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Alkusanat

•3 / - 7 ?

Tässä liitteessä ovat Koulutusluokitus-käsikiijaan lisätyt uudet koodit, nimikkeiden tar
kistukset sekä lakkautetut ja korvaavat koodit vuodelta 1990. Koulutusluokitus-käsikirja 
on viimeksi julkaistu 31.12.1988 tilanteen mukaisena (Käsikiijoja nro 1, Koulutusluoki- 
tus 31.12.1988, 8. uusittu laitos.) Seuraava Koulutusluokitus-käsikiija 31.12.1991 tilan
teen mukaisena pyritään julkaisemaan vuoden 1992 lopussa.

Vuonna 1989 koulutusluokitukseen tehdyt muutokset on aikaisemmin julkaistu Koulu- 
tusluokitus-käsikirjaan liittyvänä liitteenä (Liite 3. Koulutuskoodimuutokset vuonna 
1989).

Koulutusluokitus-käsikiijaa ja siihen liittyviä liitteitä myy Tilastokeskus.

Koulutustoiminnassa tapahtuu jatkuvasti muutoksia ja uudistuksia. Koulutusluokitus- 
koodisto pidetään ajan tasalla ottamalla siihen uusia koodeja ja koulutuksia sekä tarkis
tamalla nimikkeistöjä sen jälkeen, kun uusi koulutus on alkanut. Nämä tarkistukset teh
dään vuosittain. Muutokset valmistelee Tilastokeskuksen koulutustilastotoimisto.

Koulutusluokitus-käsikiija sisältää sekä nykyiset koulutukset että vuosikymmeniä sitten 
olleet koulutukset ja tutkinnot.

Muutosten käyttöönotto rekisterityyppisissä tiedostoissa, mm. henkilötietojärjestelmissä 
edellyttää koodiluetteloiden, täyttö- ja käsittelyohjeiden tarkistamista. Ylläpito käsittää 
koodien vaihtamisen ja lakkauttamisen, uusien koodien käyttöönoton ja nimikkeiden 
tarkistuksen. Tarkistus tehdään vuosittain. Esim., jos rekisteritiedoston koulutuskoodit 
ovat 31.12.1988 tilanteen mukaisia, päästään 31.12.1990 tilanteen mukaisiin koulutus- 
koodeihin seuraavasti:
Rekisteritiedoston koulutuskoodit päivitetään ensin vuonna 1989 tehdyillä koulutuskoo- 
dien muutostiedoilla ja tämän jälkeen vuonna 1990 tehdyillä koulutuskoodien muutos- 
tiedoilla.

Koodimuutostiedot Tilastokeskus toimittaa eri sopimuksesta tarvitsijoille myös konekie
lisessä muodossa. Tilaukset, puh. 17 341/Riitta Kaisio
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1. Koodimuutokset 31.12.1989 tilanteen mukaiseen
koulutusluokitukseen koulutusalan ja -asteen mukaan

1.1. Uudet koulutuskoodit vuonna 1990

K o o d i A p u -
ko o d i

K o o d in
sy n ty -
vu o s i

K o o d in  n im ik e

51441-4 (14) 1990 Kuvataite ilija  (4-v.)
71164-8 (51) 1990 Taiteen kand, käsi- ja  ta ide teo llisuus
7143 ( 4 ) 1990 Tanssita iteen kand. tu tkinto
71431-1 (34) 1990 Tanssita iteen kand.
81423-6 (23) 1990 Fil.lis, teatteritiede
81623-1 (25) 1990 Fil.tri, teatteritiede
8175-8176 ( 7 ) 1990 Teatterita iteen lis.
81769-2 (57) 1990 Teatterita iteen lis, pääaine tuntem aton
8181-8182 ( 8 ) 1990 Taiteen tri
81811-2 (18) 1990 Taiteen tri, kuvaam ata idon opetus
81812-0 (18) 1990 Taiteen tri, graafinen suunnitte lu
81829-4 (18) 1990 Taiteen tri, pääaine tuntem aton
81831-0 (38) 1990 M usiikin tri, tie teellinen linja
81832-8 (38) 1990 M usiikin tri, ta iteellinen linja

73262-8 (42) 1990 Ekonom i (ylempi), p ienten ja  keskisuurten yritysten johtam inen
83332-7 (13) 1990 Kauppatiet.lis, rahoitus ja  investointi

7443 ( 4 ) 1990 M aisem a-arkkitehti
74431-8 (34) 1990 M aisem a-arkkitehti

86334-0 (13) 1990 Lääketiet.tri, geronto log ia
86335-7 (13) 1990 Lääketiet.tri, lastenneuro log ia
86671-5 (76) 1990 Erikoiselä in lääkäri, p ienelä insa iraudet
86672-3 (76) 1990 Erikoiselä in lääkäri, hevossairaudet
86673-1 (76) 1990 Erikoiselä in lääkäri, lisääntym istiede
86674-9 (76) 1990 Erikoiselä in lääkäri, e lin tarvike- ja  ym päris töhygien ia
86824-0 (28) 1990 Terveydenhuollon tri, terveydenhuo lto

87146-7 (31) 1990 M aat.- ja  metsät.lls, m etsänja lostus
87186-3 (81) 1990 M a a t.- ja  m etsät.lis, riis tanhoitotiede
87223-4 (12) 1990 M aat.- ja  m etsät.tri, m aatalouden m arkk lnaekonom ia
87244-0 (32) 1990 M aat.- ja  m etsät.tri, m etsäntuotantotiede
87245-7 (32) 1990 M aat.- ja  m etsät.tri, m etsänja lostus
87285-3 (82) 1990 M aat.- ja  m etsät.tri, riis tanhoitotiede
87314-1 (13) 1990 Elintarviketiet.lis, lihateknolog ia
87315-8 (13) 1990 Elintarviketiet.lis, m aito ta loustiede

48132-5 (31) 1990 Vankeinhoidon perustutkinto
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1.2. Lakkautetut ja korvaavat koulutuskoodit vuonna 1990

L akk au te ttu
ko o d i

L a k k a u te tu n  ko o d in  n im ik e L ak k a u tu s -
vu o s i

K o rv aa va
ko o d i

K o rv a a v a n  ko o d in  n im ik e

73415 Kasvatustiet.kand, kehityspsykolog ia 1990 73414 Kasvatustiet.kand, psyko logia

83714 Kasvatustie t.lis , keh ityspsykolog ia 1990 83715 Kasvatustie t.lis , psykologia

83815 Kasvatustiet.tri, keh ityspsykolog ia 1990 83814 Kasvatustiet.tri, psyko log ia

1.3. Koulutuskoodien nimiketarkistukset vuonna 1990

Koodi Koodin nimike
41411-0 Kuvaam ata ite ilija  (alle 4-v.) 

E nt.: Kuvaam ata ite ilija

714 T e a tte r i- ja  tanssita iteen koulutus ylem m ällä  kand.asteella 
E nt.: Teatteria lan koulutus y lem m ällä  kand.asteella

81712-2 Taiteen lis, keram iikka- ja  lasitaide 
E nt.: Taiteen lis, keram iikkata ide

81713-0 Taiteen lis, s isustusarkkitehtuuri ja  huonekalusuunnitte lu 
E nt.: Taiteen lis, s isustusarkk iteh tuuri

81716-3 Ta iteen lis, vaatetussuunnitte lu  ja  pukutaide 
E nt.: Talteen lis, vaatetussuunnitte lu

73254-5 Ekonom i (ylem pi), o ikeustiede, kauppaoikeus 
E nt.: E konom i (ylempi), kauppaoikeus

73255-2 Ekonom i (ylem pi), ta lousm aantiede, aluetalous 
Ent.: E konom i (ylempi), a luetalous

73256-0 Ekonom i (ylem pi), sosio logia, yhte iskuntapolitiikka 
Ent.: E konom i (ylem pi), yhte iskuntapo litiikka

744 Arkkitehdin ja  m aisem a-arkkitehdin tutkinnot 
E nt.: A rkk itehd in  tutkinto

84667-5 Fil.tri, so lu- ja  m olekyylib io log ia  
E nt.: Fil.tri, so lub io log ia

38121-0 Poliis ikokelaskoulutus, perustutkinnon perusjakso 1 
Ent.: P o liis ikokelaskoulutus

2. Henkilöstön koulutuskoodisovellus

2.1. Uudet koulutusluokituksen 4-numerosovelluskoodit vuonna 1990

K o o d i K o o d in
sy n ty -
vu o s i

K o o d in  n im ik e

7143 1990 Tanssita iteen kand. tu tkinto
8175 1990 Teatterita iteen lis.
8181 1990 Taiteen tri
7443 1990 M aisem a-arkkitehti
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