon
4828 Aliupseerin tutkinto, rajavartiolaitos

48281 Aliupseerin tutkinto, rajavartioaliup- 
seeri

48282 Aliupseerin tutkinto, merivartioali - 
upseeri

4831 - 4833 Aliupseerien jatkokoulutus, sotilas- 
mestarin tutkinto

48311 Sotilasmestarin tutkinto, jalkaväen 
mestarikurssi

48312 Sotilasmestarin tutkinto, panssari
vaunun mestarikurssi

48313 Sotilasmestarin tutkinto, kenttätykis
tön mestarikurssi

48314 Sotilasmestarin tutkinto, llmatorjun- 
tatykistön mestarikurssi

48315 Sotilasmestarin tutkinto, rannikko - 
tykistön mestarikurssi

48316 Sotilasmestarin tutkinto, pioneeri- 
aselajin mestarikurssi

48317 Sotilasmestarin tutkinto, viestiasela- 
jin mestarikurssi

£8318 Sotilasmestarin tutkinto, tutka- ja 
laskinalan mestarikurssi

48319 Sotilasmestarin tutkinto, huollon mes
tarikurssi

48321 Sotilasmestarin tutkinto, asemestari- 
kurssi

48322 Sotilasmestarin tutkinto, lääkintä
huollon mestarikurssi

48323 Sotilasmestarin tutkinto, automes - 
tarikurssi

48324 Sotilasmestarin tutkinto, esikunta- 
alan mestarikurssi

48325 Sotilasmestarin tutkinto, merivoimien 
mestarikurssi

48326 Sotilasmestarin tutkinto, ilmavoimien 
mestarikurssi

48338 Muu mestarikurssi
48339 Mestarikurssi, erikoisala tuntematon

4834 Rajavartiolaitoksen aliupseerien jatkokoulu
tus , sotilasmestarin tutkinto
48341 Sotilasmestarin tutkinto, rajavartio- 

mestarikurssi
48342 Sotilasmestarin tutkinto, merivartio- 

päällys tökur s s i
4835 - 4837 Sotilasteknikkojen koulutus

48351 Sotilasteknikkojen koulutus, asetek- 
nikko

48352 Sotilasteknikkojen koulutus, autotek- 
nikko

48353 Sotilasteknikkojen koulutus, mittaus -  
ja tiedusteluteknikko

48354 Sotilasteknikkojen koulutus, ohjus- 
teknikko

48355 Sotilasteknikkojen koulutus, panssa- 
rivaunuteknikko

48356 Sotilasteknikkojen koulutus, pionee- 
riteknikko

48357 Sotilasteknikkojen koulutus, suunta- 
radioteknikko

48358 Sotilasteknikkojen koulutus, sähkö- 
teknikko

48359 Sotilasteknikkojen koulutus, tulenjoh- 
toteknikko

48361 Sotilasteknikkojen koulutus, tutkatek- 
nikko

48362 Sotilasteknikkojen koulutus, viesti- 
teknikko

48363 Sotilasteknikkojen koulutus , konetar- 
kastaja

48364 Sotilasteknikkojen koulutus, laivako- 
nemestari

48365 Sotilasteknikkojen koulutus , ilmavoi
mien tarkastaja

48378 Sotilasteknikkojen koulutus , muut so- 
tilasteknikot



25

48
48379 Sotilasteknikkojen koulutus, erikois

ala tuntematon
4838 - 4839 Sotilasalan muu ylempi ammattikoulu

tus
48381 Sotilasalan talouspäällikkö ja talou

denhoitaja
48382 Ilmavoimien värvätty upseeri
48398 Sotilasalan muu ylempi ammattikoulu

tus
48399 Sotilasalan ylempi ammattikoulutus, 

erikoisala tuntematon

484 Koti- ja suurtalousalan ylempi ammattikoulutus
4841 - 4842 Kotitalousalan ylempi ammattikoulutus

48411 Kotitalousteknikko
48428 Muu kotitalousalan ylempi ammatti

koulutus
48429 Kotitalousalan ylempi ammattikoulu

tus , opintolinja tuntematon
4843 - 4845 Suurtalouden ylempi ammattikoulutus

48431 Suurtalouden emäntä
48432 Laivan talousesimies
48458 Muu suurtalouden ylempi ammattikou

lutus
48459 Suurtalouden ylempi ammattikoulutus, 

opintolinja tuntematon
4846 - 4847 Hotelli- ja ravintola-alan ylempi am

mattikoulutus
48461 Ravintolanhoitaja
48478 Muu hotelli- ja ravintola-alan ylempi 

ammattikoulutus
48479 Hotelli- ja ravintola-alan ylempi am

mattikoulutus , opintolinja tuntematon

5 K O R K E A N A S T E E N  ALI N K O U L U T U S

51 HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS 
511 Soveltavan taiteen koulutus alimmalla korkea-as

teella
5111 - 5112 Tuote- ja ympäristösuunnittelun kou

lutus alimmalla korkea-asteella
51111 Keramiikkataide
51112 Pukutaide
51113 Tekstiilitaide
51128 Muu tuote- ja ympäristösuunnittelun 

koulutus alimmalla korkea-asteella
51129 Tuote- ja ympäristösuunnittelun kou

lutus alimmalla korkea-asteella, eri
koisala tuntematon

5113 Visuaalisen viestinnän koulutus alimmalla 
korkea-asteella 
51131 Graafinen taide
51138 Muu graafisen taiteen koulutus alim

malla korkea-asteella

512 Teatterikoulutus alimmalla korkea-asteella
5121 Ammattinäyttelijäkoulutus 

51211 Ammattmäyttelijä
5122 Teattenlavastajakoulutus 

51221 Teatterilavastaja
5124 Teatteriteknikkokoulutus 

51241 Teatteriteknikko
5129 Muu teatterikoulutus alimmalla korkea-as

teella
■ 51291 Tanssitaiteilija 

51298 Muu teatterikoulutus alimmalla kor
kea-asteella

513 Musiikkikoulutus alimmalla korkea-asteella
5131 Soittoryhmän johtaja 

51311 Soittoryhmän johtaja
5132 Kanttori-urkurin tutkinto 

51321 Kanttori-urkuri
5133 Konservatoriokoulutus(tutkinnot, jotka eivät 

vastaa Sibelius-Akatemian tutkintoja)
51331 Konservatoriokoulutus

5139 Muu musiikkikoulutus alimmalla korkea-as
teella
51398 Muu musiikkikoulutus alimmalla kor

kea-asteella

514 Kuvaamataiteen koulutus alimmalla korkea-asteella
5141 Taidemaalari 

51411 Taidemaalari
5142 Kuvanveistäjä 

51421 Kuvanveistäjä
5143 Taidegraafikko 

51431 Taidegraafikko
5149 Muu kuvaamataiteen koulutus alimmalla kor

kea-asteella
51498 Muu kuvaamataiteen koulutus alimmal

la korkea-asteella
51499 Kuvaamataiteen koulutus alimmal

la korkea-asteella, erikoisala tunte
maton



515 Kielenkääntäjien ja tulkkien koulutus alimmalla kor
kea-asteella (kieli-instituutti 2 -v .)
5151 Kielenkääntäjien ja tulkkien koulutus

51511 Diplomikielenkääntäjä, englanti
51512 Diplomikielenkääntäjä, saks^
51513 Diplomikielenkääntäjä, venäjä
51518 Diplomikielenkääntäjä, muu pääkieli
51519 Diplomikielenkääntäjä, pääkieli tunte

maton

2 6

51-52

52 OPETTAJAKOULUTUS
521 Lastentarhaopettajakoulutus

5211 Lastentarhaopettajakoulutus 
52111 Lastentarhaopettaja

522 Kansa- ja kansalaiskoulun opettajien koulutus
5221 Kansakoulunopettajien koulutus

52211 Kansakoulunopettaja, keskik. pohj. 
tai vast.

52212 Kansakoulunopettaja, yo. pohj. 2-v.
5222 - 5225 Kansalaiskoulunopettajien koulutus

52221 Kansakoulun kielenopettaja
52222 Kansalaiskoulun maatilatalouden opet

taja
52223 Kansalaiskoulun kaupallisten aineiden 

opettaja
52224 Kansalaiskoulun puutyön opettaja
52225 Kansalaiskoulun metallityön opettaja
52226 Kansalaiskoulun puu- ja metallityön 

opettaja
52227 Kansalaiskoulun kone- ja sähköopin

opettaja
52228 Kansalaiskoulun metallityön sekä ko

ne- ja sähköopin opettaja
52229 Kansalaiskoulun puu- ja metallityön 

sekä kone- ja sähköopin opettaja
52231 Kansalaiskoulun maatilatalouden sekä 

kone- ja sähköopin opettaja
52232 Kansalaiskoulun kotitalouden opetta

ja, tyttöjen käsityön opettaja
52233 Kansalaiskoulun kotitalouden ja tyttö

jen käsityön opettaja1
52258 Muu kansalaiskoulun opettaja
52259 Kansalaiskoulun opettaja, erikoisala 

tuntematon

523 Erityisopettajakoulutus
5231 Apukoulun opettajien koulutus 

52311 Apukoulun opettaja
5232 Tarkkailuluokkien opettajien koulutus 

52321 Tarkkailuluokkien opettaja
5233 Koulukotien opettajien koulutus 

52331 Koulukotien opettaja

5234 Puhe- ja äänihäiriöisten lasten opettajien 
koulutus
52351 Puhe- ja äänihäiriöisten opettaja

5235 Puhe- ja kirjoitushäinöisten lasten opetta
jien koulutus
52351 Luku- ja kirjoitushäiriöisten lasten 

opettaja
5236 Kuurojenkoulujen opettajien koulutus

52361 Kuurojen koulun luokanopettaja
52362 Kuurojen esikoulun askartelunopettaja
52363 Kuurojen käsityönopettaja
52364 Kuurojenkoulun talousopettaja
52365 Kuurojenkoulujen käsityönopettaja 
52369 Kuurojenkoulujen opettaja, erikoisala

tuntematon
5237 Sokeainkoulujen opettajien koulutus

52371 Sokeainkoulun luokanopettaja
52372 Sokeainkoulun askartelun opettaja
52373 Sokeainkoulun käsityönopettaja
52374 Sokeainkoulun talousopettaja
52379 Sokeainkoulun opettaja, erikoisala 

tuntematon
5239 Muu erityisopettajakoulutus

52398 Muu erityisopettajakoulutus
52399 Erityisopettajakoulutus , erikoisala 

tuntematon

524 - 529 Muu opettajakoulutus alimmalla korkea-asteel
la

5241 - 5244

52411

52412
52413

52448

52449

5245 - 5246
52451
52452
52453
52454
52455 
52468 
52469

5247 - 5248
52471
52472

Ammattikoulun ammatinopettajal^oulu- 
tus
Ompelu- ja vaatetusalan ammattiopet- 
taja
Ravintotalousalan ammatinopettaja 
Parturi- ja kampaaja-alan ammatin
opettaja
Muu ammattikoulun ammatinopettaja- 
koulutus
Ammattikoulun ammatinopettaja, eri
koisala tuntematon 
Käsiteollisuusopettajakoulutus 
Käsiteoll. opettaja, kudonta 
Käsiteoll. opettaja, ompelu 
Käsiteoll. opettaja, puutyö 
Käsiteoll. opettaja, metallityö 
Käsiteoll. opettaja, koneenkorjaus 
Muu käsiteoll. opettajakoulutus 
Käsiteoll. opettaja, erikoisala tunte
maton
Maatalousalan opettajakoulutus 
Agrologien koneteknill. kurssi 
Puutarhaopettaja(Puutarhaopettajaop.
lakk. v . 1966)
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52-53
52473 Puutarhaopettaja (Puutarhaopiston 

opetus- ja neuvontalinja )
52488 Muu maatalousalan opettajakoulutus
52489 Maatalousalan opettaja, erikoisala 

tuntematon
5249 Kotitalousopettajakoulutus , keskik. pohj. 

52491 Kotitalousopettaja, keskik, pohj.
5251 Logonomikoulutus 

52511 Logonomi
5299 Muu opettajakoulutus alimmalla korkea-as

teella
52998 Muu opettajakoulutus alimmalla kor

kea-asteella
52999 Opettajakoulutus alimmalla korkea- 

asteella, erikoisala tuntematon
5252 Nuorisotyön tutkinto

52521 Nuorisotyön tutkinto, sosionomi

53 KAUPPA- JA YHTEISKUNTA-ALAN KOULUTUS
531 Kaupallinen koulutus alimmalla korkea-asteella

5311 (Varattu)
5312 Markkinoin tikoulutus

53121 Markkinointikoulu
53122 Markkinointitutkinto
53123 Vientimarkkinoija 
53129 Muu markkinointikoulutus

5313 Liikkeenjohdollinen koulutus 
53131 Liikkeenjohtajakoulutus
53139 Muu liikkeenjohdollinen koulutus 

5319 Muu kaupallinen koulutus alimmalla korkea- 
asteella
53198 Muu kaupallinen koulutus alimmalla 

korkea-asteella
53199 Kaupallinen koulutus alimmalla k o r - 

kea-asteella, erikoisala tuntematon

532 Mainonnan koulutus alimmalla korkea-asteella 
5321 Mainoshoitajakoulutus (korkeakoululinja)

53211 Mainoshoitaja (korkeakoululinja)
5329 Muu mainonnan koulutus alimmalla korkea- 

asteella
53298 Muu mainonnan koulutus alimmalla 

korkea-asteella
53299 Mainonnan koulutus alimmalla korkea- 

asteella, erikoisala tuntematon

533 Toimistohenkilökunnan koulutus alimmalla korkea- 
asteella
5331 ATK -alan koulutus alimmalla korkea-asteella 1 2 3

53311 Tietojenkäsittelyn suunnittelija 
53319 Muu ATK-alan koulutus alimmalla 

korkea-asteella
5332 Sihteerien koulutus (yo-pohj. 2 -v .)

53321 HSO-sihteeri, liikelinja
53322 HSO-sihteeri, julkishallinnon linja
53323 Lääkärmsihteeri 
53329 Muu sihteerikoulutus

5339 Muu toimistohenkilökunnan koulutus alim
malla korkea-asteella
53398 Muu toimistohenkilökunnan koulutus 

alimmalla korkea-asteella
53399 Toimistohenkilökunnan koulutus alim

malla korkea-asteella, erikoisala tun
tematon

534 Hallinto- ja järjestötehtävien toimihenkilökoulutus
5341 Yleinen hallinto- ja järjestötehtävien toi

mihenkilökoulutus
53411 Yhteiskunnallinen tutkinto, sosionomi 
53419 Muu yleinen hallinto- ja järjestöteh

tävien t oimihenkilökoulutus
5342 - 5345 Julkishallinnon toimihenkilökoulutus

53421 Hallintovirkamiestutkinto, sosionomi
53422 Kunnallistutkinto, sosionomi )̂
53423 Verovirkamiestutkinto, sosionomi 
53459 Muu julkishallinnon toimihenkilökou-

lutus
5346 Pankki- ja vakuutusalan yms. toimihenkilö- 

koulutus
53461 Pankkialan esimieskoulutus 
53469 Muu pankki- ja vakuutusalan yms. 

toimihenkilökoulutu s
5349 Muu hallinto- ja järjestötehtävien toimihen

kilökoulutus
53498 Muu hallinto- ja järjestötehtävien toi

mihenkilökoulutus
53499 Hallinto- ja järjestötehtävien toimi

henkilökoulutus , erikoisala tuntema
ton

535 Sosiaalialan toimihenkilökoulutus
5351 Sosiaalihuoltajatutkinto, sosionomi

9
53511 Sosiaalihuoltaja, avohuolto ) 3
53512 Sosiaalihuoltaja, laitoshuolto )

5352 Sosiaalivakuutustutkinto
53521 Sosiaalivakuutustutkinto, sosionomi
53522 Sosialförsäkringsexamen

1) = Sosionomex. pä förvaltningslinjen
2) = Sosionomex. pä värdlmjen
3) = Sosionom, kompetens för föreständarmnebefattningar och socialkuratorskompetens
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5359 Muu sosiaalialan toimihenkilökoulutus
53598 Muu sosiaalialan toimihenkilökoulutus
53599 Sosiaalialan toimihenkilökoulutus , 

erikoisala tuntematon

536 Toimittajakoulutus
5361 Toimitta jantutkinto, sosionomi 

53611 Toimi ttajantutkin to
5362 Sanoma Oy:n toimittajakoulutus 

53621 Toimittaja
5369 Muu toimittajakoulutus

53699 Muu toimittajakoulutus

-57

54 TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS 
541 - 543 Teknillisten opistojen keskikoulupohjainen 

insinöörikoulutus
5411 - 5413 Insinöörikoulutus, konetekniikka

54111 Insinööri, koneenrakennus
54112 Insinööri, konstruktiotekniikka
54113 Insinööri, käyttötekniikka
54114 Insinööri, prosessitekniikka
54115 Insinööri, LVI-tekniikka
54116 Insinööri, autotekniikka
54117 Insinööri, auto- ja kuljetustekniikka
54118 Insinööri, metallitekniikka
54119 Insinööri, laivanrakennus

5414 Insinöörikoulutus, hienomekaniikka
54141 Insinööri, mittaus- ja säätötekniikka, 

koneosasto
5415 - 5416 Insinöörikoulutus, sähkötekniikka

54151 Insinööri, sähkölaitos
54152 Insinööri, sähköteollisuus
54153 Insinööri, teletekniikka
54154 Insinööri, puhelintekniikka
54155 Insinööri, radiotekniikka
54156 Insinööri, mittaus- ja säätötekniikka,

sähköosasto
5417 - 5419 Insinöörikoulutus, rakennustekniikka

54171 Insinööri, talonrakennus
54172 Insinööri, talonsuunnittelu
54173 Insinööri, tien- ja vesirakennus
54174 Insinööri, kunnallistekniikka

5421 Insinöörikoulutus, puuteollisuus 
54211 Insinööri, puuteollisuus

5422 Insinöörikoulutus, kemia 
54221 Insinööri, kemia

5423 Insinöörikoulutus, paperiteollisuus 
54231 Insinööri, paperiteollisuus

5425 Insinöörikoulutus, tekstiiliteollisuus 
54251 Insinööri, tekstiiliteollisuus

55 LIIKENTEEN KOULUTUS
551 Merenkulun päällystökoulutus

5511 Merenkulun päällystökoulutus 
55111 Yliperämies
55118 Muu merenkulun päällystökoulutus

552 Lentoliikenteen ohjaajakoulutus 
5521 Lentoperämieskoulutus

55211 Lentoperämies

56 HOITOALOJEN KOULUTUS
561 Enkoishoitajakoulutus terveyden- ja sairaanhoidon 

alalla
5611 Sairaanhoitajien erikoiskoulutus sairaanhoi

don opintosuunnalla
56111 Erikoissairaanhoitaja, sisätaudit
56112 Erikoissairaanhoitaja, kirurgia
56113 Erikoissairaanhoitaja, leikkausosasto
56114 Erikoissairaanhoitaja, anestesiologia
56115 Erikoissairaanhoitaja, lastenala
56116 Erikoissairaanhoitaja, psykiatria

5612 Sairaanhoitajien erikoiskoulutus terveyden
hoidon opintosuunnalla
56121 Terveyssisar

5613 Sairaanhoitajien erikoiskoulutus sosiaalisen 
työn opintosuunnalla
56131 Sosiaalihoitaja

5614 Sairaanhoitajien erikoiskoulutus kätilötyön 
opinto suunnalla
56141 Sairaanhoitaja-kätilö

5615 Lääkintävoimistelijoiden erikoiskoulutus 
56151 Erikoislääkintävoimistelija

562 Farmaseuttien koulutus
5621 Farmaseuttien koulutus 

56211 Farmaseutti

57 MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS 
571 Agrologikoulutus

5711 Agrologikoulutus 
57111 Agrologi

573 Hortonomikoulutus
5731 Hortonomikoulutus

57311 Hortonomi, viljely- ja kauppalinja
57312 Hortonomi, suunnittelulinja
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57 -

57318 Hortonomi, muu opintolinja
57319 Hortonomi, opintolinja tuntematon

58 MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS 
581 Vartiointi-ja suojelualan koulutus alimmalla kor

kea-asteella
5811 Polusipäällystön koulutus

58111 Poliisipäällystön virkatutkinto
5812 Tulli-virkamieskoulutus 

58121 Tullivirkamiestutkinto

584 Koti- ja suurtalousalojen koulutus alimmalla kor
kea-asteella
5841 - 5843 Hotelli- ja ravintola-alan johtohenki - 

lökoulutus
58411 H otelli-ja ravintola-alan esimieskou- 

lutus
58412 Hovimestari
58413 Hotelliemäntä
58414 Keittiömestari
58438 Muu hotelli- ja ravintola-alan johto- 

henkilökoulutus
58439 Hotelli- ja ravintola-alan johtohenki - 

lökoulutus, opintoala tuntematon

6 A L E M P I  K A N D . A S T E E N  K O UL UT U S

61 HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS 
611 Soveltavan taiteen koulutus kand.asteella

6111 - 6112 Tuote- ja ympäristösuunnittelun kou
lutus alemmalla kand.asteella

61111 Metallitaide
61112 Sisustustaide
61128 Muu tuote- ja ympäristösuunnittelun 

koulutus alemmalla kand. asteella
61129 Muu tuote- ja ympäristösuunnittelun 

koulutus alemmalla kand. asteella, 
erikoisala tuntematon

6114 Kamerataiteen koulutus
61141 Kamerataide

6119 Muu soveltavan taiteen koulutus alemmalla
kand. asteella
61198 Muu soveltavan taiteen koulutus alem

malla kand. asteella
61199 Soveltavan taiteen koulutus alemmalla 

kand.asteella, erikoisala tuntematon

612 Teatterikoulutus alemmalla kand.asteella
6121 Teatteriohjaajakoulutus 

61211 Teatteriohjaaja
6122 Teatterialan tutkijakoulutus

61221 Dramaturgi
61222 Teatterikriitikko
61223 Teatterintutkija
61229 Muu teatterialan tutkijakoulutus

6129 Muu teatterikoulutus alemmalla kand.asteel
la
61298 Muu teatterikoulutus alemmalla kand. 

asteella
61299 Teatterikoulutus alemmalla kand. as

teella, erikoisala tuntematon

613 Musiikkikoulutus alemmalla kand. asteella
6131 Päästötutkinnot ( Sibelius-Akatemian vaati

musten mukaisesti)
61311 Päästötutkinto, y l.o s . , teoria ia sä- 

vellysli nja
61312 Päästötutkinto, y l .o s . ,  kuoron- ja 

orkestermjohdon linja
61313 Päästötutkinto, y l .o s . ,  yleinen so

listinen linja
6132 Ylempi kanttori-urkurin tutkinto 

61321 Ylempi kanttori-urkurin tutkinto
6139 Muu musiikkikoulutus alemmalla kand. as

teella
61398 Muu musiikkikoulutus alemmalla kand. 

asteella
61399 Musiikkikoulutus alemmalla kand.as

teella , erikoisala tuntematon

615 Kielenkääntäjien ja tulkkien koulutus alemmalla 
kand.asteella (kieli-instituutti, 3 -v .)
6151 Diplomikielenkääntäjä, pääkieli englanti

61511 Diplomikielenkääntäjä, 
saksa

englanti ja

61512 Diplomikielenkääntäjä, 
venäjä

englanti ja

61513 Diplomikielenkääntäjä, 
ranska

englanti ja

61514. Diplomikielenkääntäjä, 
ruotsi

englanti ja

6152 Diplomikielenkääntäjä, pääkieli saksa
61521 Diplomikielenkääntäjä, saksa ja eng

lanti
61522 Diplomikielenkääntäjä, saksa ja venä

jä
61523 Diplomikielenkääntäjä, saksa ja rans

ka
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61524 Diplomikielenkääntäjä, saksa ja ruotsi 
6153 Diplomikielenkääntäjä, pääkieli venäjä

61531 Diplomikielenkääntäjä, venäjä ja eng
lanti

61532 Diplomikielenkääntäjä, venäjä ja saksa
61533 Diplomikielenkääntäjä, venäjä ja rans

ka
61534 Diplomikielenkääntäjä, venäjä ja ruotsi 

6159 Muu diplomikielenkääntäjän koulutus
61598 Diplomikielenkääntäjä, muu pääkieli
61599 Diplomikielenkääntäjä, pääkieli tunte

maton

616 - 617 

6161

6164

6166

Human, tiet. kand. tutkinto, humanistinen
opintoala

- 6163 Hum.kand, historia, arkeologia, kan
satiede

61611 Hum.kand, Suomen historia
61612 Hum.kand, Suomen ja Skandinavian 

historia
61613 Hum.kand, yleinen historia
61614 Hum.kand, Suomen ja Pohjoismaiden 

arkeologia
61615 Hum.kand, suomalainen ja vertaileva 

arkeologia
61616 Hum.kand, suomalais-ugrilainen kan

satiede
61617 Hum.kand, suomalainen ja vertaileva 

kansatiede
61618 Hum.kand, nordisk kulturhistoria och 

folklivsforskning
61619 Hum.kand, religionshistona
61621 Hum.kand, aate- ja oppihistoria
61639 Hum.kand, muu historian alaan kuulu

va pääaine
- 6165 Hum.kand, kirjallisuuden tutkimus
61641 Hum.kand, kotimainen kirjallisuus
61642 Hum.kand, svensk litteratur
61643 Hum.kand, yleinen kirjallisuustiede
61644 Hum.kand, nykjaskansan kirjallisuus
61645 Hum.kand, suomalainen ja vertaileva 

kansanrunouden tutkimus (fo lk loris
tiikka)

61646 Hum.kand, uskontotiede
61659 Hum.kand, muu kirjallisuuden tutki

muksen alaan kuuluva pääaine
- 6169 Hum.kand, kielitiede ja kielentutkimus
61661 Hum.kand, suomen kieli (finska spräk- 

et och litteraturen)
61662 Hum.kand, ruotsinkieli
61663 Hum.kand, pohjoismainen filologia
61664 Hum.kand, germaaninen filologia
61665 Hum.kand, romaaninen filologia

61666 Hum.kand, englantilainen filologia 
(englannin kieli)

61667 Hum.kand, itämerensuomalaiset kielet
61668 Hum.kand, Kreikan kirjallisuus
61669 Hum.kand, Rooman kirjallisuus
61671 Hum.kand, itämaiden kirjallisuus
61672 Hum.kand, sanskrit ja vertaileva in

doeurooppalainen kielitiede
61673 Hum.kand, slaavilainen filologia
61674 Hum.kand, yleinen kielitiede
61675 Hum.kand, venäjän kieli ja kirjalli

suus
61676 Hum.kand, altailainen kielentutkimus
61677 Hum.kand, assyriologia
61678 Hum.kand, suomalais-ugrilainen kie

lentutkimus
61679 Hum.kand, fonetiikka
61699 Hum.kand, muu kielitieteen ja kielen

tutkimuksen alaan kuuluva pääaine
6171 Hum.kand, filosofia

61711 Hum.kand, filosofia
61712 Hum.kand, teoreettinen filosofia 
61719 Hum.kand, muu filosofian alaan kuu

luva pääaine
6172 Hum.kand, taide, musiikki

61721 Hum.kand, taidehistoria
61722 Hum.kand, musiikkitiede
61729 Hum.kand, muu taiteen ja musiikin 

alaan kuuluva pääaine
6179 Hum.kand, muu pääaine tai pääaine tuntema

ton
61798 Hum.kand, muu pääaine
61799 Hum.kand, pääaine tuntematon

619 Muu humanistinen ja esteettinen koulutus alemmalla 
kand. asteella
6191 Ortodoksisen kirkon pappiskoulutus 

61911 Ortodoksisen kirkon pappi

62 OPETTAJAKOULUTUS
621 Peruskoulunopettajien koulutus

6211 Peruskoulun luokanopettajien koulutus
6212 - 6216 Peruskoulun aineenopettajien koulutus

624 - 629 Muu opettajakoulutus alemmalla kand.asteel
la
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62-63
624-1 Kotitalousopettajakoulutus, Helsingin koti- 632 Ekonomin tutkinto

talousopettajaopisto 6321 - 6325
62411 Kotitalousopettaja, Hels. kotitalous - 63211

opettajaopisto 63212
6242 K äsityönopetta jakoulutus, Hels. käsityön- 63213

opettajaopisto 63214
62421 Käsityönopettaja, Hels. käsityön- 63215

opettajaopisto 63216
6243 Kuvaamataidon opettajakoulutus 63217

62431 Kuvaamataidon opettaja 63218
6244 Musiikinopettajien koulutus 63219

62441 Musiikin teorian opettaja 63221
62442 Soitonopettaja ja yksinlaulun opettaja 63222
62443 Musiikinopettaja 63223

6245 Liikunnanopettajien koulutus 63258
62451 Voimistelunopettaja 63259
62452 Liikuntakasvatuksen kand., liikunta - 

pedagogiikka
6246 Sairaanhoitoalan opettajakoulutus 

62461 Sairaanhoidon opettaja 
6299 Muu opettajakoulutus alemmalla kand. as

teella
62998 Muu opettajakoulutus alemmalla kand. 

asteella
62999 Opettajakoulutus alemmalla kand. as

teella, erikoisala tuntematon

i tutkinto
ei varsinaista pääainetta 
liiketalous
yrityksen taloustiede
kansantaloustiede
talousmatematiikka
tilastotiede
tietojenkäsittelyoppi
tavaraoppi ja teknologia
talousmaantiede
aluetiede
yksityisoikeus
julkisoikeus
muu pääaine
pääaine tuntematon

633 Akateemisten sihteerien ja kirjeenvaihtajien koulu
tus
6331 Akateemiset sihteerit ja kirjeenvaihtajat

63311 Akateeminen sihteeri
63312 Kirjeenvaihtaja

63 LAKI-, YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIE
TEIDEN KOULUTUS 

631 Alempi oikeustutkinto
6311 - 6315 Alempi oikeustutkinto

63111 Alempi oikeustutk, finanssioikeus
63112 Alempi oikeustutk, hallinto-oikeus
63113 Alempi oikeustutk, m aa-ja vesioikeus
63114 Alempi oikeustutk, prosessioikeus
63115 Alempi oikeustutk, rikosoikeus
63116 Alempi oikeustutk, siviilioikeus
63117 Alempi oikeustutk, työoikeus
63118 Alempi oikeustutk, valtiosääntöoikeus
63119 Alempi oikeustutk, taloustiede
63158 Alempi oikeustutk, muu pääaine
63159 Alempi oikeustutk, pääaine tuntematon 

6316 Alempi hallintotutkinto (lakk. v. 1921)
63161 Alempi hallintotutkinto

634 Taloudellis-hallinnollinen tutkinto ja hallinto-opin 
kand. tutkinto
6341 - 6344 Taloudellis-hallinnollinen tutkinto

63411 Taloudell. -hali. tutk, kansantalous
tiede

63412 Taloudell. -hali. tutk, yrityksen ta
loustiede

63413 Taloudell. -hali. tutk, julkisoikeus
63414 Taloudell. -hali. tutk, yksityisoikeus
63415 Taloudell. -hali. tutk, tietojenkäsit

telyoppi
63416 Taloudell. -hali. tutk, julkishallinto
63417 Taloudell. -hali. tutk, kunnallista

lous
63448 Taloudell. -hali. tutk, muu pääaine
63449 Taloudell. -hali. tutk, pääaine tunte

maton
6345 Hallinto-opin kand. tutkinto (lakk. v . 1965)

63451 Hallinto-opin kand. tutkinto

635 Human. tiet. kand. tutkinto (yhteiskunta- ja käyt- 
täytymistiet. opintoala)
6351 - 6355 Hum.kand. tutkinto, yhteiskunta- ja 

käyttäytymistiet. opintoala
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63511 Hum.kand, kansantaloustiede
63512 Hum.kand, sosiologia
63513 Hum.kand, yleinen valtio-oppi
63514 Hum.kand, yhteiskuntaoppi
63515 Hum.kand, psykologia
63516 Hum.kand, kasvatustiede
63517 Hum.kand, käytännöllinen filosofia
63518 Hum.kand, filosofia (Jyväsk. y o .)
63519 Hum.kand, kehityspsykologia
63521 Hum.kand, erityispedagogiikka
63522 Hum.kand, taloustiede
63523 Hum.kand, tilastotiede
63524 Hum.kand, tietojenkäsittelyoppi
63525 Hum.kand, yhteiskuntapolitiikka
63526 Hum.kand, sosiaalipolitiikka
63527 Hum.kand, poliittinen historia
63558 Hum.kand, muu yhteiskunta- ja käyt-

täytymistiet. pääaine
63559 Hum.kand, yhteiskunta- ja käyttäyty- 

mistiet. opintoala, pääaine tuntematon

, käyttötekniikka 
, prosessitekniik-

64 TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS 
641 - 643 Teknillisten opistojen ylioppilaspohjainen

m sinöörik oulutus
6411 - 6413 Insinöörikoulutus (yo-pohj.), konetek

niikka
64111 Insinööri (yo-pohj.), koneenrakennus
64112 Insinööri " , konstruktiotek

niikka
64113 Insinööri "
64114 Insinööri "

ka
6415 - 6416 Insinöörikoulutus (yo-poh j.), sähkö

tekniikka
64151 Insinööri (yo-pohj.), sähkölaitos

6417 - 6419 Insinöörikoulutus (yo-pohj.), raken
nustekniikka

64171 Insinööri (yo-poh j.), talonrakennus
64173 Insinööri " , tien- ja vesira

kennus
64174 Insinööri " , kunnallistekniik

ka

636 Liikuntakasvatuksen kand.
6361 - 6362'Liikuntakasv. kand, (pl liikuntapeda- 

g°g->
63611 Liikuntakasv. kand, liikuntahygienia 

ja kansanterveys
63612 Liikuntakasv. kand, liikuntafysiologia
63613 Liikuntakasv. kand, liikuntateknologia
63614 Liikuntakasv. kand, anatomia ja bine- 

siologia
63615 Liikuntakasv. kand, liikunnan sosio

logia
63628 Liikuntakasv. kand, muu pääaine (ei 

liikun tapedago g .)
63629 Liikuntakasv. kand, pääaine tuntema

ton

637 Muut tutkinnot laki-, yhteiskunta- ja käyttäytymis
tieteiden alalla
6371 Kirjastonhoitajan ammattitutkinto

63711 Kirjastonhoitaja, sosionomi
63712 Tieteellisten kirjastojen virkatutkinto

644 - 645 Luonnontiet, kand. tutkinto
6441 - 6442 Luonnontiet, kand, matematiikka, tie

tojenkäsittelyoppi
64411 Luonnontiet, kand, matematiikka
64412 Luonnontiet, kand, sovellettu mate

matiikka
64421 Luonnontiet, kand, tietojenkäsittely

oppi
64429 Luonnontiet, kand, muu matematiikan 

alaan kuuluva pääaine
6443 - 6444 Luonnontiet, kand, fysiikka, tähtitie

de yms.
64431 Luonnontiet, kand, fysiikka
64432 Luonnontiet, kand, teoreettinen fy

siikka
64433 Luonnontiet, kand, tähtitiede
64434 Luonnontiet, kand, meteorologia
64435 Luonnontiet, kand, geofysiikka 
64449 Luonnontiet. kand, muu fysiikan alaan

kuuluva pääaine
6445 - 6446 Luonnontiet, kand, kemia, mikrobio

logia
64451 Luonnontiet, kand, kemia
64452 Luonnontietkand, biokemia
64453 Luonnontiet, kand, mikrobiologia 
64469 Luonnontiet, kand, muu kemian alaan

kuuluva pääaine
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6447 - 6449 Luonnontiet, kand, geologia ja maan
tiede

64471 Luonnontiet, kand, geologia
64472 Luonnontiet, kand, geologia ja mine- 

rologia
64473 Luonnontiet, kand, geologia ja pale

ontologia
64474 Luonnontiet, kand, maaperägeologia
64475 Luonnontiet, kand, maantiede 
64499 Luonnontiet, kand, muu geologian ja

maantieteen alaan kuuluva pääaine 
6451 - 6452 Luonnontiet, kand, biologia

64511 Luonnontiet, kand, eläintiede
64512 Luonnontiet, kand, kasvitiede
64513 Luonnontiet, kand, perinnöllisyystie

de
64529 Luonnontiet, kand, muu biologian 

alaan kuuluva pääaine
6459 Luonnontiet, kand, muu pääaine tai pääaine 

tuntematon
64598 Luonnontiet. kand, muu pääaine
64599 Luonnontiet, kand, pääaine tuntema

ton

65 LIIKENTEEN KOULUTUS
651 Merikapteenin tutkinto 

6511 Merikapteenini tkinto
65111 Merikapteeni

652 Lentoliikenteen koulutus alemmalla kand. asteella 
6521 Lentokapteenin tutkinto

65211 Lentokapteeni

653 Rautatieliikenteen koulutus alemmalla kand. as
teella
6531 Rautatieopillmen tutkinto

65311 Rautatieopillinen tutkinto

66 HOITOALOJEN KOULUTUS 
661 Lääketiet, kand. koulutus

6611 Lääketiet, kand. koulutus 
66111 Lääketiet, kand.

64 -

663 Eläinlääketiet. kand. koulutus
6631 Eläinlääketiet. kand. koulutus 

66311 Eläinlääketiet. kand.

664 Erikoissairaanhoitajien jatkokoulutus
6641 Erikoissairaanhoitajien jatkokoulutus hal

linnollisella linjalla 
66411 Sairaanhoitajajohtaja

68 MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS 
681 Sotilas- ja rajavartioalan alempi kand. asteen kou

lutus
6811 - 6812 Upseerin virkatutkinto, maavoimat

68111 Upseerin virkatutkinto, jalkaväki
68112 Upseerin virkatutkinto, kenttätykistö
68113 Upseerin virkatutkinto, rannikkoty- 

kistö
68114 Upseerin virkatutkinto, ilmatorjunta- 

tykistö
68115 Upseerin virkatutkinto, pioneerit
68116 Upseerin virkatutkinto, viesti
68128 Muu upseerin virkatutkinto, maavoi

mat
68129 Maavoimien upseerin virkatutkinto, 

erikoisala tuntematon
6813 Upseerin virkatutkinto, merivoimat

68131 Upseerin virkatutkinto, merivoimat
6814 Upseerin virkatutkinto, ilmavoimat

68141 Upseerin virkatutkinto, lentoupseeri
68142 Upseerin virkatutkinto, ilmavoimien 

viesti
68148 Muu upseerin virkatutkinto, ilmavoi

mat
68149 Ilmavoimien upseerin virkatutkinto, 

erikoisala tuntematon
6819 Upseerin virkatutkinto, erikoisala tuntema

ton
68199 Upseerin virkatutkinto, erikoisala 

tuntematon

662 Hammas lääketiet, kand. koulutus
6621 Hammaslääketiet. kand. koulutus 

66211 Hammaslääketiet. kand.
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71 HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS 
713 Musiikkikoulutus ylemmällä kand. asteella

7131 Musiikinjohtajan tutkinnot (Sibelius-Akate- 
mian vaatimusten mukaisesti)
71311 Sotilaskapellimestari
71312 Musiikin johtaja, kirkkomusiikkiosasto
71313 Musiikinjohtaja, yl.os. kuoron ja o r 

kesterin johdon linja
7132 Diplomitutkinnot (Sibelius-Akatemian vaati

musten mukaisesti) ylemmällä kand. asteella
71321 Diplomitutkinto, sotilasmusiikkiosasto
71322 Diplomitutkinto, kirkkomusiikkiosasto
71323 Diplomitutkinto, y l.o s . yleinen solis

tinen linja
71324 Diplomitutkinto, y l.o s . oopperakoul. 

linja

715 Teologikoulutus
7151 Teologinen erotutkinto

71511 Teologinen erotutkinto (lakk. v . 1953)
7152 - 7154 Teologian kand. tutkinto

71521 Teol.kand, Vanhan testamentin ekse
getiikka

71522 Teol.kand, Uuden testamentin ekse
getiikka

71523 Teol.kand, kirkkohistoria
71524 Teol.kand, dogmatiikka
71525 Teol.kand, teologinen etiikka ynnä 

uskonnon filosofia
71526 Teol.kand, käytännöllinen teologia
71548 Teol.kand, muu pääaine
71549 Teol.kand, pääaine tuntematon

716 - 717 Fil.kand. tutkinto, humanistinen opintoala
7161 - 7163 Pii.kand, historia, arkeologia ja 

kansatiede
71611 Fil.kand, Suomen historia
71612 Fil.kand, Suomen ja Skandinavian 

historia
71613 Fil.kand, yleinen historia
71614 Fil,kand, Suomen ja Pohjoismaiden 

arkeologia
71615 Fil.kand, suomalainen ja vertaileva 

arkeologia
71616 Fil.kand, suomalais-ugrilainen kan

satiede
71617 Fil.kand, suomalainen ja vertaileva 

kansatiede

71618

71619
71621
71639

7164 - 7165
71641
71642
71643
71644
71645

71646
71659

7166 - 7169
71661

71662
71663
71664
71665
71666

71667
71668
71669
71671
71672

71673
71674
71675
71676
71677
71678

Fil.kand, nordisk kulturhistoria och 
folklivsforskning 
Fil.kand, religionshistoria 
Fil.kand, aate- ja oppihistoria 
Fil.kand, muu historian alaan kuulu
va pääaine
Fil.kand, kirjallisuuden tutkimus 
Fil.kand, kotimainen kirjallisuus 
Fil.kand, svensk litteratur 
Fil.kand, yleinen kirjallisuustiede 
Fil.kand, nykyiskansain kirjallisuus 
Fil.kand, suomalainen ja vertaileva 
kansanrunoudentutkimus (folkloris
tiikka )
Fil.kand, uskontotiede 
Fil.kand, muu kirjallisuuden tutki
muksen alaan kuuluva pääaine 
Fil.kand, kielitiede ja kielentutkimus 
Fil.kand, suomen kieli(finska spráket 
och litteraturen)
Fil.kand, ruotsinkieli 
Fil.kand, pohjoismainen filologia 
Fil.kand, germaaninen filologia 
Fil.kand, romaaninen filologia 
Fil.kand, engl. filologia (englannin
kieli)
Fil.kand, itämerensuomalaiset kielet 
Fil.kand, Kreikan kirjallisuus 
Fil.kand, Rooman kirjallisuus 
Fil.kand, itämaiden kirjallisuus 
Fil.kand, sanskrit ja vertaileva in- 
doeuroopp. kielitiede 
Fil.kand, slaavilainen filologia 
Fil.kand, yleinen kielitiede 
Fil.kand, venäjän kieli ja kirjallisuus 
Fil.kand, altailainen kielentutkimus 
Fil.kand, assyriologia 
Fil.kand, suomalais-ugrilainen kie-
lentutkimus

71679 Fil.kand, fonetiikka 
71699 Fil.kand, muu kielitieteen ja kielen

tutkimuksen alaan kuuluva pääaine 
7171 Fil.kand, filosofia

71711 Fil.kand, filosofia
71712 Fil.kand, teoreettinen filosofia 
71719 Fil.kand, muu filosofian alaan kuulu

va pääaine
7172 Fil.kand, taide, musiikki

71721 Fil.kand, taidehistoria
71722 Fil.kand, musiikkitiede
71729 Fil.kand, muu taiteen tai musiikin 

alaan kuuluva pääaine
7179 Fil.kand, humanistinen opintoala, muu pää

aine tai pääaine tuntematon
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71798 Fil.kand, humanistinen opintoala, muu 

pääaine
71799 Fil.kand, humanistinen opintoala, 

pääaine tuntematon

73126 Oikeustiet. kand, kirjanpito
73158 Oikeustiet. kand, muu pääaine
73159 Oikeustiet, kand, pääaine tuntematon 

7316 Ylempi hallintotutkinto (lakk. v . 1921)
73161 Ylempi hallintotutkinto

72 OPETTAJAKOULUTUS
724- - 729 Muu opettajakoulutus ylemmällä kand. as

teella
7241 Musiikinopettajien koulutus ylemmällä kand. 

asteella
72411 Musiikin johtaja, Sibelius-Akatemia 

koulumus. os.
72412 Ylempi musiikinopettajan tutkinto
72413 Diplomitutkinto, Sibelius-Akatemia. 

koulumus. os.
7242 Liikuntatiet. kand. , liikuntapedagogiikka 

72421 Liikuntatiet.kand, liikuntapedagogiik
ka

7299 Muu opettajakoulutus ylemmällä kand. as
teella
72998 Muu opettajakoulutus ylemmällä kand. 

asteella
72999 Opettajakoulutus ylemmällä kand. as

teella, erikoisala tuntematon

73 LAKI-, YHTEISKUNTA- JA KÄYTTÄYTYMISTIE
TEIDEN KOULUTUS 

731 Oikeustiet. kand. tutkinto
7311 - 7315 Oikeustiet.kand. Qainop.kand. ylem

pi oikeustutk.)
73111 Oikeustiet.kand, finanssioikeus
73112 Oikeustiet.kand, hallinto-oikeus
73113 Oikeustiet.kand, kansainväl. oikeus
73114 Oikeustiet.kand, kauppaoikeus
73115 Oikeustiet.kand, maa- ja vesioikeus
73116 Oikeustiet. kand, oikeushistoria ja 

room. oikeus
73117 Oikeustiet.kand, prosessioikeus
73118 Oikeustiet .kand, rikosoikeus
73119 Oikeustiet.kand, siviilioikeuden yl. 

osa
73121 Oikeustiet.kand, siviilioikeuden erit. 

osa
73122 Oikeustiet.kand, työoikeus
73123 Oikeustiet. kand, valtiosääntöoikeus
73124 Oikeustiet.kand, y l. oikeusoppi ja 

kans. väl. yksityisoikeus
73125 Oikeustiet.kand, kansantalous- ja lii

ketaloustiede

732 Kauppatiet, ja taloustiet, kand. tutkinnot
7321 - 7326

73211
73212
73213
73214
73215
73216
73217

73218
73219
73221
73222
73223
73224
73225
73268
73269 

7327 - 7328
73271
73272

Kauppatiet, kand.
Kauppatiet.kand, liiketaloustiede 
Kauppatiet.kand, kansantaloustiede 
K auppatiet. kand, taloushistoria 
K auppatiet. kand, talousmatematiikka 
K auppatiet. kand, tilastotiede 
K auppatiet. kand, tietojenkäsittelyoppi 
K auppatiet. kand, tavaraoppi ja tek
nologia
K auppatiet. kand, talousmaantiede 
K auppatiet .kand, oikeustiede 
K auppatiet. kand, sosiologia 
K auppatiet.kand, valtio-oppi 
K auppatiet. kand, englanti 
K auppatiet. kand, ruotsi 
Kauppatiet.kand, saksa 
K auppatiet. kand, muu pääaine 
K auppatiet. kand, pääaine tuntematon 
Taloustiet, kand.
Taloustiet.kand, kansantaloustiede 
Taloustiet.kand, yrityksen taloustie
de

73273 Taloustiet.kand, yksityisoikeus
73288 Taloustiet.kand, muu pääaine
73289 Taloustiet .kand, pääaine tuntematon

733 Valtiotiet. , yhteiskuntatiet. ja hallintotiet, kand. 
tutkinnot
7331 - 7334

73311
73312
73313
73314
73315
73316
73317
73318

73319
73321
73322
73323
73324

V altiotiet .kand. 
Valtiotiet. kand,
V altiotiet. kand,
V altiotiet. kand,
V altiotiet. kand,
V altiotiet. kand,
V altiotiet. kand,
V altiotiet. kand,
V altiotiet. kand, 
historia
V altiotiet. kand,
V altiotiet.kand, 
Valtiotiet. kand,
V altiotiet. kand,
V altiotiet. kand,

kansainväl. oikeus 
käyt. filosofia 
poliitt. historia 
kansantaloustiede 
sosiaalipolitiikka 
sosiaalipsykologia 
sosiologia 
talous- ja sosiaali-

tilastotiede 
yleinen valtio-oppi 
kasvatustiede 
kunnallisoppi 
psykologia
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73325 Valtiotiet.kand, yksityisoikeus
73326 Valtiotiet.kand, valtio-ja hallinto-oi

keus
73327 Valtiotiet.kand, liiketaloustiede
73328 Valtiotiet.kand, taloustiede
73348 Valtiotiet.kand, muu pääaine
7334-9 Valtiotiet.kand, pääaine tuntematon

7335 - 7338 Yhteiskuntatiet.kand.
73351 Yhteiskuntatiet.kand, aikuiskasvatus
73352 Yhteiskuntatiet.kand, historia (lakk. 

v . 1964)
73353 Yhteiskuntatiet.kand, kirjallisuuden 

historia (lakk. v . 1964)
73354 Yhteiskuntatiet.kand, kansainväl. po

litiikka
73355 Yhteiskuntatiet.kand, kansantalous

tiede
73356 Yhteiskuntatiet.kand, kunnallispoli

tiikka Oakk. v. 1965)
73357 Yhteiskuntatiet.kand, lehdistö- ja tie

dotusoppi
73358 Yhteiskuntatiet.kand, psykologia
73359 Yhteiskuntatiet.kand, sosiaalipsyko

logia
73361 Yhteiskuntatiet.kand, sosiologia
73362 Yhteiskuntatiet.kand, valtio-oppi
73363 Yhteiskuntatiet.kand, tiedotusoppi 

(radio- ja tv-oppi)
73364 Yhteiskuntatiet.kand, sosiaalipoli

tiikka
73365 Yhteiskuntatiet.kand, sosiaalipoli

tiikka, sosiaalihuolto
73366 Yhteiskuntatiet.kand, tilastotiede 

(lakk. v . 1965)
73367 Yhteiskuntatiet.kand, yhteiskuntapoli

tiikka
73368 Yhteiskuntatiet.kand, taloustiede
73369 Yhteiskuntatiet.kand, kirjastotiede
73371 Yhteiskuntatiet.kand, tietojenkäsitte

lyoppi
73388 Yhteiskuntatiet.kand, muu pääaine
73389 Yhteiskuntatiet.kand, pääaine tunte

maton
7339 Hallintotiet.kand.

73391 Hallintotiet.kand, julkishallinto
73392 Hallintotiet .kand, julkisoikeus
73393 Hallintotiet.kand, kunnallispolitiikka
73394 Hallintotiet.kand, sosiologia
73395 Hallintotiet, kand, sosiaali-ja  talous - 

ekologia
73398 Hallintotiet.kand, muu pääaine
73399 Hallintotiet.kand, pääaine tuntematon

734 Kasvatustiet, kand. ja fil. kand. tutkinnot, yhteis
kunta ja käyttäytymistiet. opintoala 
7341 - 7343 Kasvatustiet.kand.

73411 Kasvatustiet.kand, filosofia
73412 Kasvatustiet.kand, erityispedagogiik

ka
73413 Kasvatustiet.kand, kasvatustiede
73414 Kasvatustiet.kand, psykologia
73415 Kasvatustiet.kand, kehityspsykologia
73438 Kasvatustiet.kand, muu pääaine
73439 K asvatustiet. kand, pääaine tuntema

ton
7344 - 7346 Fil.kand, yhteiskunta- ja käyttäyty

mistiet. opintoala 
73441 Fil.kand, kansantaloustiede 
73442'Fil.kand, taloustiede
73443 Fil.kand, kasvatustiede
73444 Fil.kand, psykologia
73445 Fil.kand, sosiologia
73446 Fil.kand, tilastotiede
73447 Fil.kand, filosofia (Tamp. yo. , ma- 

temaatt. - f i l .o s .)
73448 Fil.kand, käytännöllinen filosofia
73449 Fil.kand, sosiaalipolitiikka
73451 Fil.kand, yleinen valtio-oppi
73452 Fil.kand, poliittinen historia
73468 Fil.kand, muu yhteiskunta- ja käyt

täytymistiet. aine
73469 Fil.kand, yhteiskunta- ja käyttäyty

mistiet. opintoala, pääaine tuntematon

735 Liikuntatiet. kand. tutkinto (pl. liikuntapedagogiik- 
ka)
7351 - 7352 Liikuntatiet.kand.

73511 Liikuntatiet.kand, liikuntahygienia ja 
kansanterveys

73512 Liikuntatiet.kand, liikuntafysiologia
73513 Liikuntatiet.kand, liikunnan sosiolo

gia
73528 Liikuntatiet.kand, muu yhteiskunta- 

tiet. pääaine
73529 Liikuntatiet.kand, pääaine tuntematon

74 TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS 
741 - 743 Diplomi-insinöörin tutkinto

7411 - 7414 Dipl.ins, konetekniikka
74111 Dipl.ins, koneenrakennus 
74121 Dipl.ins, laivanrakennus
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74-122 Dipl.ins, lentokoneenrakennus
74123 Dipl.ins, tekstiiliteollisuus
74124 Dipl.ins, LVI-tekniikka
74125 Dipl.ins, prosessitekniikka
74148 Dipl.ins, muu konetekniikan opinto

suunta
74149 Dipl.ins, konetekniikka, opintosuunta 

tuntematon
7415 Dipl. ins, tuotantotalous

74151 Dipl.ins, tuotantotalous
74152 Dipl.ins, talousinsinöörin opintosuun

ta ( Lappeenrannan TKK )
7416 -  7417 Dipl.ins, sähkötekniikka

74161 Dipl.ins, sähkövoimatekniikka
74162 Dipl.ins, voimatekniikka (Lappeen

rannan TKK)
74163 Dipl.ins, elektroniikka
74164 Dipl.ins, mittaustekniikka
74165 Dipl.ins, teoreettinen sähkötekniikka
74178 Dipl.ins, muu sähkötekniikan opintq- 

suunta
74179 Dipl.ins, sähkötekniikka, opintosuun

ta tuntematon
7418 -  7419 Dipl.ins, rakennustekniikka

74181 Dipl.ins, maa- ja tienrakennus
74182 Dipl.ins, vesirakennus
74183 Dipl.ins, talon- ja sillanrakennus
74184 Dipl.ins, vesihuoltotekniikka
74185 Dipl. in s, liikennetekniikka
74186 Dipl.ins, rakennustalous- ja tuotan

totekniikka
74198 Dipl, in s, muu rakennustekniikan opin

tolinja
74199 Dipl.ins, rakennustekniikka, opinto

linja tuntematon
7421 - 7422 Dipl.ins, puunjalostus

74211 Dipl.ins, puun mekaaninen teollisuus
74212 Dipl.ins, puun kemiallinen teollisuus
74213 Dipl.ins, paperiteollisuus
74228 Dipl.ins, muu puunjalostustekniikan 

opintosuunta
74229 Dipl.ins, puunjalostus, opintosuunta 

tuntematon
7423 - 7424 Dipl.ins, kemia

74231 Dipl.ins, kemianteollisuus
74232 Dipl.ins, biokemian teollisuus
74233 Dipl.ins, prosessitekniikka
74248 Dipl.ins, muu kemian opintolinja
74249 Dipl.ins, kemia, opintolinja tuntema

ton
7425 - 7426 Dipl.ins, vuoriteollisuus 

74251 Dipl.ins, kaivostekniikka

7427

7429

7431

7439

74252 Dipl.ins, metallurgia
74268 Dipl.ins, muu vuoriteollisuuden opin

tosuunta
74269 D ipl.ins, vuoriteollisuus, opintosuun

ta tuntematon
- 7428 Dipl.ins, teknillinen fysiikka
74271 Dipl.ins, teknillinen fysiikka
74272 Dipl.ins, teknillinen matematiikka
74273 Dipl.ins, säätö- ja systeemitekniikka
74274 Dipl.ins, materiaalifysiikka
74288 Dipl. in s, muu teknill. fys. o s . opin

tolinja
74289 Dipl.ins, teknillisen fysiikan osasto, 

opintolinja tuntematon
Dipl.ins, maanmittaus 
74291 Dipl.ins, maanmittaus 
Dipl.ins. prosessitekniikka 
74311 Dipl.ins. prosessitekniikka 
Dipl.ins, muu opintoala tai opintoala tunte
maton
74398 Dipl.ins, muu opintoala
74399 Dipl.ins, opintoala tuntematon

744 Arkkitehdin tutkinto 
7441 Arkkitehti

74411 Arkkitehti

745 - 746 Fil. kand. tutkinto, matem. -luonnont. opin
toala

7451

7453

- 7452 Fil.kand, matematiikka, tietojenkä
sittelyoppi

74511 F il. kand, matematiikka
74512 Fil.kand, sovellettu matematiikka 
74521 Fil.kand, tietojenkäsittelyoppi 
74529 Fil.kand, muu matematiikan alaan

kuuluva pääaine
- 7454 Fil.kand, fysiikka, tähtitiede yms.
74531 Fil.kand, fysiikka
74532 Fil.kand, teoreettinen fysiikka
74533 Fil.kand, tähtitiede
74534 Fil.kand, meteorologia
74535 Fil.kand, geofysiikka
74549 Fil.kand, muu fysiikan alaan kuuluva

pääaine
7455 - 7456 Fil.kand, kemia, mikrobiologia 

74551 Fil.kand, kemia
74556 Fil.kand, biokemia
74557 Fil.kand, mikrobiologia
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7457

7461

74569 Fil.kand, muu kemian alaan kuuluva 
pääaine

- 7459 Fil.kand, geologia ja maantiede
74571 Fil.kand, geologia
74572 Fil.kand, geologia ja minerologia
74573 Fil.kand, geologia ja paleontologia
74574 Fil.kand, maaperägeologia
74575 Fil.kand, maantiede
74599 Fil.kand, muu geologian ja maantie

teen alaan kuuluva pääaine
- 7462 Fil.kand, biologia
74611 Fil.kand, eläintiede
74612 Fil.kand, kasvitiede
74613 Fil.kand, perinnöllisyystiede
74629 Fil.kand, muu biologian alaan kuuluva

pääaine
7469 Fil.kand, matem. -luonnont. opintoala, muu 

pääaine tai pääaine tuntematon
74698 Fil.kand, matem. -luonnont. opinto - 

ala, muu pääaine
74699 Fil.kand, matem. -luonnont. opinto- 

ala, pääaine tuntematon

747 Agronomin tutkinto, maataloustuotteiden jalostus ja 
maatalous- ja metsätiet, kand. tutkinto, elintarvi
ke- ja muut opinnot
7471 - 7472 Agronomi, maataloustuotteiden jalos

tus
74711 Agronomi, maitotaloustiede
74712 Agronomi, lihateknologia
74713 Agronomi, elintarvikekemia ja -tek

nologia
74729 Agronomi, maataloustuotteiden jalos

tusala, pääaine tuntematon 
7473 - 7474 M aat.- ja metsät.kand, elintarvike-

opinnot

7475

74731 Maat.- ja metsät.kand, elintarvike
kemia ja -teknologia

74732 M aat.-ja  metsät.kand, lihateknologia
74733 M aat.- ja metsät.kand, maitotalous- 

tiede
74749 Maat.- ja metsät .kand, elintarvike- 

opinnot, pääaine tuntematon 
- 7476 Maat.- ja metsät .kand, muut opinnot
74751 M aat.- ja metsät.kand, limnologia
74752 Maat.- ja metsät.kand, mikrobiologia
74753 Maat.- ja metsät.kand, ravintokemia, 

ravitsemustieteellinen suunta
74754 Maat.- ja metsät.kand, luonnonhoito 

ja suojelu

74769 Maat.- ja metsät.kand, muut opinnot, 
pääaine tuntematon

76 HOITOALAN KOULUTUS 
761 Lääketiet.lis. tutkinto

7611 Lääketiet.lis. peruskoulutus 
76111 Lääketiet. l is .

762 Hammaslääketiet.lis. tutkinto
7621 Hammaslääketiet.lis. peruskoulutus 

76211 Hammaslääketiet.lis.

763 Eläinlääketiet. l is . tutkinto
7631 Eläinlääketiet. l is .

76311 Eläinlääketiet. l i s , elintarvikehygie
nia

76312 Eläinlääketiet. l is , lihantarkastus
76318 Eläinlääketiet.lis, muu erikoisala
76319 Eläinlääketiet. l is , erikoisala tunte

maton

764 Proviisorin, farmasian kand. tutkinnot
7641 Proviisori

76411 Proviisori, farmaseuttinen kemia
76412 Proviisori, farmakognosia
76413 Proviisori, farmaseuttinen teknologia
76418 Proviisori, muu erikoisala
76419 Proviisori, erikoisala tuntematon

7642 Farmasian kand.
76421 Farm.kand, farmaseuttinen kemia
76422 Farm.kand, farmakognosia
76423 Farm.kand, farmaseuttinen teknologia
76428 Farm.kand, muu erikoisala
76429 Farm.kand, erikoisala tuntematon

77 MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS 
771 Agronomin tutkinto

7711 - 7714 Agronomitutkinto, maatalousalan v ir
katutkinto

77111 Agronomi, kasvinviljelystiede
77112 Agronomi, kasvinjalostustiede
77113 Agronomi, kasvipatologia
77114 Agronomi, kotieläin tiede
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77115 Agronomi, kotieläinten jalostustiede
77116 Agronomi, maanviljelystalous
77117 Agronomi, maanviljelyskemia ja -fy

siikka
77118 Agronomi, maatalouden työtekniikka
77119 Agronomi, maatalous eläintiede
77121 Agronomi, maatalouspolitiikka
77122 Agronomi, puutarhatiede
77148 Agronomi, maatalousalan virkatutkin

to, muu pääaine
77149 Agronomi, maatalousalan virkatutkin

to , pääaine tuntematon
7719 Agronomin tutkinto, muu pääaine tai opinto

suunta ja pääaine tuntematon
77198 Agronomi, muu pääaine
77199 Agronomi, opintosuunta ja pääaine 

tuntematon

772 Metsänhoitajien koulutus
7721 - 7723 Yleinen metsätutkinto

77211 Metsätutkinto, kansantaloudellinen 
metsäekonomia

77212 Metsätutkinto, metsäeläintiede
77213 Metsätutkinto, metsänarvioimistiede
77214 Metsätutkinto, metsänhoitotiede
77215 Metsätutkinto, metsäpatologia
77216 Metsätutkinto, metsätalouden liike- 

tiede
77217 Metsätutkinto, metsäteknologia
77218 Metsätutkinto, puuteknologia
77219 Metsätutkinto, suometsätiede
77238 Yleinen metsätutkinto, muu pääaine
77239 Yleinen metsätutkinto, pääaine tunte

maton
7724 - 7725 Kaupallinen metsätutkinto

77241 Metsätutkinto, puumarkkinatiede
77258 Kaupallinen metsätutkinto, muu pää

aine
77259 Kaupallinen metsätutkinto, pääaine 

tuntematon
7729 Metsätutkmto, muu pääaine tai opintosuun

ta ja pääaine tuntematon
77298 Metsätutkinto, muu pääaine
77299 Metsätutkinto, opintosuunta ja -linja 

tuntematon

773 Maatalous- ja metsätiet, kand. tutkinto
7731 - 7733 Maat.- ja metsät.kand, maatalous- 

opinnot

77311 M aat.- ja metsät.kand, kasvinvilje- 
lystiede

77312 M aat.- ja metsät.kand, kasvinjalos
tustiede

77313 Maat.- ja metsät.kand, kasvipatolo
gia

77314 Maat.- ja metsät.kand, kotieläintiede
77315 Maat.- ja metsät.kand, kotieläinten 

jalostustiede
77316 Maat.- ja metsät.kand, maanviljelys- 

talous
77317 M aat.- ja metsät.kand, maanviljelys- 

kemia ja -fysiikka
77318 Maat.- ja metsät.kand, maatalouden 

työtekniikka
77319 Maat.- ja metsät.kand, maatalouse- 

läintiede
77321 Maat.- ja metsät.kand, maatalouspo

litiikka
77322 Maat.- ja metsät.kand, puutarhatiede
77338 Maat.- ja metsät, kand, maatalous- 

opinnot, muu pääaine
77339 M aat.- ja metsät.kand, maatalous- 

opinnot, pääaine tuntematon
7734 - 7736 M aat.- ja metsät.kand, metsäopinnot

77341 M aat.- ja metsät.kand, kansantalou
dellinen metsäekonomia

77342 M aat.- ja metsät.kand, metsäeläin
tiede

77343 Maat.- ja metsät.kand, metsänarvi
oimistiede

77344 M aat.- ja metsät.kand, metsänhoito- 
tiede

77345 Maat.- ja metsät.kand, metsäpatolo
gia

77346 Maat.- ja metsät.kand, metsätalou
den liiketiede

77347 M aat.- ja metsät.kand, metsätekno
logia

77348 Maat.- ja metsät.kand, puuteknologia
77349 Maat.- ja metsät.kand, puumarkkina

tiede
77351 Maat.- ja metsät.kand, suometsätiede
77352 Maat.- ja metsät.kand, kasvinjalos

tustiede
77368 Maat.- ja metsät.kand, metsäopinnot, 

muu pääaine
77369 Maat.- ja metsät.kand, metsäopinnot, 

pääaine tuntematon
7739 Maat. - ja metsät.kand, muu pääaine tai opin

tosuunta ja pääaine tuntematon
77398 Maat.- ja metsät.kand, muu pääaine
77399 Maat.- ja metsät.kand, opintosuunta 

ja pääaine tuntematon
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78 MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS 
781 Sotilas- ja rajavartioalan ylempi kand.asteen kou

lutus
7811 - 7812 Maavoimien kapteenikurssit

78111 Kapteenikurssi, jalkaväki
78112 Kapteenikurssi, kenttätykistö
78113 Kapteenikurssi, rannikkotykistö
78114 Kapteenikurssi, ilmatorjuntatykistö
78115 Kapteenikurssi, pioneeri
78116 Kapteenikurssi, viesti
78129 Maavoimien kapteenikoulutus, eri

koisala tuntematon
7813 Merivoimien kapteenikurssi 

78131 Kapteenikurssi, merivoimat
7814 Ilmavoimien kapteenikurssi 

78141 Kapteenikurssi, ilmavoimat
7815 Kapteenikurssi, erikoisala tuntematon 

78159 Kapteenikurssi, erikoisala tuntematon
7816 - 7817 Esiupseerin tutkinnot

78161 Esiupseeritutkinto, yleinen
78162 Esiupseeritutkinto, huolto
78163 Esiupseeritutkinto, merivoimat
78164 Esiupseeritutkinto, ilmavoimat
78178 Muu esiupseeritutkinto
78179 Esiupseeritutkinto, erikoisala tunte

maton

78-81

782 Koti- ja suurtalousalan koulutus ylemmällä kand. 
asteella
7821 Maat.- ja metsät .kand, kotitalousopinnot

78211 Maat.- ja metsät.kand, kodin talous
tiede

78212 Maat. -  ja metsät.kand, ravintokemia, 
kotitaloudellinen suunta

78218 Maat.- ja metsät.kand, muu pääaine
78219 M aat.- ja metsät.kand, pääaine tun

tematon

8 T U T K I J A K O U L U T U S  T A I  V A S T A A V A

81 HUMANISTINEN JA ESTEETTINEN KOULUTUS 
811 Teologian lis . tutkinto 

8111 - 8114 T eol.lis .
81111 T eo l.lis , Vanhan testamentin eksege

tiikka
81112 T eo l.lis , Uuden testamentin eksege

tiikka
81113 T eo l.lis , kirkkohistoria

81114 T eo l.lis , dogmatiikka
81115 T eo l.lis , teologinen etiikka ynnä us

konnon filosofia
81116 T eo l.lis , käytännöllinen teologia
81148 T eo l.lis , muu pääaine
81149 T eo l.lis , pääaine tuntematon

812 Teologian tohtori
8121 - 8124 Teol. tri

81211 T eol.tri, Vanhan testamentin eksege
tiikka

81212 T eol.tri, Uuden testamentin eksege
tiikka

81213 T eol.tri, kirkkohistoria
81214 T eol.tri, dogmatiikka
81215 T eol.tri, teologinen etiikka ynnä us

konnon filosofia
81216 T eol.tri, käytännön teologia
81248 T eol.tri, muu pääaine
81249 T eol.tri, pääaine tuntematon

813 - 814 Filosofian lis . tutkinto, humanistinen opin
toala

8131 - 8133

81311
81312

81313
81314

81315

81316

81317

81318

81319 
81321 
81339

8134 - 8135
81341
81342
81343

81344

F il.lis , historia, arkeologia, kansa
tiede
F il.lis , Suomen historia 
F il .lis , Suomen ja Skandinavian his
toria
F il.lis , yleinen historia 
F il .lis , suomalainen ja vertaileva ar
keologia
F il.lis , Suomen ja Pohjoismaiden ar
keologia
F il.lis , suomalais-ugrilainen kansa
tiede
F il.lis , suomalainen ja vertaileva 
kansatiede
F il.lis , nordisk kiilturhistoria och
folklivsforskning
F il. l i s , religionshistoria
F il.lis , aate- ja oppihistoria
F il.lis , muu historian alaan kuuluva
pääaine
F il .lis , kirjallisuuden tutkimus 
F il .lis , kotimainen kirjallisuus 
F il.lis , svensk litteratur 
F il .lis , yleinen kirjallisuustiede ja 
estetiikka
F il.lis , nykyiskansain kirjallisuus
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8136

8141

8142

8149

81345 F il .lis , suomalainen ia vertaileva 815 - 816 Filosofian tohtori, humanistinen opintoala
kansanrunouden tutkimus (folkloris
tiikka)

81346 F il .lis , uskontotiede
81359 F il .lis , muu kirjallisuuden alaan kuu

luva pääaine
- 8139 F il .lis , kielitiede ja kielentutkimus
81361 F il .lis , suomen kieli ( finska spräket 

och litteraturen )
81362 F il .lis , ruotsinkieli
81363 F il .lis , pohjoismaiden filologia
81364 F il .lis , germaaninen filologia
81365 F il .lis , romaaninen filologia
81366 F il.lis , engl. filologia (englanninkie

li)
81367 F il .lis , itämerensuomalaiset kielet
81368 F il .l is , Kreikan kirjallisuus
81369 F il .lis , Rooman kirjallisuus
81371 F il .lis , itämaiden kirjallisuus
81372 F il .lis , sanskrit ja vertaileva indo

eurooppalainen kielitiede
81373 F il .lis , slaavilainen filologia
81374 F il.lis , yleinen kielitiede
81375 F il.lis , venäjänkieli ja kirjallisuus
81376 F il.lis , altailainen kielentutkimus
81377 F il.lis , assyriologia
81378 F il.lis , suomalais-ugrilainen kielen

tutkimus
81379 F il.lis , fonetiikka
81399 F il.lis , muu kielitieteen ja kielentut

kimuksen alaan kuuluva pääaine
F il.lis , filosofia
81411 F il.lis , filosofia
81412 F il .lis , teoreettinen filosofia
81419 F il .lis , muu filosofian alaan kuuluva

pääaine
F il.lis , taide, musiikki
81421 F il.lis , taidehistoria
81422 F il .lis , musiikki
81429 F il.lis , muu taiteen tai musiikin alaan 

kuuluva pääaine
F il.lis , humanistinen opintoala, muu pääaine
tai pääaine tuntematon
81498 F il.lis , humanistinen opintoala, muu 

pääaine
81499 F il .lis , humanistinen opintoala, pää- 

ne tuntematon

8151 - 8153 F il.tr i, historia, arkeologia, kansa
tiede

81511 F il.tr i, Suomen historia
81512 F il.tr i, Suomen ja Skandinavian h is - 

toria
81513 F il.tr i, yleinen historia
81514 F il.tr i, Suomen ja Pohjoismaiden ar

keologia
81515 F il.tr i, suomalainen ja vertaileva ar

keologia
81516 F il.tr i, suomalais-ugrilainen kansa

tiede
81517 F il.tr i, suomalainen ja vertaileva 

kansatiede
81518 F il.tr i, nordisk kulturhistoria och 

folklivsforskning
81519 F il.tr i, religionshistoria
81521 F il.tr i, aate- ja oppihistoria
81539 F il.tr i, muu historian alaan kuuluva 

pääaine
8154 - 8155 F il.tr i, kirjallisuuden tutkimus

81541 F il.tr i, kotimainen kirjallisuus
81542 F il .tr i , svensk litteratur
81543 F il.tr i, yleinen kirjallisuustiede ja 

estetiikka
81544 F il.tr i, nykyiskansain kirjallisuus
81545 F il.tr i, suomalainen ja vertaileva 

kansanrunouden tutkimus (folkloris
tiikka)

81559 F il.tr i, muu kirjallisuuden tutkimuk
sen alaan kuuluva pääaine 

8156 - 8159 F il.tr i, kielitiede ja kielentutkimus
81561 F il.tr i, suomen kieli (finska spräket 

och litteraturen)
81562 F il.tr i, ruotsinkieli
81563 F il.tr i, pohjoismainen filologia
81564 F il.tr i, germaaninen filologia
81565 F il.tr i, romaaninen filologia
81566 F il.tr i, engl. filologia (englannin kie

li)
81567 F il.tr i, itämerensuomalaiset kielet
81568 F il.tr i, Kreikan kirjallisuus
81569 F il.tr i, Rooman kirjallisuus
81571 F il.tr i, itämaiden kirjallisuus
81572 F il.tr i, sanskrit ja vertaileva indo

eurooppalainen kielitiede
81573 F il.tr i, slaavilainen filologia
81574 F il.tr i, yleinen kielitiede
81575 F il.tr i, venäjän kieli ja kirjallisuus
81576 F il.tr i, altailainen kielentutkimus



42

-83
81577 F il.tr i, assyriologia
81578 F il.tr i, suomalais-ugrilainen kielen

tutkimus
81579 F il.tr i, fonetiikka
81599 F il.tr i, muu kielitieteen ja kielentut

kimuksen alaan kuuluva pääaine
8161 F il.tr i, filosofia

81611 F il.tr i, filosofia
81612 F il.tr i, teoreettinen filosofia 
81619 F il.tr i, muu filosofian alaan kuuluva

pääaine
8162 F il.tr i, taide, musiikki

81621 F il.tr i, taidehistoria
81622 F il.tr i, musiikki
81623 F il.tr i, muu taiteen tai historian alaan 

kuuluva pääaine
8169 F il .tr i, humanistinen opintoala, muu pääaine 

tai pääaine tuntematon
81698 F il.tr i, humanistinen opintoala, muu 

pääaine
81699 F il.tr i, humanistinen opintoala, pää

aine tuntematon

819 TCuoron- ja orkesterinjohdon sekä teoria- ja sä- 
vellyslinjan diplomitutkinnot (Sibelius-Akatemia) 
8191 Kuoron- ja orkesterinjohdon sekä teoria- ja 

sävellyslinjan diplomitutkinnot
81911 Diplomitutkinto, y l .o s . ,  kuoron- ja 

orkesterinjohdon linja
81912 Diplomitutkinto, y l .o s . ,  teoria- ja 

sävellyslinja

83 LAKI-, YHTEISKUNTA- JA 
TEIDEN KOULUTUS 

831 Oikeustieteen l is . tutkinto 
8311 - 8319 Oikeustiet, lis,

83111 Oikeustiet, l is ,
83112 Oikeustiet.lis,
83113 Oikeustiet.lis,
83114 Oikeustiet, l i s ,
83115 Oikeustiet.lis,
83116 Oikeustiet. lis , 

mal. oikeus
83117 Oikeustiet.lis,
83118 Oikeustiet.lis,
83119 Oikeustiet.lis,
83121 Oikeustiet, l i s ,
83122 Oikeustiet.lis,
83123 Oikeustiet.lis,

KÄYTTÄYTYMISTIE-

finanssioikeus 
hallinto-oikeus 
kansainvälinen oikeus 
kauppaoikeus 
maa- ja vesioikeus 
oikeushistoria ja roo-

prosessioikeus 
rikosoikeus 
siviilioikeus, y l.osa  
siviilioikeus, erit.osa 
työoikeus 
valtiosääntöoikeus

83124 Oikeustiet.lis, y l. oikeustiede ja kans. 
väl. yks. oik.

83198 Oikeustiet, l i s , muu pääaine
83199 Oikeustiet. l i s , pääaine tuntematon

832 Oikeustieteen tohtori
8321 - 8329 Oikeustiet.tri

83211 Oikeustiet. tr i ,
83212 Oikeus tiet. tr i ,
83213 Oikeustiet. t r i ,
83214 Oikeustiet.tri,
83215 Oikeustiet. tr i ,
83216 Oikeustiet. tr i , 

mal. oikeus
83217 Oikeustiet. tr i ,
83218 Oikeustiet. tr i ,
83219 Oikeustiet. tri ,
83221 Oikeustiet. tr i ,
83222 Oikeus tiet. tri ,
83223 Oikeustiet.tri,
83224 Oikeustiet. tr i , 

väl. yks. oik.
83298 Oikeustiet. tr i ,
83299 Oikeustiet. tr i,

finanssioikeus 
hallinto-oikeus 
kansainvälinen oikeus 
kauppaoikeus 
maa- ja vesioikeus 
oikeushistoria ja roo-

prosessioikeus 
rikosoikeus 
siviilioikeus, yl.osa  
siviilioikeus, erit.osa 
työoikeus 
valtiosääntöoikeus 
y l . oikeustiede jakans.

muu pääaine 
pääaine tuntematon

833 Kauppatiet, ja taloustiet, lis . tutkinnot 
8331 - 8334 Kauppatiet.lis.

83311 Kauppatiet.lis, liiketaloustiede
83312 Kauppatiet, li s , kansantaloustiede
83313 Kauppatiet.lis , taloushistoria
83314 K auppatiet. l i s , talousmatematiikka
83315 K auppatiet. l i s , tilastotiede
83316 Kauppatiet.lis, tietojenkäsittelyoppi
83317 K auppatiet. l i s , tavaraoppi ja tekno

logia
83318 K auppatiet. lis , talousmaantiede
83319 .Kauppatiet.lis, oikeustiede
83321 K auppatiet. l i s , sosiologia
83322 K auppatiet. l i s , valtio-oppi
83348 K auppatiet. l i s , muu pääaine
83349 Kauppatiet.lis, pääaine tuntematon 

8335 - 8336 Taloustiet.lis.
83351 Taloustiet.lis, kansantaloustiede
83352 Taloustiet.lis, yrityksen taloustiede
83353 Taloustiet.lis, yksityisoikeus
83368 Taloustiet.lis, muu pääaine
83369 Taloustiet.lts, pääaine tuntematon
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834 Kauppatiet, ja taloustiet, tohtorit 
8341 - 8344 Kauppatieteen tri

83411 Kauppatiet.tri, liiketaloustiede
83412 Kauppatiet.tri, kansantaloustiede
83413 K auppatiet. tr i , taloushistoria
83414 K auppatiet. tri, talousmatematiikka
83415 K auppatiet. tr i , tilastotiede
83416 K auppatiet. tri, tietojenkäsittelyoppi
83417 K auppatiet. tri, tavaraoppi ja tekno

logia
83418 K auppatiet. tri, talousmaantiede
83419 K auppatiet. tri, oikeustiede
83421 Kauppatiet.tn, sosiologia
83422 K auppatiet. tri, valtio-oppi
83448 K auppatiet. tri, muu pääaine
83449 K auppatiet. tri, pääaine tuntematon 

8345 - 8346 Taloustieteen tri
83451 Taloustiet.tn, kansantaloustiede
83452 Taloustiet.tri, yrityksen taloustiede
83453 Taloustiet.tri, yksityisoikeus
83468 Taloustiet.tri, muu pääaine
83469 Taloustiet.tri, pääaine tuntematon

835 V altiotiet. , yhteiskuntatiet. ja  hallintotiet, lis . tut
kinnot
8351 - 8354 Valtiotiet.lis.

83511 Valtiotiet. lis , kansainvälinen oikeus
83512 Valtiotiet.lis , käytänn. filosofia
83513 Valtiotiet.lis, poliittinen historia
83514 Valtiotiet.lis , kansantaloustiede
83515 Valtiotiet.lis , taloustiede
83516 Valtiotiet.lis, sosiaalipolitiikka
83517 Valtiotiet.lis , sosiaalipsykologia
83518 Valtiotiet. l i s , sosiologia
83519 V altiotiet.lis, talous-- ja sosiaalihis

toria
83521 V altiotiet.lis, tilastotiede
83522 Valtiotiet. l i s , yleinen valtio-oppi
83523 Valtiotiet.lis, kasvatusoppi
83524 V a lt io t ie t . l is , kunnallisoppi
83525 V altiotiet.lis, psykologia
83526 Valtiotiet. l i s , yksityisoikeus
83527 V altiotiet.lis, valtio- ja hallinto-oi

keus
83528 Valtiotiet.lis, liiketaloustiede
83548 V a lt io t ie t . l is , muu pääaine
83549 Valtiotiet.lis, pääaine tuntematon 

8355 -  8358 Yhteiskuntatiet.lis.
83551 Yhteiskuntatiet. l i s , aikuiskasvatus
83552 Yhteiskuntatiet.lis, kansainvälinen 

politiikka

8359

83553 Yhteiskuntatiet.lis, kansantaloustiede
83554 Yhteiskuntatiet.lis , lehdistö- ja tiedo

tusoppi
83555 Yhteiskuntatiet.lis, psykologia
83556 Yhteiskuntatiet.lis, sosiaalipsykolo

gia
83557 Yhteiskuntatiet.lis, sosiologia
83558 Yhteiskuntatiet.lis, valtio-oppi
83559 Yhteiskuntatiet. lis , tiedotusoppi (ra 

dio- ja tv-oppi)
83561 Yhteiskuntatiet.lis, sosiaalipolitiikka
83562 Yhteiskuntatiet.lis , sosiaalipolitiikka, 

sosiaalihuolto
83563 Yhteiskuntatiet. l is , tilastotiede (lakk. 

v . 1965)
83564 Yhteiskuntatiet.lis, tietojenkäsittely

oppi
83565 Yhteiskuntatiet.lis. yhteiskuntapoli

tiikka
83566 Yhteiskuntatiet. lis , taloustiede
83588 Yhteiskuntatiet. lis , muu pääaine
83589 Yhteiskuntatiet. l i s , pääaine tuntema

ton
Hallintotiet. lis .
83591 Hallintotiet. l i s , julkishallinto
83592 Hallintotiet.lis, julkisoikeus
83593 Hallintotiet.lis, kunnallispolitiikka
83594 Hallintotiet.lis, sosiologia
83595 Hallintotiet. lis , sosiaali- ja talous- 

ekologia
83598 Hallintotiet.lis, muu pääaine
83599 Hallintotiet.lis, pääaine tuntematon

836 Valtiotiet. , yhteiskuntatiet. ja hallintotiet, tohto
rit
8361 - 8364

83611
83612
83613
83614
83615
83616
83617
83618
83619

83621
83622
83623
83624
83625

V altiotiet. tri
Valtiotiet.tri, kansainvälinen oikeus 
Valtiotiet.tri, käytänn. filosofia 
Valtiotiet. tr i , poliittinen historia 
Valtiotiet. t r i , kansantaloustiede 
Valtiotiet. t r i , taloustiede 
Valtiotiet. tr i , sosiaalipolitiikka 
Valtiotiet. t r i , sosiaalipsykologia 
Valtiotiet. tr i , s o siologia 
Valtiotiet.tri, talous- ja sosiaalihis
toria
Valtiotiet.tri, tilastotiede 
Valtiotiet.tri, yleinen valtio-oppi 
Valtiotiet. tr i , kasvatustiede 
Valtiotiet.tri, kunnallisoppi 
Valtiotiet.tri, psykologia
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83626 Valtiotiet.tri, yksityisoikeus
83627 Valtiotiet.tri, valtio- ja hallinto-oi

keus
83648 Valtiotiet.tri, muu pääaine
83649 Valtiotiet.tri, pääaine tuntematon 

8365 - 8368 Yhteiskuntatiet. tri
83651 Yhteiskuntatiet. tr i , aikuiskasvatus
83652 Yhteiskuntatiet.tri, kansainvälinen 

politiikka
83653 Yhteiskuntatiet. tr i , kansantaloustiede
83654 Yhteiskuntatiet. tr i , lehdistö- ja tie

dotusoppi
83655 Yhteiskuntatiet. t r i , psykologia
83656 Yhteiskuntatiet. tr i , sosiaalipsykolo

gia
83657 Yhteiskuntatiet.tn, sosiologia
83658 Yhteiskuntatiet. tr i , valtio-oppi
83659 Yhteiskuntatiet. tr i , tiedotusoppi (ra

dio- ja tv-oppi)
83661 Yhteiskuntatiet. t r i , sosiaalipolitiikka
83662 Yhteiskuntatiet. tr i , sosiaalipolitiik

ka, sosiaalihuolto
83663 Yhteiskuntatiet.tri, tilastotiede(lakk. 

v . 1965)
83664 Yhteiskuntatiet.tri, tietojenkäsittely

oppi
83665 Yhteiskuntatiet.tri, yhteiskuntapoli

tiikka
83666 Yhteiskuntatiet.tri, taloustiede
83688 Yhteiskuntatiet. tr i , muu pääaine
83689 Yhteiskuntatiet.tri, pääaine tuntema

ton
8369 Hallintotiet. t r i ,

83691 Hallintotiet. t r i , julkishallinto
83692 Hallintotiet.tri, julkisoikeus
83693 Hallintotiet.tri, kunnallispolitiikka
83694 Hallintotiet.tri, sosiologia
83695 Hallintotiet.tri, sosiaali- ja talouse- 

kologia
83698 Hallintotiet.tri, muu pääaine
83699 Hallintotiet. tr i , pääaine tuntematon

837 Muut li s. tutkinnot yhteiskunta- ja käyttäytymistie
teiden alalla
8371

8373

- 8372 Kasvatustiet.lis.
83711 Kasvatustiet.lis , filosofia
83712 Kasvatustiet.lis , erityi s pedagogiikka
83713 Kasvatustiet.lis, kasvatustiede
83714 Kasvatustiet.lis, kehityspsykologia
83715 Kasvatustiet.lis, psykologia
83728 Kasvatustiet.lis , muu pääaine
83729 Kasvatustiet.lis , pääaine tuntematon

- 8374 F il.lis , yhteiskunta- ja käyttäytymis-
tiet. opintoala

83731 F il.lis , kasantaloustiede
83732 F il.lis , taloustiede

83733 F il.lis , kasvatustiede
83734 F il.lis , psykologia
83735 F il .lis , sosiologia
83736 F il .l is , valtio-oppi
83737 F il.lis , filosofia (Tamp. yo. mate- 

maatt. fil. o s .)
83738 F il.lis , käytännöllinen filosofia
83739 F il .lis , sosiaalipolitiikka
83741 F il .l is , yleinen valtio-oppi
83742 F il .lis , poliittinen historia
83748 F il.lis , muu yhteisk.- ja käyttäyty

mis tiet . pääaine
83749 F il.lis , muu yhteisk.- ja käyttäyty- 

mistiet. suunta, pääaine tuntematon
8375 Liikuntatiet.lis.

83751 Liikuntatiet.lis, liikuntapedagogiikka
83752 Liikuntatiet.lis, liikuntahygienia ja 

kansanterveys
83753 Liikuntatiet.lis, liikuntafysiologia
83754 Liikuntatiet.lis, liikunnan sosiologia
83758 Liikuntatiet. l i s , muu pääaine
83759 Liikuntatiet.lis, pääaine tuntematon 

8379 Muu lis . tutkinto yhteiskunta- ja käyttäyty-
mistiet. alalla
83798 Muu yhteiskunta- ja käyttäytymistiet. 

lis . tutkinto

838 Muut yhteiskunta- ja käyttäytymistiet. tohtorit 
8381 - 8382 Kasvatustiet, tri

83811 K asvatustiet. t r i , filosofia
83812 K asvatustiet. tri, erityispedagogiikka
83813 K asvatustiet. tri, kasvatustiede
83814 K asvatustiet. tr i , psykologia
83815 K asvatustiet. tri, kehityspsykologia
83828 K asvatustiet. tri, muu pääaine
83829 K asvatustiet. tri, pääaine tuntematon 

8383 - 8384 F il.t ir , yhteiskunta- ja käyttäytymis
tiet. opintoala

83831 F il.tr i, kansantaloustiede
83832 F il.tr i, taloustiede
83833 F il.tr i, kasvatustiede
83834 F il.tr i, psykologia
83835 F il.tr i, sosiologia
83836 F il.tr i, valtio-oppi
83837 F il.tr i, filosofia (Tamp. yo. mate- 

maatt. fil. o s .)
83838 F il .tn , käytännöllinen filosofia
83839 F il.tr i, sosiaalipolitiikka
83841 F il.tr i, yleinen valtio-oppi
83842 F il.tr i, poliittinen historia
83848 F il.tr i, muu yhteisk.- ja käyttäyty

mistiet. pääaine
83849 F il.tr i, muu yhteisk.- ja käyttäyty

mistiet. suunta, pääaine tuntematon
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8385 L iik un tatiet.tr i
83851 Liikuntatiet.tri, liikuntapedagogiikka
83852 L iik u n ta tie t.tr i, liikuntahygienia ja 

kansanterveys
83853 L iik u n ta tie t.tr i, liikuntafysiolog ia
83854 Liikuntatiet.tri, liikunnan sosiologia
83858 L iik u n ta tie t.tr i, muu pääaine
83859 L iik u n ta tie t.tr i, pääaine tuntematon 

8389 Muu yhteiskunta- ja käyttäytym istiet. tri
83898 Muu yhteiskunta- ja käyttäytymistiet. 

tri

84 TEKNIIKAN JA LUONNONTIETEIDEN KOULUTUS 
841 - 844 Tekniikan lis . tutkinto

8411 - 8412 Tekniikan l i s , konetekniikka
84111 Tekn.lis, koneenrakennus
84112 Tekn. l i s , laivanrakennus
84113 Tekn.lis, lentokoneenrakennus
84114 Tekn.lis, tekstiiliteollisuus
84115 Tekn.lis, LVI-tekniikka
84116 Tekn.lis, prosessitekniikka
84128 Tekn. l i s , muu konetekniikan opinto

suunta
84129 Tekn.lis, konetekniikka, opintosuunta 

tuntematon
8413 Tekniikan l i s , tuotantotalous

84131 Tekn.lis, tuotantotalous
84132 Tekn.lis, talousinsinöörin opinto

suunta (Lappeenrannan TKK)
8414 Tekniikan l is , sähkötekniikka

84141 Tekn.lis, sähkövoimatekniikka
84142 Tekn.lis, voimatekniikka (Lappeen

rannan TKK)
84143 Tekn.lis, elektroniikka
84144 Tekn.lis, mittaustekniikka
84145 Tekn.lis, teoreettinen sähkötekniikka
84148 Tekn.lis, muu sähkötekniikan opinto

suunta
84149 Tekn.lis, sähkötekniikka, opintosuun

ta tuntematon
8415 Tekniikan l i s , rakennustekniikka

84151 Tekn.lis, maa- ja tienrakennus
84152 Tekn. l i s , vesirakennus
84153 Tekn.lis, talon- ja sillanrakennus
84154 Tekn.lis, vesihuoltotekniikka
84155 Tekn.lis, liikennetekniikka
84156 Tekn.lis, rakennustalous- ja tuotan

totekniikka
84158 Tekn. lis, muu rakennustekniikan opin

tosuunta

84159 Tekn.lis, rakennustekniikka, opinto
suunta tuntematon

8416 Tekniikan l i s , puunjalostus
84161 Tekn.lis, puun mekaaninen teollisuus
84162 Tekn.lis, puun kemiallinen teollisuus
84163 Tekn.lis, paperiteollisuus
84168 Tekn.lis, muu puunjalostustekniikan 

opintosuunta
84169 Tekn.lis, puunjalostus, opintosuunta 

tuntematon
8417 Tekniikan lis , kemia

84171 Tekn. lis , kemian teollisuus
84172 Tekn.lis, biokemian teollisuus
84173 Tekn.lis, prosessitekniikka
84178 Tekn.lis, muu kemian opintosuunta
84179 Tekn.lis, kemia, opintosuunta tunte

maton
8418 Tekniikan l i s , vuonteollisuus

84181 Tekn.lis, kaivostekniikka
84182 Tekn.lis, metallurgia
84188 Tekn.lis , muu vuoriteollisuuden opin

tosuunta
84189 Tekn.lis, vuoriteollisuus, opinto

suunta tuntematon
8419 Tekniikan lis , teknillinen fysiikka

84191 Tekn.lis, teknillinen fysiikka
84192 Tekn.lis, teknillinen matematiikka
84193 Tekn.lis, säätö- ja systeemitekniikka
84194 Tekn.lis, materiaalifysiikka
84198 Tekn.lis, muu teknillisen fysiikan 

opintosuunta
84199 Tekn. l i s , teknillinen fysiikka, opin - 

to suunta tuntematon
8421 Tekniikan lis , maanmittaus 

84211 Tekn.lis, maanmittaus
8422 Tekniikan l i s , arkkitehtuuri 

84221 Tekn.lis, arkkitehtuuri
8423 Tekniikan l i s , prosessitekniikka 

84231 Tekn.lis, prosessitekniikka
8429 Tekniikan lis , muu opintoala tai opintoala 

tuntematon
84298 Tekn. lis , muu opintoala
84299 T ekn.lis, opintoala tuntematon

83-84

843 - 844 Tekniikan tohtori
8431 - 8432 Tekniikan tr i, konetekniikka

84311 Tekn.tri, koneenrakennus
84312 Tekn.tri, laivanrakennus
84313 Tekn.tri, lentokoneenrakennus
84314 Tekn.tri, tekstiiliteollisuus
84315 Tekn.tri, LVI-tekniikka



84316 Tekn.tri, prosessitekniikka
84328 Tekn.tri, muu konetekniikan opinto - 

suunta
84329 Tekn.tri, konetekniikka-, opintosuunta 

tuntematon
8433 Tekniikan tri, tuotantotalous

84331 Tekn.tri, tuotantotalous
84332 Tekn. tr i , talousinsinöörin opintosuun

ta (Lappeenrannan TKK)
8434 Tekniikan tri, sähkötekniikka

84341 Tekn.tri, sähkövoimatekniikka
84342 Tekn.tri, voimatekniikka (Lappeen

rannan TKK)
84343 Tekn.tri, elektroniikka
84344 Tekn.tri, mittaustekniikka
84345 Tekn.tri, teoreettinen sähkötekniikka
84348 Tekn.tri, muu sähkötekniikan opinto

suunta
84349 Tekn.tri, sähkötekniikka, opintosuun

ta tuntematon
8435 Tekniikan tri, rakennustekniikka

84351 Tekn.tri, maa- ja tienrakennus
84352 Tekn.tri, vesirakennus
84353 Tekn.tri, talon- ja sillanrakennus
84354 Tekn.tri, vesihuoltotekniikka
84355 Tekn.tri, liikennetekniikka
84356 Tekn.tri, räkennustalous- ja tuotan

totekniikka
84358 Tekn.tri, muu rakennustekniikan 

opintolinja
84359 Tekn.tri, rakennustekniikka, opinto

suunta tuntematon
8436 Tekniikan tri, puunjalostus

84361 Tekn.tri, puun mekaaninen teollisuus
84362 Tekn.tri, puun kemiallinen teollisuus
84363 Tekn.tri, paperiteollisuus
84368 Tekn.tri, muu puunjalostustekniikan 

opintosuunta
84369 Tekn.tri, puunjalostus, opintosuunta 

tuntematon
8437 Tekniikan tri, kemia

84371 Tekn.tri, kemian teollisuus
84372 Tekn.tri, biokemian teollisuus
84373 Tekn.tri, prosessitekniikka
84378 Tekn.tri, muu kemian opintosuunta
84379 Tekn.tri, kemia, opintosuunta tunte

maton
8438 Tekniikan tri, vuoriteollisuus

84381 Tekn.tri, kaivostekniikka
84382 Tekn.tri, metallurgia
84388 Tekn. tr i , muu vuoriteollisuuden opin

tosuunta
84389 Tekn.tri, vuoriteollisuus, opinto

suunta tuntematon

8439 Tekniikan tri, fysiikka
84391 Tekn.tri, teknillinen fysiikka
84392 Tekn.tri, teknillinen matematiikka
84393 Tekn.tri, säätö- ja systeemitekniikka
84394 Tekn.tri, materiaalifysiikka
84398 Tekn.tri, muu teknillisen fysiikan 

opintosuunta
84399 Tekn.tri, teknillinen fysiikka, opinto

suunta tuntematon
8441 Tekniikan tri, maanmittaus 

84411 Tekn.tri, maanmittaus
8442 Tekniikan tri, arkkitehtuuri 

84421 Tekn.tri, arkkitehtuuri
8449 Tekniikan tri, muu opintoala tai opintoala 

tuntematon
84498 Tekn.tri, muu opintoala
84499 Tekn.tri, opintoala tuntematon

845 Filosofian lis . tutkinto matein.-luonnont. opintoala
8451 F il.lis , matematiikka, tietojenkäsittelyoppi

84511 F il .l is , matematiikka
84512 F il .lis , sovellettu matematiikka 
84516 F il.lis , tietojenkäsittelyoppi
84519 F il.lis , muu matematiikan alaan kuu

luva pääaine
8452 F il.lis , fysiikka, tähtitiede yms.

84521 F il .lis , fysiikka
84522 F il.lis , teoreettinen fysiikka
84523 F il.lis , tähtitiede
84524 F il.lis , meteorologia
84525 F il.lis , geofysiikka
84529 F il.lis , muu fysiikan alaan kuuluva 

pääaine
8453 - 8454 F il.lis , kemia, mikrobiologia

84531 F il.lis , kemia
84536 F il.lis , biokemia
84537 F il.lis , mikrobiologia
84549 F il.lis , muu kemian alaan kuuluva 

pääaine
8455 F il.lis , geologia ja maantiede

84551 F il.lis , geologia
84552 F il.lis , geologia ja minerologia
84553 F il.lis , geologia ja paleontologia
84554 F il.lis , maaperägeologia
84555 F il.lis , maantiede
84559 F il.lis , muu geologian ja maantieteen 

alaan kuuluva pääaine
8456 F il.lis , biologia

84561 F il.lis , eläintiede
84562 F il.lis , kasvitiede
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84563 F il .l is , perinnöllisyystiede 
84569 F il.lis , muu biologian alaan kuuluva 

pääaine
8459 F il.lis , luonnontieteellinen opintoala, muu 

pääaine tuntematon
84598 F il.lis , matem. -luonnont. opintoala, 

muu pääaine
84599 F il.lis , matem. -luonnont. opintoala, 

pääaine tuntematon

846 Filosofian tohtori, matem. -luonnontiet. opintoala
8461 F il. t r i , matematiikka

84611 F il.tr i, matematiikka
84612 F il.tr i, sovellettu matematiikka 
84616 F il.tr i, tietojenkäsittelyoppi
84619 F il.tr i, muu matematiikan alaan kuu

luva pääaine
8462 F il.tr i, fysiikka, tähtitiede yms.

84621 F il.tr i, fysiikka
84622 F il.tr i, teoreettinen fysiikka
84623 F il.tr i, tähtitiede
84624 F il.tr i, meteorologia
84625 F il.tr i, geofysiikka
84629 F il.tr i, muu fysiikan alaan kuuluva 

pääaine
8463 - 8464 F il.tr i, kemia, mikrobiologia

84631 F il.tr i, kemia
84636 F il.tr i, biokemia
84637 F il.tr i, mikrobiologia
84649 F il.tr i, muu kemian alaan kuuluva 

pääaine
8465 F il.tr i, geologia ja maantiede

84651 F il.tr i, geologia
84652 F il.tr i, geologia ja minerologia
84653 F il.tr i, geologia ja paleontologia
84654 F il.tr i, maaperägeologia
84655 F il.tr i, maantiede
84659 F il.tr i, muu geologian ja maantieteen 

alaan kuuluva pääaine
8466 F il.tr i, biologia

84661 F il.tr i, eläintiede
84662 F il.tr i, kasvitiede
84663 F il.tr i, perinnöllisyystiede
84669 F il.tr i, muu biologian alaan kuuluva 

pääaine
8469 F il.tr i, luonnontieteellinen opintoala, muu 

pääaine tai pääaine tuntematon 
84698 F il.tr i, matem.-luonnont. opintoala, 

muu pääamen

84699 F il.tr i, matem.-luonnont. opintoala, 
pääaine tuntematon

848 Muut tekniikan ja luonnontieteiden alaan kuuluvat 
lis . tutkinnot
8481 Maat. -ja  metsät.lis , elintarvikeopmnot

84811 Maat.-ja metsät.lis, elintarvikekemia 
ja -teknologia

84812 M aat.-ja metsät.lis, lihateknologia
84813 Maat.-ja metsät.lis , maitotaloustiede 
84819 M aat.-ja metsät . l is , elintarvikeopii-

nöt, pääaine tuntematon
8482 Maat.-ja m etsät.lis, muut opinnot

84821 Maat.-ja metsät.lis , limnologia
84822 M aat.-ja metsät.lis, mikrobiologia
84823 M aat.-ja metsät.lis , ravintokemia,, 

ravitsemustieteellinen suunta
84824 Maat.-ja metsät, l is , luonnonhoito ja 

suojelu
84829 Maat.-ja metsät.lis, muut opinnot, 

pääaine tuntematon

849 Muut tekniikan ja luonnontieteiden alaan kuuluvat 
tohtorit
8491 Maat.-ja metsät.tri, elintarvikeopinnot

84911 Maat. -  ja metsät. tr i, elintarvikekemia 
ja -teknologia

84912 M aat.-ja metsät.tri, lihateknologia
84913 M aat.-ja metsät.tri, maitotaloustiede
84919 Maat.-ja metsät.tri, elintarvikeopin

not, pääaine tuntematon
8492 M aat.-ja metsät.tri, muut opinnot

84921 Maat.-ja metsät.tri, limnologia
84922 Maat.-ja metsät.tri, mikrobiologia
84923 Maat.-ja metsät.tri, ravintokemia, 

ravitsemustieteellinen suunta
84924 M aat.-ja metsät.tri, luonnon hoito ja 

suojelu
84929 M aat.-ja metsät.tri, muut opinnot, 

pääaine tuntematon
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86 HOITOALAN KOULUTUS
861 - 862 Erikoislääkärin koulutus

8611 - 8612 Erikoislääkäri, sisätaudit, lastentau
dit, iho- ja sukupuolitaudit

86111 Erikoislääkäri, sisätaudit
86112 Erikoislääkäri, reumasairaudet
86113 Erikoislääkäri, keuhkosairaudet tai 

keuhkotuberkuloosi
86114 Erikoislääkäri, lastentaudit
86115 Erikoislääkäri, iho- ia sukupuolitau

dit
86128 Erikoislääkäri, muu tähän ryhmään 

kuuluva erikoisala
8613 - 8614 Erikoislääkäri, kirurgia, anestesio

logia
86131 Erikoislääkäri, kirurgiset taudit
86132 Erikoislääkäri, leukakirurgia
86133 Erikoislääkäri, neurokirurgia
86134 Erikoislääkäri, anestesiologia 
86148 Erikoislääkäri, muu tähän ryhmään

kuuluva erikoisala
8615 - 8616 Erikoislääkäri, laboratorioalat

86151 Erikoislääkäri, kliininen farmakolo
gia

86152 Erikoislääkäri, kliininen fysiologia
86153 Erikoislääkäri, kliininen hematologia
86154 Erikoislääkäri, kliininen kemia
86155 Erikoislääkäri, kliininen mikrobiolo

gia
86156 Erikoislääkäri, kliininen neurofysio

logia
86157 Erikoislääkäri, patologia
86158 Erikoislääkäri, serobakteriologia
86168 Erikoislääkäri, muu tähän ryhmään

kuuluva erikoisala
8617 Erikoislääkäri, naistentaudit ja synnytykset

86171 Erikoislääkäri, naistentaudit ja syn
nytykset

86178 Erikoislääkäri, muu tähän ryhmään 
kuuluva erikoisala

8618 Erikoislääkäri, psykiatria, neurologia
86181 Erikoislääkäri, psykiatria tai hermo

ja mielitaudit
86182 Erikoislääkäri, lastenpsykiatria
86183 Erikoislääkäri, neurologia
86188 Erikoislääkäri, muu tähän ryhmään 

kuuluva erikoisala
8619 Erikoislääkäri, radiologia, sädehoito

86191 Erikoislääkäri, radiologia
86192 Erikoislääkäri, sädehoito
86198 Erikoislääkäri, muu tähän ryhmään 

kuuluva erikoisala

8621 Erikoislääkäri, silmätaudit, korva-, nenä- 
ja kurkkutaudit
86211 Erikoislääkäri, silmätaudit
86212 Erikoislääkäri, korva-, nenä- ja 

kurkkutaudit
86213 Erikoislääkäri, puhe- ja äänihäiriöt
86214 Erikoislääkäri, hammastaudit 
86218 Erikoislääkäri, muu tähän ryhmään

kuuluva erikoisala
8622 Erikoislääkäri, oikeuslääketiede 

86221 Erikoislääkäri, oikeuslääketiede 
86228 Erikoislääkäri, muu tähän ryhmään

kuuluva erikoisala
8623 Erikoislääkäri, terveydenhuolto tai kuntou

tus
86231 Erikoislääkäri, terveydenhuolto
86232 Erikoislääkäri, työlääketiede
86233 Erikoislääkäri, fysikaalinen hoito ja 

kuntoutus
86234 Erikoislääkäri, avohoito
86238 Erikoislääkäri, muu tähän ryhmään 

kuuluva erikoisala
8629 Erikoislääkäri, muu erikoisala tai erikois

ala tuntematon
86298 Erikoislääkäri, muu erikoisala
86299 Erikoislääkäri, erikoisala tuntematon

863 - 864 Lääketiet, ja kir 
8631 - 8634 Lääketiet.

86311 Lääketiet.
86312 Lääketiet, 

gia
86313 Lääketiet.
86314 Lääketiet.
86315 Lääketiet.
86316 Lääketiet.
86317 Lääketiet.
86318 Lääketiet.
86319 Lääketiet.
86321 Lääketiet, 

siikka
86322 Lääketiet.
86323 Lääketiet.
86324 Lääketiet.
86325 Lääketiet.
86326 Lääketiet.

tohtori
tri, teoreettiset aineet 
tri, anatomia
t n ,  bakteerioppi ja serolo-

tri, farmakologia 
tri, fysiologia 
tri, genetiikka 
tri, kokeellinen biologia 
tr i , kokeellinen kirurgia 
tri, kokeellinen neurologia 
tri, kokeellinen patologia 
tri, lääketieteellinen fy-

tri, patologinen anatomia 
t n , lääketieteellinen kemia 
tri, virusoppi 
tri, immunologia 
tri, epidemiologia
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86348 Lääketiet.tri, muu teoreettinen eri
koisala

86349 Lääketiet.tri, teoreettinen erikois
ala tuntematon

8635 - 8639 Lääketiet.tri, kliiniset aineet
86351 Lääketiet,tri, anestesiologia
86352 Lääketiet.tri, hygienia
86353 Lääketiet.tri, hematologia
86354 Lääketiet.tri, iho- ja sukupuolitaudit
86355 Lääketiet.tri, kardiologia
86356 Lääketiet.tri, kirurgia
86357 Lääketiet.tri, plastiikkakirurgia
86358 Lääketiet.tri, kliininen kemia
86359 Lääketiet.tri, kliininen bakteerioppi
86361 Lääketiet.tn, korva-, nenä- jakurk- 

kutautioppi
86362 Lääketiet.tri, lapsikirurgia
86363 Lääketiet.tri, lastentautioppi
86364 Lääketiet.tri, neonatologia
86365 Lääketiet.tri, neurologia
86366 Lääketiet.tri, neurokirurgia
86367 Lääketiet.tn, oikeuslääketiede
86368 Lääketiet. tr i , psykiatria
86369 Lääke tiet. tri, reumatologia
86371 Lääketiet.tri, silmätautioppi
86372 Lääketiet.tn, sisätautioppi
86373 Lääketiet.tri, synnytys- ja naisten- 

tautioppi
86374 Lääketiet.tri, sädehoito-oppi ja rönt- 

genologia
86375 Lääketiet.tn, sosiaalilääketiede
86376 Lääketiet.tri, röntgendiagnostiikka
86377 Lääketiet.tri, gynekologinen radiolo

gia
86378 Lääketiet.tri, diagnostinen radiologia
86379 Lääketiet.tn, tuberkuloosi- jakeuh- 

kosairausoppi
86381 Lääketiet, tri, lääketieteellinen radio

logia
86382 Lääketiet.tn, kliininen farmakologia
86383 Lääketiet.tn, kliininen fysiologia
86398 Lääketiet.tri, muu kliininen erikois

ala
86399 Lääketiet.tri, kliininen erikoisala 

tuntematon
8649 Lääketiet.tri, muu erikoisala tai erikoisala 

tuntematon
86498 Lääketiet, tr i , muu erikoisala
86499 Lääketiet.tri, erikoisala tuntematon

865 Hammaslääketiet. tohtori
8655 - 8659 Hammaslääketiet. tri

86551 Hammaslääketiet.tri, hammaskirurgia
86552 Hammaslääketiet.tri, hampaantäyttö- 

oppi
86553 Hammaslääketiet.tri, hammasprotee- 

sioppi
86554 Hammaslääketiet.tri, hammaslääket. 

biokemia
86555 Hammaslääketiet. t r i , hammaslääket. 

röntgenologi a
86556 Hammaslääketiet.tri, lasten hampai

den hoito- ja oikomisoppi
86557 Hammaslääketiet.tri, parodontologia
86598 Hammaslääketiet.tri, muu erikoisala
86599 Hammaslääketiet.tri, erikoisala tun

tematon

866 Eläinlääketiet. tohtori
8661 - 8663 Eläinlääketiet. t r i , teoreettiset aineet

86611 Eläinlääketiet.tri, anatomia
86612 Eläinlääketiet. tri, bakteerioppi ja se- 

rologia
86613 Eläinlääketiet. tr i , farmakologia
86614 Eläinlääketiet. tr i , fysiologia
86615 Eläinlääketiet. tr i , kokeellinen biolo

gia
86616 Eläinlääketiet. tr i , kotieläingenetiikka
86617 Eläinlääketiet. tr i , patologinen anato

mia
86618 Eläinlääketiet. tr i, lääketieteellinen 

kemia
86619 Eläinlääketiet. tr i , virusoppi
86638 Eläinlääketiet. tr i , muu teoreettinen 

erikoisala
86639 Eläinlääketiet. tr i , teoreettinen eri

koisala tuntematon
8664 - 8666 Eläinlääketiet. t n , kliiniset aineet

86641 Eläinlääketiet. tri, elintarvikehygie
nia

86642 Eläinlääketiet.tri, kotieläinhygienia
86643 Eläinlääketiet.tri, kirurgia
86644 Eläinlääketiet. tr i , kliininen kemia
86645 Eläinlääketiet. tr i , silmätautioppi
86646 Eläinlääke tiet. tri, sisätautioppi
86647 Eläinlääketiet. tr i , synnytysoppi
86648 Eläinlääketiet. tr i , sädehoito-oppi ja 

röntgenologi a
86668 Eläinlääketiet. t r i , muu kliininen eri - 

koisala
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-87
86669 Eläinlääketiet.tri, kliininen erikois

ala tuntematon
8669 Eläinlääketiet.tri, muu erikoisala tai eri

koisala tuntematon
86698 Eläinlääketiet.tri, muu erikoisala
86699 Eläinlääketiet.tri, erikoisala tunte

maton

868 Muut lis . tutkinnot hoitoalalla 
8681 Farm.lis. tutkinto

86811 Farm .lis, farmaseuttinen kemia
86812 Farm .lis, farmakologia
86813 Farm .lis, farmaseuttinen teknologia
86818 Farm .lis, muu erikoisala
86819 Farm .lis, erikoisala tuntematon 

8689 Muut lis . tutkinnot hoitoalalla
86898 Muu hoitoalan lis . tutkinto
86899 Hoitoalan lis . tutkinto, erikoisala 

tuntematon

869 Muut hoitoalan tohtorit 
8691 Farm.tri

86911 Farm .tri, farmaseuttinen kemia
86912 Farm.tri, farmakognosia
86913 Farm.tri, farmaseuttinen teknologia
86918 Farm .tri, muu erikoisala
86919 Farm.tri, erikoisala tuntematon 

8699 Muut hoitoalan tohtorit
86998 Muu hoitoalan tri
86999 Hoitoalan tn , erikoisala tuntematon

87 MAA- JA METSÄTALOUDEN KOULUTUS 
871 Maatalous- ja metsätiet, lis . tutkinto

8711 - 8714- M aat.- ja metsät.lis, maatalousopin- 
not

87111 M aat.- ja m etsät.lis, kasvinviljelys - 
tiede

87112 M aat.- ja m etsät.lis, kasvinjalostus- 
tiede

87113 Maat.- ja m etsät.lis, kasvipatologia
87114 Maat.- ja metsät.lis , kotieläintiede
87115 Maat.- ja metsät.lis , kotieläinten ja- 

lostustiede

87116 Maat.- ja metsät. l i s , maanviljelysta- 
lous

87117 Maat.- ja metsät.lis, maanviljelyske- 
mia ja -fysiikka

87118 Maat.- ja metsät.lis, maatalouden 
työtekniikka

87119 Maat.- ja m etsät.lis, maatalouseläin- 
tiede

87121 M aat.- ja metsät.lis, maatalouspoli
tiikka

87122 Maat.- ja metsät.lis, puutarhatiede
87148 Maat.- ja metsät.lis, maatalous opin

not, muu pääaine
87149 Maat. - ja m etsät.lis, maatalousopin- 

not, pääaine tuntematon
8715 - 8718 Maat.- ja metsät, lis , metsäopinnot

87151 Maat.- ja metsät.lis,.kansantaloudel
linen metsäekonomia

87152 Maat.- ja metsät. l i s , metsäeläintiede
87153 Maat.- ja metsät.lis, metsänarvioi- 

mistiede
87154 Maat.- ja metsät.lis, metsänhoitotie- ' 

de
87155 Maat.- ja metsät.lis , metsäpatologia
87156 Maat.- ja m etsät.lis, metsätalouden 

liiketiede
87157 M aat.- ja metsät.lis, metsäteknolo

gia
87158 M aat.- ja m etsät.lis, puuteknologia
87159 Maat.- ja m etsät.lis, puumarkkina- 

tiede
87161 Maat.- ja m etsät.lis, suometsätiede
87162 Maat.- ja m etsät.lis, kasvinjalostus- 

tiede
87188 Maat.- ja metsät.lis, metsäopinnot, 

muu pääaine
87189 Maat.- ja metsät.lis, metsäopinnot, 

pääaine tuntematon
8719 Maat. - ja metsät, lis , opintosuunta ja pääai

ne tuntematon
87199 Maat.- ja metsät. l i s , opintosuunta ja 

pääaine tuntematon

872 Maatalous- ja metsätiet, tohtori
8721 - 8724 Maat.- ja metsät, tri, maatalous opin

not
87211 Maat.- ja metsät.tri, kasvinviljelys- 

tiede
87212 Maat.- ja metsät.tri, kasvinjalostus- 

tiede
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87213 Maat.- ja metsät.tri, kasvipatologia
87214 Maat.- ja metsät.tri, kotieläintiede
87215 Maat.- ja metsät.tri, kotieläinten ja- 

lostustiede
87216 Maat.- ja metsät.tri, maanviljelysta- 

lous
87217 Maat.- ja metsät.tri, maanviljelyske- 

mia ja -fysiikka
87218 Maat.- ja metsät. tr i , maatalouden 

työtekniikka
87219 Maat.- ja metsät.tri, maatalouseläin- 

tiede
87221 Maat.- ja metsät.tri, maatalouspoli

tiikka
87222 Maat.- ja metsät.tri, puutarhatiede
87248 Maat.- ja metsät.tri, maatalousopin - 

not, muu pääaine
87249 Maat.- ja metsät.tri, maatalousopin- 

not, pääaine tuntematon
8725 - 8728 Maat.- ja metsät.tri, metsäopinnot

87251 Maat.- ja metsät.tri, kansantaloudel
linen metsäekonomia

87252 Maat.- ja metsät.tri, metsäeläintiede
87253 Maat.- ja metsät.tri, metsänarvioi- 

mistiede
87254 Maat.- ja metsät.tri, metsänhoitotie

de
87255 M aat.- ja metsät.tri, metsäpatologia
87256 Maat.- ja metsät.tri, metsätalouden 

liiketiede
87257 Maat. - ja metsät.tri, metsäteknologia
87258 Maat.- ja metsät.tri, puuteknologia
87259 Maat.- ja metsät.tri, puumarkkina- 

tiede
87261 Maat.- ja metsät.tri, suometsätiede
87262 M aat.- ja metsät, tri, kasvinjalostus - 

tiede
87288 Maat. -  ja metsät. tr i , metsäopinnot, 

muu pääaine
87289 Maat.- ja metsät.tri, metsäopinnot, 

pääaine tuntematon
8729 M aat.- ja metsät.tri, opintosuunta ja pääai

ne tuntematon
87299 Maat.- ja metsät.tri, opintosuunta ja 

pääaine tuntematon

88 MUIDEN ERIKOISALOJEN KOULUTUS 
881 Yleisesikuntaupseerin tutkinto

8811 Y leisesikuntaupseerin  tutkinto, m aasotalinja 
88111 Y leisesik u n tau p seeri, m aasotalin ja , 

y leinen  opinto suunt a

88112 Yleisesikuntaupseeri, maasotalinja, 
teknillinen opintosuunta

88119 Yleisesikuntaupseeri, maasotalinja, 
suunta tuntematon

8812 Yleisesikuntaupseerin tutkinto, merisotalin
ja
88121 Yleisesikuntaupseeri, merisotalinja, 

yleinen opintosuunta
88122 Yleisesikuntaupseeri, merisotalinja, 

teknillinen opintosuunta
88129 Yleisesikuntaupseeri, merisotalinja, 

suunta tuntematon
8813 Yleisesikuntaupseerin tutkinto, ilmasotalinja

88131 Yleisesikuntaupseeri, ilmasotalinja, 
yleinen opintosuunta

88132 Yleisesikuntaupseeri, ilmasotalinja, 
teknillinen opintosuunta

88139 Yleisesikuntaupseeri, ilmasotalinja, 
suunta tuntematon

8819 Yleisesikuntaupseerin tutkinto, erikoisala
tuntematon
88199 Yleisesikuntaupseeri, erikoisala tun

tematon

888 Muut lis . tutkinnot
8881 Maat.- ja m etsät.lis, kotitalous opinnot

88811 Maat. -  ja metsät.lis , kodin talous
tiede

88812 M aat.- ja metsät.lis, ravintokemia, 
kotitaloudellinen suunta

88819 Maat. - ja metsät.lis, kotitalousopin- 
not, pääaine tuntematon

8889 Muu lis . tutkinto tai lis . tutkinto, erikois
ala tuntematon
88898 Muu lis . tutkinto
88899 L is. tutkinto, erikoisala tuntematon

889 Muut tohtorit
8891 Maat.- ja metsät.tri, kotitalousopinnot

88911 Maat.- ja metsät.tri, kodin talous
tiede

88912 M aat.- ja metsät.tri, ravintokemia, 
kotitaloudellinen suunta

88919 M aat.- ja metsät.tri, kotitalousopin
not, pääaine tuntematon 

8899 Muu tri tai tri, erikoisala tuntematon
88998 Muu tri
88999 T ri, erikoisala tuntematon
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Poliisikokelaskoulutus .....................................  38121
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