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Förord
Handboken Utbildningsklassificering innehäller 
förutom den egentliga utbildningsklassificeringen 
en innehlllsklassificermg för vuxenutbildningen och 
koder för klassificering av personalens utbildning.

Handboken Utbildningsklassificering uppdateras 
efter hand som det sker förändringar i utbild- 
ningssystemet. Detta görs genom att nya koder 
upptas och benämningama justeras efter att en ny 
utbildning inletts. Avsikten är att Publikationen 
utkommer pä bäde finska och svenska med tvä - 
tre ärs intervaller. De förändringar som ärligen 
införs publiceras som en separat bilaga 3 tili ut
bildningsklassificeringen.

Den föregäende Utbildningsklassificeringen gäller 
Situationen 31.12.1991. Det har tillkommit nya 
lägre högskoleexamina efter detta. Samtidigt har 
högskoleexamina pä högre nivä fitt den nya be- 
nämningen magistersexamen. I denna handbok 
har alla förändringar som trätt i kraft före 
31.12.1994 beaktats.

Examina som avlagts vid temporära högskolor 
har inte ännu fätt egna examenskoder. Kodema 
fastställs dä utbildningama blir stadigvarande. 
Examina som avlagts under försöksskedet klassi- 
ficeras med kodema för motsvarande högskole
examina pä lägre kandidatnivä.

Det är viktigt att utbildningsuppgifter som leve- 
reras för användning i intemationella samman- 
hang i män av möjlighet klassificerats enligt 
Unescos intemationella utbildningsklassificering 
ISCED. En kodnyckel finns att tillgä som en se
parat bilaga 1 och med dess hjälp kan statistik- 
materialet indelas enligt Unescos intemationella 
utbildningsklassificering ISCED.

En kodnyckel mellan utbildningsklassificeringen 
och den indelning av utbildningsomräden och 
-niväer som utbildningsstyrelsen använder finns 
att tillgä i bilaga 2. Kodnyckeln innehäller ocksä 
en klassificering av utbildningssektorer.

Innehällsklassficering för 
vuxenutbildningen
I böijan av 1990-talet utvecklades en tväsiffrig 
innehällsklassificering för vuxenutbildning för

klassificering av utbildning utanför skolsystemet 
Den första siffran i klassificeringen utmärker utbild- 
ningsomrädet och den andra siffran innehället.

Utbildningskoder för personal
Utbildningskodema för personalen innehäller en 
standardindelning av utbildningsuppgiftema och 
klassificeringskoder. Standardindelrüngen omfattar 
allmänbildande grundutbildning, examina som 
avlagts vid yrkesläroanstalter och högskolor samt 
övrig utbildning. Övrig utbildning klassificeras 
enligt innehällsklassificeringen för vuxenutbild
ning.

Kodema för personalens utbildning har fastställts 
som JHS-standard (JHS 108).

Förfrägningar och beställningar

En förutsättning för att förändringama i utbild
ningskodema skall kunna tas i bruk i filer av 
registertyp, bl.a. i personuppgiftssystemen, är 
att kodförteckningar samt ifyllnings- och bear- 
betningsanvisningama justeras. Upprätthällandet 
omfattar ibruktagande av koder och justering 
av benämningar. Justeringen skall göras ärligen.

Enligt separat avtal levererar Statistikcentralen 
utbildningskoder och uppgifter om förändringar 
ocksä i maskinläsbar form.

Fömtom de uppgifter som presenteräs i denna 
Publikation innehäller utbildningskodregistret 
bl.a. finskspräkiga namnförkortningar (24 tecken).

Förfrägningar besvaras av Statistikcentralens enhet 
för utbildningsstatistik.

Specialforskare Aila Repo har skrivit texten tili 
denna Publikation. Planerare Hilkka Kousa har i 
samarbete med representanter för undervisnings- 
och arbetsförvaltningen utvecklat en innehällsk
lassificering som gäller vuxenutbildningen. 
Helsingfors, Statistikcentralen i november 1995

Aarno Laihonen
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Utbildningsklassificering

1 Utbildningsklassificeringens ändamäl 
och användning

Utbildning kan indelas i:

-  skolsystemets utbildning
-  vuxenutbildning inom skolsystemet
-  utbildning utanför skolsystemet

Skolsystemets utbildning innebär i denna klassi- 
ficering längvarig utbildning för en examen eller 
ett utbildningsyrke som i regel innebär studier p i 
heltid och ges vid grundskolor, gymnasier, yrkes- 
läroanstalter eller högskolor.

Vuxenutbildning inom skolsystemet innebär i 
denna klassificering vuxenutbildning för en examen 
eller ett utbildningsyrke vid grundskolor, gymna
sier, yrkesläroanstalter eller högskolor. Sädan ut
bildning är Lex. merkonomutbildning, vuxenlinje; 
ingenjörsutbildning som förutsätter teknikerut- 
bildning och viss arbetserfarenhet.

Utbildning utanför skolsystemet är utbildning 
som inte leder tili examen och som kan arrange
ras av läroanstalter inom skolväsendet, företag, 
föreningar, Organisationen

Utbildningsklassificeringens klassificeringsnomen- 
klatur är avsedd för vanlig utbildning och vuxen
utbildning inom skolsystemet.

Med tanke pä utbildningen utanför skolsystemet 
utarbetades en innehällsklassificering för vuxen
utbildning (med tvâsiffriga koder) i böijan av 
1990-talet. I denna klassificering anger den första 
siffran i vaije kod utbildningsomrädet, den andra 
siffran utbildningens innehäll.

Utbildningsklassificeringen är en allmän klassifi
cering som planerats med tanke pâ mängsidig an
vändning. Den kan utnyttjas för att koda utbild
ning inom skolsystemet och dä man registrerar,

för over uppgifter om och kodar utbildning som 
enskilda individer, givna befolkningsgrupper, 
arbetskraft, personal m.m. ätnjutit. Utöver och 
vid sidan av den allmänna utbildningsklassifi
ceringen behövs det specialklassificeringar av 
olika slag. Utbildningsklassificeringen har kömmit 
till för att fä till stind en mer enhetlig och tillför- 
litlig hantering av utbildningsuppgifter.

Utbildningsklassificeringen används inom statistik- 
väsendet och i olika slags personregister inom 
personalförvaltningen. Uppgiftshantering med 
datateknik ökar och sprids alltmer inom bäde sta- 
tistikproduktion och personalförvaltning. Det finns 
säledes ett stort behov av standardkoder och 
-klassificeringar för att effektivera registrering, 
överföring, hantering och användning av utbild
ningsuppgifter.

En separat indelning med utbildningskoder för 
personal har utarbetats för att underlätta hantering 
och överföring av utbildningsuppgifter om perso
nal. Den är avsedd att användas d i  man registre
rar uppgifter om personalens utbildning, för over 
dylika uppgifter frin ett datasystem till ett annat, 
klassificerar dem eller analyserar personalens ut- 
bildningsstruktur.

Utbildningskoder kan, bl.a. vid matrikelföring, 
användas för registrering av utbildningsuppgifter 
jämsides med skriftliga uppgifter om examen och 
huvudämne eller utbildning och studielinje. Med 
hjälp av utbildningskoder kan man föra in upp
gifter i kodform om en persons allmänbildande 
grundutbildning (1-siffrig kod), utbildning vid 
yrkesläroanstalt eller högskola (4-siffrig kod) och 
annan utbildning (2-siffrig kod) i personalför- 
teckningar. Kodema tar inte mycket plats och fogas 
behändigt till de övriga personuppgiftema.
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Med utbildningskoder gär det vidare att söka upp 
alla personer med en given utbildning eller som 
slutfort en utbildning pä en given nivä eller inom 
ett givet omride ur ett register. Uppgifter kan 
ordnas och utmatas efter t.ex. utbildningsnivä 
och utbildningsomrade. Annan utbildning kan 
kodas med hjälp av innehällsklassificeringen för 
vuxenutbildning.

Utbildningsuppgiftema kan korstabuleras enligt 
yrke eller yrkesgrupp, älder, kön, anställningstid- 
punkt, avdelning, lönegrupp osv.

Handboken upptar bäde utbildningar som existerar 
idag och utbildningar och examina som förekom 
för tiotals är sedan.

Utbildningsklassificeringen omfattar inte sädan 
lärarutbildning där de didaktiska studiema och 
auskulteringen äger rum först efter att en högskole- 
examen avlagts eller en yrkesutbildning slutförts. 
Av lärarutbildningen hänförs dll skolsystemets 
utbildning sädana lärarexamina som omfattar

bäde studier i det ämne som skall läras ut och 
didakdska studier.

Klassificeringsenheten inom utbildningsklassifi- 
ceringen är studielinje eller examen och huvud- 
ämne i examen och den bestäms utgäende trän 
när utbildningsperiodema slutat, alltsä enligt 
slutförd utbildning. Indelningama i klassificer- 
ingen bygger pä utbildningsnivä och utbildnings- 
omräde enligt examina eller avgängsbetyg.

Utbildningsenhetema fastställs utgäende frän vilka 
namn läroanstaltema själva har pä sina utbild
ningar. Utbildningar med samma eller nästan 
samma namn ges i regel samma utbildningskod 
oberoende av i vilken typ av läroanstalt eller 
inom vilken sekdon av läroanstalten utbildningen 
ges eller har givits och oberoende av vilket omräde 
inom undervisnings- och skolförvalmingen den 
kan hänföras tili.

För examina och utbildningar som avlagts utom- 
lands rekommenderas det ad använda koder som 
motsvarar utbildningen i Finland.

¡¡¡¡¡1 Statistikcentralen 7



2 Utbildningskodens uppbyggnad
Utbildningskoden

Utbildningskoden är en kombinerad klassifice- 
rande och individualiserande kod.
Exempel

74241 Dipl.ing., processreglerteknik

7 4 2 4 1

Utbildningsnivä__________________|

Utbildningsomräde____________________

Examensgrupp eller examen_________________

Studieinríktning eller examen_____________________

Studielinje eller huvudämne i examen _________________

Den första siffran anger utbildningsnivän. Det 
finns tio koder för utbildningsnivä.

Den andra siffran anger utbildningsomräde. Det 
finns tio koder för utbildningsomräde.

Den tredje siffran i koden anger examen eller en 
examensgrupp som omfattar fiera olika examina 
eller utbildningar. Koden pä 3-siffemivä följer

inte decimalsystemet. 3-siffemivän omfattar över 
200 koder eller kodpar.

Den fjärde siffran i koden anger examen eller 
studieinriktning. Koden pä 4-siffemivä följer inte 
decimalsystemet. Pä 4-siffemivän i klassificer- 
ingen finns sammanlagt omkring 500 koder eller 
kodpar. Indelningen enligt en 3- eller 4-sifffig 
kod omfattar ofta över tio undergrupper, studie- 
linjer eller huvudämnen. De anges med kodpar. 
Gruppens kod är den första koden i kodparet, den 
lägsta tili sitt siffervärde (se hjälpkoden).

Den femte siffran i koden anger examen, huvud- 
ämne/utbildningsprogram eller studielinje. Det 
finns nastan 2 900 koder pä 5-siffemivä. Kodema 
kan användas pä 1-, 2-, 3-, 4- eller 5-siffemivä. 
Det rekommenderas dock inte att använda koder 
pä 3-siffemivä.

Viktig anm ärkn ing : En 5-siffrig kod kan inte 
o nivan dl as tili en 4-siffrig kod bara genom 
att läm n a  bort den sis ta siffran. Detsamma 
gäller för 4-siifriga koder, som sáledes inte 
heller blir 3-sUTriga genom bortlämnande 
av den sis ta kodsiffran (se hjälpkoden).

Utbildningsomráden och utbildningsniváer (2-siffriga koder) inom utbilningsklassificeringen

Utbildningsnivä 0
Utbild-

Utbildning 
pä grundnivä

Utbildning pä 
mellannivä

Utbildning pä högre nivä 9
Ut-

Utbildningsomräde

ningpä
förskole-
nivä

1 2 
Lägre Högre 
grund- grund
nivä nivä

3 4 
Lägre Högre 
mellan- mellan
nivä nivä

5 6 7 8 
Lägsta Lägre Högre Forskar- 
utbild- kand. kand. utbildning 
ning pä nivä nivä eller 
högre mots- 
nivä varande

bildnings-
nivän
okänd

0 Allmänbildande utbildning 00 10 20
1 Humanistisk och estetisk utbildning
2 Lärarutbildning
3 Utbildning för handels- och kontors- 

branschen samt juridisk, samhällsveten- 
skaplig och beteendevetenskaplig utbildning

4 Teknisk och naturvetenskaplig utbildning
5 Utbildning för samfärdsel
6 Utbildning för vándbranschen
7 Utbildning för lant- och skogsbruk
8 Utbildning för andra specialomräden
9 Utbildningsomräde okänt

30 40 90
31 41 51 61 71 81 91
32 42 52 62 72 92

33 43 53 63 73 83 93

34 44 54 64 74 84 94
35 45 55 65 95
36 46 56 66 76 86 96
37 47 57 67 77 87 97
38 48 58 68 78 88 98
39 49 59 69 79 89 99
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Hjälpkod

Hjälpkodema skall användas dä man önskar en 
utmatning i 4- eller 3-siffriga utbildningsgrupper 
för material som kodats med 5-siffriga utbild- 
ningskoder. Man kan ocksä använda hjälpkoden 
som fogats tili utbildningskoden om man har ett 
material som är kodat med 4-siffriga koder och 
vill utmata det enligt 3-siffriga grupper. Hjälpko- 
der behövs p.g.a. att de 3-, 4- och 5-siffriga ut- 
bildningskodema inte följer decimalsystemet.

Hjälpkoder behövs inte dä man bara tillämpar in- 
delningen pä 1- eller 2-siffemivä -  alltsä avseen- 
de uppgifter om utbildningsnivä och utbildnings- 
omräde -  pä flersiffriga utbildningskoder. I kodupp- 
sättningen for persona! behövs inga hjälpkoder.

Kontrolltecken

Kontrolltecknet är beräknat för 5-siffriga utbild- 
ningskoder. Det används för att upptäcka skrivfel 
vid anteckning och registrering av koder. Det är 
pä inget satt nödvändigt att använda sig av kontroll
tecken. Inga kontrolltecken har beräknats för per- 
sonalens utbildningskoder.

Kontrollen sker genom att i samband med data- 
kömingen pä nytt, som en programmerad kon- 
troll, beräkna det kontrolltecken som fogats tili 
respektive 5-siffriga utbildningskoder med ett 
bindestreck. Jämförelsen visar om koden är rätt. 
Med kontrolltecknet upptäcks 98 procent av alla 
skriv- och lagringsfel. Kontrolltecknet har beräk
nats enligt 10-modulen.

Hjälpkodens uppbyggnad

a) 5-siffrig utbildningskod
XXXXX-X (81)

Kod med vilken man frän en 5-siffrig 
indelning kan övergä till en 4-siffrig 
indelning genom att anteckna denna kod i 
stället för den fjärde kodsiffran _______________

Kod med vilken man frän en 5-siffrig 
indelning kan övergä till en 3-siffrig 
indelning genom att anteckna denna kod 
i stället för den tredje kodsiffran ______________

b) 4-siffrig utbildningskod
XXX X ( 1)

Tomt ________________________________ I

Kod med vilken man frän en 4-siffrig 
indelning kan övergä till en 3-siffrig 
indelning genom att anteckna denna kod 
i stället för den tredje kodsiffran_______________

Exempel
742 41 -  1 (11) Dipl, ing., processreglerteknik

7421 Dipl, ing., processteknik

74 21 -  7426 ( 1) Dipl, ing., processteknik

741 Diplomingenjörsexamen

Exempel
74241 -

! I
Utbildningskod ______________
Kontrolltecken

Kod 7 4 2 4 1
Vikttal 2 1 2  1 2
Produkter 
Summan av

14 4 4 4 2

siffroma 1 + 4 + 4 + 4 + 4 + 2 = 1 9

Närmast högre 
multipel av talet 20
Kontrolltecken 2 0 - 1 9 = 1

¡jjjjl Statistikcentralen 9



3 Utbildningsnivâ och utbildningsomrâde
Utbildnings- 
tiden ¡

Finlands
skolsystem
1994

Utbildningsnivân mâts efter utbildningstid och 
bestâr av tio klasser. Utbildningskodens forsta 
siffra anger utbildningsnivân.

Utbildningsnivâindelningen foljer skolsystemets 
uppbyggnad enligt vilken utbildningen framskri- 
der ârsvis frân lägre tili högre nivâer. Det innebär 
att ju längre utbildning det är frâgan om, desto

högre är utbildningsnivân. Utbildningstiden i âr, 
som är utgângspunkten för fastställande av ut
bildningsnivân, anger grundprincipen för utbild- 
ningsnivâema. Vid klassiñceringen av enskilda 
utbildningar beaktas ocksâ vilken skolunder- 
byggnad som fordras, utbildningen i förhällande 
till andra utbildningsgrupper m.m.

10 $  Statistikcentralen



0 Utbildning pA förskolenivä

-  utbildning före grundskolan

1 Utbildning pA lägre grundnivA
-  kortare än 9 är

(folkskola och medborgarskola)

2 Utbildning pA högre giundnivA
-  ca 9 är

(grund- och mellanskola)

3 Utbildning pA lägre mellannivA
-  ca 10-11 Ar

(kortare än 3-äriga utbildningar vid yrkesläro- 
anstalter, t.ex merkant- och hjäIpskötarutbiIdning)

4 Utbildning pA högre mellannivA

-  ca 12 är
(Studentexamen; 3-äriga utbildningar vid yrkesläro- 
anstalter, t.ex merkonomutbildning)

5 Lägsta utbildning pA högre nivA

-  ca 13-14 är
(4-5-äriga utbildningar vid yrkesläroanstalter. 
t.ex ingenjör som tagit examen före är 1990)

6 Utbildning pA lägre kandidatnivA
-  ca 15 är

(lägre högskoleexamina, t.ex hum.kand, 
bamträdgärdslärare; examina som avlagts vid 
temporära yrkeshögskolor)

7 Utbildning pä bögre kandidatnivA
-  ca 16 är

(högre högskoleexamina. tex. fil.kand., fil. mag.; 
medicinska, tandläkarmedicinska och veterinär- 
medicinska licentiatexamina)

8 Forskaratbildning eller motsvarande
-  utbildning för personer som avlagt examen pä 

högre kandidatnivä
(tex fil.lic.; fil.dr; specialläkare, special- 
tandläkare, specialveterinärer)

9 UtbildningsnivAn okänd

Utbildningsniväer Det finns tio utbildningsomräden. Den andra sifffan 
i en utbildningskod anger utbildningsomräde. 
Den tredje, ijärde och femte sifffan anger examens- 
grupp, examen, studieinriktning, studielinje och 
huvudämne eller utbildningsprogram inom respek
tive utbildningsnivä eller utbildningsomräde. Ut- 
bildningskodens uppbyggnad beskrevs närmare i 
föregäende kapitel.

Klassificeringen efter utbildningsomräde utgär 
ffän innehället i en studielinje eller en examen.

Utbildningens omräde fastställs enligt utbildningens 
namn. Det som kan orsaka problem är att det 
används olika benämningar för utbildningar med 
likadant innehäll och likadana namn för utbild
ningar med olika innehäll. Det kan ingä flera stu- 
dielinjer eller huvudämnen med olika namn i en 
och samma 5-sifffiga utbildningskod. De namn 
pä studielinjer och huvudämnen som används i 
utbildningsklassificeringen är inte alltid desamma 
som läroanstaltemas namn pä dem. Ä andra si- 
dan kan, beroende pä det stora antalet högskole
examina och själva utbildningsklassificeringens 
Struktur, samma huvudämne ingä i olika examina.

Utbildningsomräden

0 Allmänbildande utbildning

1 Humanistisk och estetisk utbildning

2 Lärarutbildning

3 Utbildning för handels- och kontors- 
branschen samt juridisk, samhälls- 
vetenskaplig och beteendevetenskaplig 
utbildning

4 Teknisk och naturvetenskaplig utbildning

5 Utbildning för samfärdsel

6 Utbildning för vArdbranschen

7 Utbildning för lant- och skogsbruk

8 Utbildning för andra specialomrAdan

9 UtbildningsomrAde okänt

ijjfy Statistikcentralen 11



4 Uppgiñer som behövs vid kodningen
Följande uppgifter behövs vid kodning:

a) del exakta namnet pá en examen eller 
utbildning

b) huvodämne eller utbildningsprogram 
i examen, det exakta namnet pá 
studielinjen

c) examens eller studielinjens utbildnings- 
tid och Iägsta formella krav pá grund- 
utbildníng

d) läroanstalt där ntbildnlngen fnllgjorts 
och datum dá utbildningen slutförts

Uppgifter om huvudämne och studielinje behövs 
för att fastställa utbildningsomrädet. Till exempel 
förekommer fil. mag. examen inom fern utbild- 
ningsomräden: inom humanistisk och estetisk ut
bildning, lärarutbildning, samhällsvetenskaplig 
och beteendevetenskaplig utbildning samt inom 
teknisk och naturvetenskaplig utbildning. Om ut
bildningsomrädet för fil. mag. examen inte kan 
utredas närmare är kod 7911, utbildningsomräde 
okänt, ett alternativ.

Uppgiften om utbildningstid för en examen eller 
pä en studielinje, alltsä utbildningens längd (inte 
elevens studietid), behövs speciellt för att göra 
det möjligt att klassificera utbildningar med sam- 
ma namn pä olika utbildningsniväer utgäende 
firän hur läng utbildningen är. Säledes är exem- 
pelvis en kortare ekonomexamen som motsvarar 
en lägre högskoleexamen utbildning pä lägre 
kandidatnivä (kod 6321) och en längre ekonom
examen som motsvarar en högre högskoleexamen 
utbildning pä högre kandidatnivä (kod 7324).

När det gäller utbildningar för samma utbild- 
ningsyrke eher examen som ges pä bäde grund- 
skolebas och studentbas fastställs utbildnings- 
nivän däremot enligt det Iägsta formella kravet 
pä grundutbildning. Utbildningsnivän för en 2- 
ärig studielinje för elmontöier pä studentexamens
bas och motsvarande 3-äriga utbildning pä 
grundskolebas bestäms säledes utgäende fiän den 
grundskolebaserade linjen.

I vissa fall är tidpunkten dá utbildningen slutförts 
den avgörande faktom dä det gäller att skilja ät 
utbildningar med samma namn men olika länga 
utbildningstider utgäende ffän utbildningsnivä. 
Teknikerutbildning kodas säledes pä högre mellan- 
nivä t.o.m. slutet av är 1988 och pä Iägsta högre 
nivä ff.o.m. är 1989.

I vissa fall kan utbildningar med samma namn 
men olika innehäll skiljas ät enbart p.g.a. läroan- 
staltstyp. Snickarutbildning vid yrkesskolor (ko- 
derna 34354 och 44656) hänförs tili utbildnings
omrädet för teknisk och naturvetenskaplig utbild
ning medan snickarutbildning vid hantverks- och 
konstindustriella läroanstalter (koderaa 31123 
och 41143) kodas som humanistisk och estetisk 
utbildning.

Ártalet i utbildningskodens titel betyder att
(-19xx) examen avlagts/avläggs är 19xx 

eller tidigare
(19xx-) examen avlagts/avläggs är 19xx 

eller señare.
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5 Den internationella utbildningsklassificeringen 
(ISCED)

Unescos internationella utbildningsklassificering 
(ISCED: International Standard Classification of 
Education) godkändes är 1974 och togs i bruk vid 
internationella jämförelser av utbildningsstatistik. 
Finlands och de övriga nordiska ländemas stand- 
ardklassificeringar för utbildning följer ISCEDis 
klassificeringsprinciper. Kodnyckeln mellan ISCED 
och den finska utbildningsklassificeringen redo- 
visas i en bilaga (bilaga 1, En kodnyckel mellan 
Utbildningsklassificeringen och Unescos inter
nationella utbildningsklassificering ISCED).

Med kodnyckelns hjälp gär det att klassificera 
det finländska statistikmaterialet pä nytt utgäende 
ftän den internationella utbildningsklassificering
en. Trots att syftet varit att förbättra jämförbarhe- 
ten bäde inom Norden och intemationellt mäste 
man konstatera att det fortfarande inte gär att 
jämföra utbildningsstatistik mellan olika länder 
pä mer än grov nivä. Det här beror pä olikheter i 
utbildningssystemen i olika länder, pä att statisti- 
kens tillgänglighet varierar frän land till land och 
pä att vaije land tolkar ISCED pä sitt eget satt.

Hera internationella organisationer och statistiska 
myndigheter, bl.a. Unesco, OECD och Eurostat, 
är som bäst kopplade tili ett stört ut- 
vecklingsprojekt vars mälsättning är att bättra 
ISCEDis användningsmöjligheter och göra ut- 
bildningsstatistiken i olika länder intemationellt 
jämförbar.

Unesco häller pä att justera ISCED-klassificer- 
ingen och det kommer eventuellt att göras änd- 
ringar utbildningsomrädena och -niväema. Av- 
sikten är att slutföra justeringen inom de närmaste 
ären.

ISCED: Utbildningsnivdema och innehSllet
i stora drag

0 Education preceding the first level

-  grundskolans forskoleklasser
-  forskoleundervisning i daghem

1 The first level

-  grundskolans ISgstadium 
(klassema 1-6)

2 The second level, first stage
-  grundskolans hogstadium 

(klassema 7-9,10)

3 The second level, second stage
-  gymnasiet
-  grundskolebaserade eller motsvarande studielinjer 

vid yrkeslaroanstalter med kortare utbildningstid 
an 4 it

5 The third level, first stage, not equivalent to a
first university degree
-  grundskolebaserade eller motsvarande 

studielinjer vid yrkeslaroanstalter med 
utbildningstid p3 minst 4 it

6 The third level, first stage, university degree or
equivalent
-  lagre och hogre hogskoleexamen eller motsvarande
-  examina inom yrkesutbildning p3 hogre nivS (ingenjor, 

skogsbruksingenjor, sjokapten)
-  examina vid temporara yrtceshogskolor

7 The third level, post-graduate university degree
or equivalent
-  lie. och dr-examen eller motsvarande
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6 English summary
The Finnish Standard Classification of 
Education, which Statistics Finland established 
in 1971, contains all levels and fields of 
education. This handbook represents the tenth 
revised edition of this classification.

The classification is designed to describe the 
system of regular school and university 
education -  i.e. education provided in 
comprehensive schools, senior secondary 
schools, vocational and professional education 
institutions and universities -  which usually is 
pursued on a full-time basis and with a view to 
attaining a certificate, diploma or degree, or 
qualification for an occupation.

The classification principle is essentially 
consistent with the International Standard 
Classification of Education, ISCED. An up-to- 
date key to ISCED is available from Statistics 
Finland’s division for Population Statistics 
(Koulutusluokitus 31.12.1994, Appendix 1).

In the Finnish Standard Classification of 
Education, the unit of classification is the 
educational programme group. The principal 
classification variables are the level and the field 
of education. The level is a function of the 
duration of education.

The classification code has five digits: the first 
digit identifies the educational level, the second 
digit identifies the educational field and the 
third, fourth and fifth digits identify the branch 
of study and the programme group.

The following level categories are 
distinguished:

0 Pre-primary education

Basic education

1 Primary education
-  less than 9 years

2 Lower secondary education
-  about 9 years

Upper secondary education

3 Lower level of upper secondary education
-  about 10-11 years

4 Upper level of upper secondary education
-  about 12 years

Tertiary education

5 Lowest level of tertiary education
-  about 13-14 years

6 Lower-degree level of tertiary education
-  about 15 years

7 Higher-degree level of tertiary education
-  about 16 years

8 Doctorate or equivalent level of tertiary education

9 Level of education unknown

The main educational field categories 
are as follows:

0 General education programmes

1 Humanities and aesthetics programmes

2 Teacher education programmes

3 Commercial and business administration, law, 
social science and behavioural science 
programmes

4 Technology and natural science programmes

5 Transport programmes

6 Medical and health care programmes

7 Agriculture and forestry programmes

8 Other specialized educational programmes

9 Field of education unknown
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Classification of the content of 
adult education

The classification of the content of adult 
education, which Statistics Finland developed at 
the beginning of the 1990s, is designed for the 
classification of adult education programmes, 
which do not lead to degrees or qualifications 
and which are provided by educational 
institutions within the formal education system, 
by various enterprises, associations and 
organisations. The classification has a two-digit 
code, the first digit indicating the field of 
education and the second digit the content.

Classification of the content of adult education

0 General education programmes
00 General education programmes

1 Humanities and aesthetics programmes
11 Fine and applied arts programmes
12 Language programmes
13 Other humanities and aesthetics programmes

2 Teacher education programmes
21 Education programmes

3 Commercial and business administration, law, 
social science and behavioural science 
programmes
31 Business economics, marketing and business 

administration programmes
32 Law, social science and behavioural science 

programmes
33 Management and management skills programmes
34 Programmes in the application of information 

technology

Technology and natural science 
programmes
41 Mathematics and natural science programmes
42 Engineering, production, construction, research 

and development programmes

Transport programmes
51 Transport, communications and stevedoring 

programmes

Medical and health care programmes
61 Social and health care programmes

Agriculture and forestry programmes
71 Agriculture, forestry and horticulture programmes

Other specialized educational 
programmes
81 Service trades programmes (hotel and catering 

trade, home and institutional economics, etc. 
programmes)

82 Labour protection and security, fire, rescue and 
military service programmes

83 Physical education, health education

Field of education unknown
99 Content of education unknown
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Allmänbildande utbildning

7 Utbildningsklassificering

0 Allmänbildande utbildning

00 Förskolenivä

003 Förskolklasser

0031 (3) Förskolklasser

00311-1 (13) Förskolklasser

10 Lägre grundnivä

101 Folkskola

1011 ( 1) Folkskola

10111-3 ( i i)  Folkskola

102 Medborgarskola

1021 ( 2) Medborgarskola

10211-1 (12) Medborgarskola

Artalet i utbildningskodens benäm ning avser, att

(-19xx) examen har avlagts/avläggs kr 19xx aller tidigare 
(19xx-) examen har avlagts/avläggs är 19xx eller senare
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A llm anb ildande  utbildning

109 Annan allmanbildande utbildning pci lagre grundnivci

1099 (9) Annan allmanbildande utbildning p i lagre grundnivd

10991-8 (99)

10998- 3 (99)

10999- 1 (99)

Grundskolans klass 8 genomgSngen
Annan allmanbildande utbildning p&  lagre grundnivd
Allmanbildande utbildning pk  lagre grundnivd, utbildning okand

20 H o g re  grun dn ivci

201 Mellanskola

2011 ( V Mellanskola

20111-1 (11) Mellanskola

202 Grundskola

2021 ( 2) Grundskola

20211 -9 (12) Grundskola

209 Annan allmanbildande utbildning pd hogre grundnivi

2099 (9) Annan allmanbildande utbildning pd hogre grundniv&

20991-6 (99) PSbyggnadsundervisning vid grundskola (10:e klass)
20998- 1 (99) Annan allmanbildande utbildning p&  hogre grundnivi
20999- 9 (99) Annan allmanbildande utbildning pd hogre grundnivi, utbildning okand
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A llm ä n b ild a n d e  u tb U d n ing

30 Lägre mellannivà

309 Annan allmänbildande utbildning pä lägre mellannivà

3099 (  9 ) Annan allmänbildande utbildning pá lägre mellannivà

30998- 9 (99) Annan allmänbildande utbildning pä lägre mellannivà
30999- 7 (99) Allmänbildande utbildning pä lägre mellannivà, utbildning okänd

40 Högre mellannivà

401 Studentexamina

4011 ( 1 ) Studentexamen, intemationella Studentexamina

40111-7 (11) Studentexamen
40112-5 (11) IB-examen (International Baccalaureate)
40113-3 (11) Reifeprüfung examen

409 Andra allmänbildande utbildningar pà högre mellannivà

4099 ( 9 )  Annan allmänbildande utbildning pä högre mellannivà

40991-2 (99)

40998- 7 (99)

40999- 5 (99)

Genomgânget gymnasium utan Studentexamen 
Annan allmänbildande utbildning pà högre mellannivà 
Allmänbildande utbildning pä högre mellannivà, utbildning okänd

90 Utbildningsnivän okänd

909 Annan allmänbildande utbildning, utbildningsnivän okänd

Annan allmänbildande utbildning, utbildningsnivän okänd

Annan allmänbildande utbildning, utbildningsnivän okänd 
Allmänbildande utbildning, utbildningsnivän och utbildning okänd

9099 (  9)

90998- 6 (99)

90999- 4 (99)
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Humanistisk och estetisk utbildning

1 Humanistisk och estetisk utbildning

31 Lägre mellannivá

311 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 
för hemslöjd och konstindustri, kortare än 3-árig

3111-3119 ( V Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för hemslöjd 
och konstindustri, kortare än 3-irig

31111-8 d V Keramiker (kortare än 3-ärig)
31112-6 (11) Smed (kortare än 3-ärig), hemslöjd och konstindustri
31113-4 d V Inredningskonsulent
31114-2 (11) Vävare (kortare än 3-ärig), hemslöjd och konstindustri
31115-9 (11) Sameslöjdare (kortare än 3-ärig)
31116-7 (11) Sömmare (kortare än 3-ärig), hemslöjd och konstindustri
31121-7 d V Bygghantverkare (kortare än 3-ärig), hemslöjd och konstindustri
31122-5 (11) Mälare (kortare än 3-ärig), hemslöjd och konstindustri
31123-3 (11) Snickare (kortare än 3-ärig), hemslöjd och konstindustri
31124-1 (11) Finsnickare
31131-6 (11) Yrkesutbildning i grafisk planering (kortare än 3-ärig)
31132-4 (11) Reklamtecknare
31133-2 (11) Ritare (kortare än 3-ärig), hemslöjd och konstindustri
31141-5 (11) Yrkesutbildning för fotograferingsbranschen (kortare än 3-ärig)
31198-5 (11) Annan yrkesutbildning för hemslöjd och konstindustri (kortare än 3-ärig)
31199-3 d V Yrkesutbildnina för hemslöjd och konstindustri, specialomräde okänt 

(kortare än 3-ärig)

319 Andra humanistiska och estetiska utbildningar pä lägre mellannivá

3199 ( 9 )  Annan grundskolebaserad eller motsvarande hum anistisk och estetisk 
yrkesutbildning, kortare in  3-árig

31998- 8 (99) Annan humanistisk och estetisk utbildning, kortare än 3-árig
31999- 6 (99) Kortare än 3-ärig humanistisk och estetisk yrkesutbildning,

specialomräde okänt
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1 Humanistisk och estetisk utbildning

41 Högre mellannivä

411 Folk-/meilan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 
för hemslöjd och konstindustri, minst 3-ärig

4111-4119 (1)

41111-6 (11) 

41121-5 (11) 

41131-4 (11)

41141- 3 (11)

41142- 1 (11)

41143- 9 (11)

41144- 7 (11)

41145- 4 (11)

41146- 2 (11)

41147- 0 (11)

41148- 8 (11)

41149- 6 (11)

41151- 2 (11)

41152- 0 (11)

41158- 7 (11)

41159- 5 (11)

41198- 3 (11)

41199- 1 (11)

Artesanutbildning och annan grundskolebaserad eller motsvarande 
yrkesutbildning for hemslöjd och konstindustri, minst 3-ärig

Yrkesutbildning för dräktdesign (3-ärig)
Yrkesutbildning i grafisk planering (3-ärig)
Yrkesutbildning för fotograferingsbranschen (3-ärig)
Artesan, bygghantverkare (3-ärig); bygghantverkare (3-ärig), hemslöjd och 
konstindustri
Artesan, mälare (3-ärig); mälare (3-ärig), hemslöjd och konstindustri 
Artesan, snickare (3-ärig); snickare (3-ärig), hemslöjd och konstindustri 
Artesan, smed (3-ärig); smed (3-ärig), hemslöjd och konstindustri 
Artesan, stenhuggare (3-ärig); stenhuggare (3-ärig), hemslöjd och 
konstindustri
Artesan, keramiker (3-ärig); keramiker (3-ärig), hemslöjd och konstindustri 
Artesan, vävare (3-ärig); vävare (3-ärig), hemslöjd och konstindustri 
Artesan, sömmare (3-ärig); sömmare (3-ärig), hemslöjd och konstindustri 
Artesan, sameslöjdare (3-ärig); sameslöjdare (3-ärig)
Artesan, grafiska branchen (3-ärig); ritare (3-äring), helmslöjd och 
konstindustri
Artesan, gudsmedskonst (3-ärig)
Artesan, annat specialomräde 
Artesan, specialomräde okänt
Annan eller motsvarande yrkesutbildning för hemslöjd och konstindustri, 
minst 3-ärig
Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning för hemslöjd och 
konstindustri, specialomräde okänt

413 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad musikutbildning, 
minst 3-ärig

4131-4139 (3) Grundskolebaserad eller motsvarande musikutbildning, 
minst 3-ärig

41311-2 (13)

41321-1 (13)

41322-9 (13)

41331-0 (13)

41398-9 (13)
41399-7 (13)

Militämnusikerexamen
Kantorutbildning inom ortodoxa kyrkan (-1988)
Kyrkomusiker
Dansmusiker
Annan eller motsvarande musikutbildning, minst 3-ärig
Minst 3-ärig eller motsvarande musikutbildning, specialomräde okänt
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Humanistisk och estetisk utbildning 1
414 Folk-/mellan-/gnjndskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 

för bildkonst, minst 3-ärig

4141 (  4) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för bildkonst,
minst 3-ärig

41411-0 (U ) Bildkonstnär (under 4-ârig)

419 Andra humanistiska och estetiska utbildningar pà högre mellannivä

4199 ( 9 ) Annan grundskolebaserad eller motsvarande hum anistisk och estetisk 
yrkesutbildning, m inst 3-ärig

41991-1 (99) Dansare
41998-6 (99) Annan humanistisk och estetisk elier motsvarande yrkesutbildning, 

minst 3-àrig
41999-4 (99) Minst 3-ärig eller motsvarande humanistisk och estetisk yrkesutbildning, 

specialomrade okänt

51 Lägsta utbildning pä högre nivä

511 Lägsta konstfacklig utbildning pà högre nivä

5111-5116 ( V Artenomutbildning och annan lägsta utbildning för hemslöjd och 
konstindustrin pä högre nivä

51111-3 (11) Artenom, keramik; keramikkonst (mellansk. 4-är)
51112-1 (11) Artenom, klädformgivning; klädformgivare
51113-9 (11) Artenom, textilarbete; textilkonst (mellansk. 4-är)
51114-7 (11) Artenom, inredningsplanering; inredningsplanerare
51115-4 (11) Artenom, möbelformgivning; möbeiformgivare
51121-2 (11) Artenom, guldsmedskonst; guldsmed
51122-0 (11) Artenom, konservator; konservator
51124-6 (11) Artenom, fotografering; fotpgraf (4-ärig)
51125-3 (11) Artenom, videoinspelning
51131-1 (11) Artenom, grafiska branschen; grafisk planerare
51141-0 (11) Artenom, träarbete; planerare i hemslöjd och konstindustri, träarbete
51142-8 (11) Artenom, metallarbete; planerare i hemslöjd och konstindustri, metallarbete
51143-6 (11) Artenom, vävning; planerare i hemslöjd och konstindustri, vävning
51144-4 (11) Artenom, sömnad och stickning; planerare i hemslöjd och konstindustri, 

sömnad och stickning
51145-1 (11) Artenom, beklädnadsbranschen
51148-5 (11) Artenom, annat specialomräde; planerare i hemslöjd och konstindustri, 

annat spiecialomräde
51149-3 (11) Artenom, specialomräde okänt; planerare i hemslöjd och konstindustri, 

specialomräde okänt
51168-3 (11) Annan lägsta utbildning för hemslöjd och konstindustrin pä högre nivä
51169-1 (11) Lägsta utbildning för hemslöjd och konstindustrin pä högre nivä, 

specialomräde okänt
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1 Humanistisk och estetisk utbildning

512 Lägsta utbildning för teaterkonst pä högre nivä

5121-5129 ( 2 )  Lägsta utbildning för teaterkonst pä högre nivft

51211-1 (12) Yrkesskädespelare
51221-0 (12) Scenograf
51231-9 (12) Teaterregissör (-1971)
51291-3 (12) Danskonstnär
51298-8 (12) Lägsta utbildning för teaterkonst pä högre nivä, annat specialomräde
51299-6 (12) Lägsta utbildning för teaterkonst pä högre nivä, specialomräde okänt

513 Lägsta musikutbildning pä högre nivä

5131-5139 ( 3 ) Lägsta m usikutbildning pä högre nivä

51311-9 (13) Ledare för orkestergrupp
51321-8 (13) Kantor-organist
51322-6 (13) Orkestermusiker
51323-4 (13) Musiker
51324-2 (13) Pop- och jazzmusiker
51398-6 (13) Lägsta musikutbildning pä högre nivä, annat specialomräde
51399-4 (13) Lägsta musikutbildning pä högre nivä, specialomräde okänt

514 Lägsta utbildning för bildkonst pä högre nivä

5141-5149 ( 4 ) Lägsta utbildning för bildkonst pä högre nivä

51411-7 (U ) Konstmälare
51421-6 (14) Skulptör
51431-5 (14) Konstgrafiker
51441-4 (14) Bildkonstnär (4-ärig)
51498-4 (14) Annan lägsta utbildning för bildkonst pä högre nivä
51499-2 (14) Lägsta utbildning för bildkonst pä högre nivä, specialomräde okänt

515 Lägsta utbildning av diplomtranslatorer (spräkinstitut, 2-ärig)

5151 ( S ) Diplomtranslator (spräkinstitut, 2-ärig)

51511-4 (15) Diplomtranslator (2-ärig), engelska
51512-2 (15) Diplomtranslator (2-ärig), tyska
51513-0 (15) Diplomtranslator (2-ärig), ryska
51518-9 (15) Diplomtranslator (2-ärig), annat huvudspräk
51519-7 (15) Diplomtranslator (2-ärig), huvudspräk okänt
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Humanistisk och estetisk utbildning

516 Lägsta utbildning för mediekultur pä högre nivä

5161 ( 6 ) Medianomutbildning

51611-2 (16) Medianom, ej specialomräde
51612-0 (16) Medianom, bildteknik
51613-8 (16) Medianom, produktion
51614-6 (16) Medianom, ljusteknik
51615-3 (16) Medianom, ljudteknik

519 Andra lägsta humanistiska och estetiska utbildningar pä högre niva

5191-5199 (  9 ) Annan lägsta hum anistisk och estetisk utbildning pä högre nivä

51911-6 (19) 

51921-5 (19)

51998- 3 (19)

51999- 1 (19)

Församlingskurator
Dövtolk
Annan lägsta humanistisk och estetisk utbildning pä högre nivä 
Lägsta humanistisk och estetisk utbildning pä högre nivä, 
specialomräde okänt

61 Lägre kandidatnivä

611 Konstfacklig utbildning pä lägre kandidatnivä

6111-6114 ( D Konstfacklig utbildning pä lägre kandidatnivä

61111-1 (11) Metallkonst (-1973)
61112-9 (11) Inredningskonst (-1973)
61141-8 d V Kamerakonst (-1973)
61148-3 (11) Annan konstfacklig utbildning pä lägre kandidatnivä
61149-1 (11) Annan konstfacklig utbildning pä lägre kandidatnivä, specialomräde okänt

6115-6116 ( D Konstkand. (lägre högskoleexamen)

61151-7 (51) Konstkand. (lägre), filmkonst
61152-6 (51) Konstkand. (lägre), grafisk design
61153-3 (51) Konstkand. (lägre), scenografi
61154-1 (51) Konstkand. (lägre), fotografi
61155-8 (51) Konstkand. (lägre), keramik- och glasdesign
61156-6 (51) Konstkand. (lägre), inredningsarkitektur och möbeldesign
61157-4 (51) Konstkand. (lägre), textildesign
61158-2 (51) Konstkand. (lägre), industriell design
61159-0 (51) Konstkand. (lägre), beklädnadsdesign och dräktkonst
61168-1 (51) Konstkand. (lägre), annat utbildningsprogram
61169-9 (51) Konstkand. (lägre), utbildningsprogram okänt
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612 Utbildning för teaterkonst pä lägre kandidatnivä

6121-6129 ( 2 )  Utbildning för teaterkonst pä lägre kandidatnivä

61211-9 (12) 

61221-8 (12) 

61231-7 (12)

61298- 6 (12)

61299- 4 (12)

Teaterregissör, teaterskola, högskola-/regissöravdelning
Dramaturg
Teaterexamen
Utbildning för teaterkonst pä lägre kandidatnivä, annat specialomräde 
Utbildning för teaterkonst pä lägre kandidatnivä, specialomräde okänt

613 Musikutbildning pä lägre kandidatnivä

6131-6139 ( 3 ) Musikutbildning pä lägre kandidatnivä

61311-7 (13) Musik, avgängsexamen (Sibelius-Akademin)
61321-6 (13) Högre kantor-organist examen
61331-5 (13) Operasängarexamen
61398-4 (13) Musikutbildning pä lägre kandidatnivä, annat specialomräde
61399-2 (13) Musikutbildning pä lägre kandidatnivä, specialomräde okänt

614 Utbildning för bifdkonst pä lägre kandidatnivä

6141 ( 4 ) Bildkonstexamen

61411-5 (14) Bildkonstexamen, mäleri
61412-3 (14) Bildkonstexamen, skulptur
61413-1 (14) Bildkonstexamen, konstgrafik
61414-9 (14) Bildkonstexamen, rumtidskonstverk
61418-0 (14) Bildkonstexamen, annat huvudämne
61419-8 (14) Bildkonstexamen, huvudämne okänt

615 Utbildning av diplomtranslatorer pä lägre kandidatnivä (spräkinstitut, 3-ärig)

6151-6159 ( S ) Diplomtranslator (spräkinstitut, 3-ärig)

61511-2 (15) Diplomtranslator (3-ärig), engelska
61521-1 (15) Diplomtranslator (3-ärig), tyska
61531-0 (15) Diplomtranslator (3-ärig), ryska
61541-9 (15) Diplomtranslator (3-ärig), svenska
61551-8 (15) Diplomtranslator (3-ärig), franska
61598-9 (15) Diplomtranslator (3-ärig), annat huvudspräk
61599-7 (15) Diplomtranslator (3-ärig), huvudspräk okänt
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616-617 Hum. kand. examen, humanistisk studieinriktning

6161-6163 ( 6 ) Hum. kand., historia, arkeologi

61611-0 (16) Hum. kand., Finlands historia
61612-8 (16) Hum. kand., Finlands och Skandinaviens historia
61613-6 (16) Hum. kand., allmän historia
61614-4 (16) Hum. kand., arkeologi
61618-5 (16) Hum. kand., nordisk kutturtiistoria
61621-9 (16) Hum. kand., ide- och lärdomshistoria
61622-7 (16) Hum. kand., kulturhistoria
61638-3 (16) Hum. kand., annat huvudämne inom historia
61639-1 (16) Hum. kand., huvudämne inom historia okänt

6164-6165 ( 6 ) Hum. kand., litteraturforskning

61641-7 (46) Hum. kand., inhemsk litteratur
61642-5 (46) Hum. kand., svensk litteratur
61643-3 (46) Hum. kand., allmän litteraturvetenskap och estetik, litteratur
61658-1 (46) Hum. kand., annat huvudämne inom litteraturforskningen
61659-9 (46) Hum. kand., huvudämne inom litteraturforskningen okänt

6166-6169 ( 6 ) Hum. kand., spräkvetenskap och spräkforskning

61661-5 (66) Hum. kand., finska spräket
61663-1 (66) Hum. kand., nordisk filologi, svenska spräket
61664-9 (66) Hum. kand., germansk filologi
61665-6 (66) Hum. kand., romansk filologi
61666-4 (66) Hum. kand., engelsk filologi
61667-2 (66) Hum. kand., östersjöfinska spräk
61668-0 (66) Hum. kand., grekisk litteratur
61669-8 (66) Hum. kand., romersk litteratur, latin
61671-4 (66) Hum. kand., orientalisk litteratur
61672-2 (66) Hum. kand., sanskrit och jämförande indoeuropeisk spräkvetenskap
61673-0 (66) Hum. kand., slavisk filologi
61674-8 (66) Hum. kand., allmän spräkvetenskap
61675-5 (66) Hum. kand., ryska spräket och litteraturen
61676-3 (66) Hum. kand., altaisk spräkforskning
61677-1 (66) Hum. kand., assyriologi
61678-9 (66) Hum. kand., finsk-ugrisk spräkforskning
61679-7 (66) Hum. kand., fonetik
61681-3 (66) Hum. kand., spansk filologi
61682-1 (66) Hum. kand., italiensk filologi
61698-7 (66) Hum. kand., annat huvudämne inom spräkvetenskap och spräkforskning
61699-5 (66) Hum. kand., huvudämne inom spräkvetenskap och spräkforskning okänt
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6171 ( V Hum. kand., filosofi

61711-8 (16) Hum. kand., filosofi (humanistiska vetenskaper)
61712-6 (16) Hum. kand., teoretisk filosofi
61718-3 (16) Hum. kand., annat huvudämne inom filosofin
61719-1 (16) Hum. kand., huvudämne inom filosofin okänt

6172 ( 6 ) Hum. kand., konstforskning

61721-7 (26) Hum. kand., konsthistoria, konstforskning
61722-5 (26) Hum. kand., musikvetenskap, musikpedagogik
61723-3 (26) Hum. kand., konstpedagogi
61728-2 (26) Hum. kand., konstforskning, annat huvudämne
61729-0 (26) Hum. kand., konstforskning, huvudämne okänt

6173 ( 6 ) Hum. kand., kulturforskning

61731-6 (36) Hum. kand., etnografi
61732-4 (36) Hum. kand., finsk och jämförande folkdiktsforskning (folkloristik)
61733-2 (36) Hum. kand., religionsvetenskap
61734-0 (36) Hum. kand., folkminnen, särskilt folkmusik
61735-7 (36) Hum. kand., kulturantropologi
61738-1 (36) Hum. kand., kulturforskning, annat huvudämne
61739-9 (36) Hum. kand., kulturforskning, huvudämne okänt

6174 ( 6 ) Hum. kand., translator

61741-5 (46) Hum. kand., translator, engelska
61742-3 (46) Hum. kand., translator, tyska
61743-1 (46) Hum. kand., translator, ryska
61744-9 (46) Hum. kand., translator, svenska
61745-6 (46) Hum. kand., translator, franska
61746-4 (46) Hum. kand., translator, finska
61748-0 (46) Hum. kand., translator, annat huvudspräk
61749-8 (46) Hum. kand., translator, huvudspräk okänt

6179 ( 6 ) Hum. kand., humanistisk studieinriktning, annat huvudämne eiler 
huvudämne okänt

61791-0 (96) Hum. kand., allmän teologi
61798-5 (96) Hum. kand., humanistisk studieinriktning, annat huvudämne
61799-3 (96) Hum. kand., humanistisk studieinriktning, huvudämne okänt

619 Annan humanistisk och estetisk utbildning pä lägre kandidatnivä

6191 ( S ) Ortodoxa kyrkans präst- och kantorutbildning pä lägre kandidatnivä

61911-4 (19) Präst inom ortodoxa kyrkan (-1992)
61912-2 (19) Kantor inom ortodoxa kyrkan (1989-)
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6199 < 9 )

61991-6 (99)

61996-5 (99)

61997-3 (99)

61998-1 (99)

61999-9 (99)

Andra humanistiska och estetiska ulbildningar pä lägre kandidatnivä

Teologisk-filosofisk examen
Annan utbildning för hemslöjd och konstindustrin pä lägre kandidatnivä 
Annan utbiodning för bildkonst pä lägre kandidatnivä 
Annan humanistisk och estetisk utbildning pä lägre kandidatnivä 
Humanistisk och estetisk utbildning pä lägre kandidatnivä, 
specialomräde okänt

71 Högre kandidatnivä

711 Konstfacklig utbildning pä högre kandidatnivä

7111-7114 (1) Konstfacklig utbildning pä högre kandidatnivä

71111- 9 (11)

71112- 7 (11)

71113- 5 (11)

71114- 3 (11)

71115- 0 (11)

71131- 7 (11)

71132- 5 (11)

71133- 3 (11)

71134- 1 (11)

71148- 1 (11)

71149- 9 (11)

Keramisk planering (stud.ex. 4-ärig)
Teknisk design (stud.ex. 4-ärig)
Textildesign (stud.ex. 4-ärig)
Inredning och möbelplanering (stud.ex. 4-ärig)
Beklädnadsplanering (stud.ex. 4-ärig)
Grafisk planering (stud.ex. 4-ärig)
Scenografi (stud.ex. 4-ärig)
Fotografering (stud.ex. 4-ärig)
Film och tv-arbete (stud.ex. 4-ärig)
Annan konstfacklig utbildning pä högre kandidatnivä 
Konstfacklig utbildning pä högre kandidatnivä, specialomräde okänt

7115-7116 (1) Konstmag., konstkand. (högre högskoleexamen)

71151- 5 (51)

71152- 3 (51)

71153- 1 (51)

71154- 9 (51)

71155- 6 (51)

71156- 4 (51)

71157- 2 (51)

71158- 0 (51)

71161- 4 (51)

71162- 2 (51)

71163- 0 (51)

71164- 8 (51)

71165- 5 (51)

71166- 3 (51)

71168- 9 (51)

71169- 7 (51)

Konstmag., konstkand. (högre), mediakultur, visuell kommunikation
Konstmag., konstkand. (högre), produkt- och miljöplanering
Konstmag., konstkand. (högre), filmkonst
Konstmag., konstkand. (högre), grafisk design
Konstmag., konstkand. (högre), scenografi
Konstmag., konstkand. (högre), fotografi
Konstmag., konstkand. (högre), keramik- och glasdesign
Konstmag., konstkand. (högre), inredningsarkitektur och möbeldesign
Konstmag., konstkand. (högre), textilkonst
Konstmag., konstkand. (högre), industriell design
Konstmag., konstkand. (högre), beklädnadsdesign och dräktkonst
Konstmag., konstkand. (högre), hemslöjd och konstindustri
Konstmag., konstkand. (högre), design leadership
Konstmag., konstkand. (högre), Pallas bildkonster
Konstmag., konstkand. (högre), annat utbildningsprogram
Konstmag., konstkand. (högre), utbildningsprogram okänt
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712 Utbildning för bildkonst p&  högre kandidatnivä

7121 ( 2 ) Slutexamen vid blldkonstakademin

71211-7 (12) Slutexamen vid bildkonstakademin, mäleri
71212-5 (12) Slutexamen vid bildkonstakademin, Skulptur
71213-3 (12) Slutexamen vid bildkonstakademin, konstgrafik
71214-1 (12) Slutexamen vid bildkonstakademin, rumtidskonstverk
71218-2 (12) Slutexamen vid bildkonstakademin, annat huvudämne
71219-0 (12) Slutexamen vid bildkonstakademin, huvudämne okänt

713 Musikutbildning pä högre kandidatnivä

7131-7132 ( 3 ) Musikdirektörexamen, musikdiplomexamen

71311-5 (13) Militärkapellmästare
71312-3 (13) Musikdirektor
71321-4 (13) Musikdiplomexamen

7133-7134 ( 3 ) Musikkandidatexamen

71331-3 (33) Musikkand., musikkomposition och musikteori
71332-1 (33) Musikkand., orkester- och körledning
71333-9 (33) Musikkand., utbildning för solistisk musik
71334-7 (33) Musikkand., kyrkomusik
71335-4 (33) Musikkand., jazzmusik
71336-2 (33) Musikkand., folkmusik
71348-7 (33) Musikkand., annat utbildningsprogram
71349-5 (33) Musikkand., utbildningsprogram okänt

714 Teater- och danskonstutbildning pä högre kandidatnivä

7141 ( 4 ) Teaterkonstkandidatexamen

71411-3 (14) Teaterkonstkand., skädespelararbete
71412-1 (14) Teaterkonstkand., regi
71413-9 (14) Teaterkonstkand., dramaturgi
71414-7 (14) Teaterkonstkand., danskonst
71415-4 (14) Teaterkonstkand., Ijud- och ljusdesign
71418-8 (14) Teaterkonstkand., annat utbildningsprogram
71419-6 (14) Teaterkonstkand., utbildningsprogram okänt
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7143 ( 4 )  Danskonstkandidatexamen

71431-1 (34) Danskonstkand.

715 Teologutbildning

7151 ( S ) Teologisk dim issionsexam en

71511-0 (15) Teologisk dimissionsexamen (-1953)

7152-7154 ( S ) Teologie kandidatexamen

71521-9 (25) Teol. kand.

716-717 Fil. mag., fil. kand., humanistisk stucBeinriktning

7161-7163 ( 6 ) Rl. mag., fil. kand., historia, arkeologi

71611-8 (16) Rl. mag., fil. kand., Finlands historia
71612-6 (16) Rl. mag., fil. kand., Finlands och Skandinaviens historia
71613-4 (16) Rl. mag., fil. kand., allmän historia, historia
71614-2 (16) Rl. mag., fil. kand., arkeologi
71618-3 (16) Rl. mag., fil. kand., nordisk kulturhistoria
71621-7 (16) Rl. mag., fil. kand., ide- och lärdomshistoria
71622-5 (16) Rl. mag., fil. kand., kulturhistoria
71638-1 (16) Rl. mag., fil. kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram inom historia
71639-9 (16) Rl. mag., fil. kand., huvudämne eller utbildningsprogram inom historia okänt

7164-7165 ( 6 ) Rl. mag., fil. kand., litteraturforskning

71641-5 (46) Rl. mag., fil. kand., inhemsk litteratur
71642-3 (46) Fil. mag., fil. kand., svensk litteratur
71643-1 (46) Rl. mag., fil. kand., allmän litteraturvetenskap och estetik, litteratur
71658-9 (46) Rl. mag., fil. kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram inom 

litteraturforskningen
71659-7 (46) Rl. mag., fil. kand., huvudämne eller utbildningsprogram inom 

litteraturforskningen okänt
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7166-7169 (6)

71661- 3 (66)

71662- 1 (66)

71663- 9 (66)

71664- 7 (66)

71665- 4 (66)

71666- 2 (66)

71667- 0 (66)

71668- 8 (66)

71669- 6 (66)

71671- 2 (66)

71672- 0 (66)

71673- 8 (66)

71674- 6 (66)

71675- 3 (66)

71676- 1 (66)

71677- 9 (66)

71678- 7 (66)

71679- 5 (66)

71681- 1 (66)

7 1682- 9 (66)

71683- 7 (66)

71684- 5 (66)

71685- 2 (66)

71686- 0 (66)

71687- 8 (66)

71688- 6 (66)

71698- 5 (66)

71699- 3 (66)

7171 (6)

71711- 6 (16)
71712- 4  (16)
71718- 1 (16)
71719- 9 (16)

7172 (6)

71721- 5 (26)
71722- 3 (26)
71723- 1 (26)
71724- 9 <26;
71728- 0 <26;

71729- 8 (26)

FH. mag., fil. kand., spräkvetenskap och spräkforskning

Fil. mag., fil. kand., finska spräket
Fil. mag., fil. kand., finska spräket och därmed besläktade spräk
Fil. mag., fil. kand., nordisk filologi, svenska spräket
Fil. mag., fil. kand., germansk filologi
Fil. mag., fil. kand., romansk filologi
Fil. mag., fil. kand., engelsk filologi
Fil. mag., fil. kand., östersjöfinska spräk
Fil. mag., fil. kand., grekisk litteratur
Fil. mag., fil. kand., romersk litteratur, latin
Fil. mag., fil. kand., orientalisk litteratur
Fil. mag., fil. kand., sanskrit och jämförande indoeuropeisk spräkvetenskap
Fil. mag., fil. kand., slavisk filologi
Fil. mag., fil. kand., allmän spräkvetenskap
Fil. mag., fil. kand., ryska spräket och litteraturen
Fil. mag., fil. kand., altaisk spräkvetenskap
Fil. mag., fil. kand., assyriologi
Fil. mag., fil. kand., finsk-ugrisk spräkforskning
Fil. mag., fil. kand., logopedi, fonetik
Fil. mag., fil. kand., klassiska spräk
Fil. mag., fil. kand., främmande spräk
Fil. mag., fil. kand., fackspräklig utbildning med merkantil inriktning
Fil. mag., fil. kand., tillämpad spräkvetenskap och talforskning
Fil. mag., fil. kand., spansk filologi
Fil. mag., fil. kand., italiensk filologi
Fil. mag., fil. kand., samiska spräket och kultturen
Fil. mag., fil. kand., kommunikationsvetenskaper, joumalistik
Fil. mag., fil. kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram inom
spräkvetenskap och spräkforskning
Fil. mag., fil. kand., huvudämne eller utbildningsprogram inom 
spräkvetenskap och spräkforskning okänt

Fil. mag., fil. kand., filosofi

Fil. mag., fil. kand., filosofi (hum.vet.)
Fil. mag., fil. kand., teoretisk filosofi
Fil. mag., fil. kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram inom filosofin 
Fil. mag., fil. kand., huvudämne eller utbildningsprogram inom filosofin okänt

Fil. mag., fil. kand., konstforskning

Fil. mag., fil. kand., konsthistoria, konstforskning 
Fil. mag., fil. kand., musikvetenskap, musikpedagogik 
Fil. mag., fil. kand., konstpedagogik 
Fil. mag., fil. kand., film- och tv-kunskap
Fil. mag., fil. kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram inom 
konstforskning
Fil. mag., fil. kand., huvudämne eller utbildningsprogram inom 
konstforskning okänt
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7173

7174

7179

( 6 ) Fil. mag., fil. kand., kulturforskning

71731-4 (36) Fil. mag., fil. kand., etnografi
71732-2 (36) Fii. mag., fil. kand., finsk och jamforande folkdiktsforskning (folkloristik)
71733-0 (36) Fil. mag., fil. kand., reiigionsvetenskap
71734-8 (36) Fil. mag., fil. kand., folkminnen, sarskilt folkmusik
71735-5 (36) Fil. mag., fil. kand., kulturforskning
71738-9 (36) Fil. mag., fil. kand., annat huvudamne eller utbildningsprogram inom 

kulturforskning
71739-7 (36) Rl. mag., fil. kand., huvudamne eller utbildningsprogram inom 

kulturforskning okint

( 6 ) Rl. mag., fil. kand., translator

71741-3 (46) Fil. mag., fil. kand., translator, engelska
71742-1 (46) Rl. mag., fil. kand., translator, tyska
71743-9 (46) Rl. mag., fil. kand., translator, ryska
71744-7 (46) Rl. mag., fil. kand., translator, svenska
71745-4 (46) Rl. mag., fil. kand., translator, franska
71746-2 (46) Rl. mag., fil. kand., translator, finska
71748-8 (46) Rl. mag., fil. kand., translator, annat huvudsprik
71749-6 (46) Rl. mag., fil. kand., translator, huvudsprik okant

( 6 ) Rl. majj., fil. kand., humanistisk studieinriktning, annat eller okant 
huvudamne eller utbildningsprogram

71798-3 (96) Rl. mag., fil. kand., humanistisk studieinriktning, annat huvudamne eller 
utbildningsprogram

71799-1 (96) Rl. mag., fil. kand., humanistisk studieinriktning, huvudamne eller 
utbildningsprogram okant

718-719 Andra humanistiska och estetiska utbildningar p i hogre kandidatnivi

7199 ( 8) Annan humanistisk och estetisk utbildning p i hogre kandidatnivi

71998- 9 (98) Annan humanistisk och estetisk utbildning p i hogre kandidatnivi
71999- 7 (98) Humanistisk och estetisk utbildning p i hogre kandidatnivi,

specialomride okant
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81 Forskarutbildning eller motsvarande

811 Teologie licentiatexamen

8111-8114 ( 1 ) Teol. lie.

81111-7 d i) Teol. lie., gamla testamentets exegetik
81112-5 d i) Teol. lie., nya testamentets exegetik
81113-3 (11) Teol. lie., kyrkohistoria
81114-1 (11) Teol. lie., dogmatik
81115-8 d i) Teol. lie., teologisk etik samt religionsfilosofi
81116-6 (11) Teol. lie., praktisk teologi
81117-4 d i) Teol. lie., Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria
81118-2 (11) Teol. lie., religionspedagogik
81119-0 (11) Teol. lie., kyrkosociologi
81121-6 (11) Teol. lie., religionsvetenskap
81122-4 d i) Teol. lie., ekumenik
81148-9 (11) Teol. lie., annat huvudámne
81149-7 d i) Teol. lie., huvudámne okánt

812 Teologie doktorsgrad

8121-8124 ( 2 ) Teol. dr

81211-5 (12) Teol. dr, gamla testamentets exegetik
81212-3 (12) Teol. dr, nya testamentets exegetik
81213-1 (12) Teol. dr, kyrkohistoria
81214-9 (12) Teol. dr, dogmatik
81215-6 (12) Teol. dr, teologisk etik samt religionsfilosofi
81216-4 (12) Teol. dr, praktisk teologi
81217-2 (12) Teol. dr, Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria
81218-0 (12) Teol. dr, religionspedagogik
81219-8 (12) Teol. dr, kyrkosociologi
81221-4 (12) Teol. dr, religionsvetenskap
81222-2 (12) Teol. dr, ekumenik
81248-7 (12) Teol. dr, annat huvudámne
81249-5 (12) Teol. dr, huvudámne okánt
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813-814 Filosofie licentiatexamen, humanistisk studieriktning

8131-8133 ( 3 ) Fil. lie., historia, arkeologi

81311-3 (13) Fil. lie., Finlands historia
81312-1 (13) Fil. lie., Finlands och Skandinaviens historia
81313-9 (13) Fil. lie., allmän historia
81314-7 (13) Fil. lie., arkeologi
81318-8 (13) Rl. lie., nordisk kulturhistoria och folklivsforskning
81321-2 (13) Fil. lie., ide- och lärdomshistoria
81322-0 (13) Rl. lie., kulturhistoria
81338-6 (13) Rl. lie., annat huvudämne inom historia
81339-4 (13) Rl. lie., huvudämne inom historia okänt

8134-8135 ( 3 ) Fil. lie., litteraturforskning

81341-0 (43) Fil. lie., inhemsk litteratur
81342-8 (43) Fil. lie., svensk litteratur
81343-6 (43) Fil. lie., allmän litteraturvetenskap och estetik, litteratur
81358-4 (43) Fil. lie., annat huvudämne inom litteratur
81359-2 (43) Fil. lie., huvudämne inom litteratur okänt

8136-8139 ( 3 ) Fil. lie., spräkvetenskap och spräkforskning

81361-8 (63) Rl. lie., finska spräket
81362-6 (63) Fil. lie., finska spräket och därmed besläktade spräk
81363-4 (63) Rl. lie., nordisk filologi, svenska spräket
81364-2 (63) Fil. lie., germansk filologi
81365-9 (63) Rl. lie., romansk filologi
81366-7 (63) Fil. lie., engelsk filologi
81367-5 (63) Fil. lie., östersjöfinska spräk
81368-3 (63) Rl. lie., grekisk litteratur
81369-1 (63) Fil. lie., romersk litteratur
81371-7 (63) Fil. lie., orientalisk litteratur
81372-5 (63) Fil. lie., sanskrit och jämförande indoeuropeisk spräkvetenskap
81373-3 (63) Rl. lie., slavisk filologi
81374-1 (63) Rl. lie., allmän spräkvetenskap
81375-8 (63) Rl. lie., ryska spräket och litteraturen
81376-6 (63) Fil. lie., altaisk spräkforskning
81377-4 (63) Rl. lie., assyriologi
81378-2 (63) Rl. lie., finsk-ugrisk spräkforskning
81379-0 (63) Rl. lie., logopedi, fonetik
81381-6 (63) Rl. lie., spansk filologi
81382-4 (63) Rl. lie., tillämpad spräkvetenskap
81383-2 (63) Rl. lie., saamiska spräket och kulturen
81384-0 (63) Rl. lie., kommunikationsvetenskaper, joumalistik
81385-7 (63) Rl. lie., ungerska spräket och kulturen
81398-0 (63) Fil. lie., annat huvudämne inom spräkvetenskap och spräkforskning
81399-8 (63) Rl. lie., huvudämne inom spräkvetenskap och spräkforskning okänt
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8141 ( 3 ) Fil. lie., filosofi

81411-1 (13) Fil. lie., filosofi (hum. vet.)
81412-9 (13) Fil. lie., teoretisk filosofi
81418-6 (13) Fil. lie., annat huvudämne inom filosofin
81419-4 (13) Fil. lie., huvudämne inom filosofin okänt

8142 ( 3 ) Fil. lie., konstforskning

81421-0 (23) Fil. lie., konsthistoria, konstforskning
81422-8 (23) Fil. lie., musikvetenskap, musikpedagogik
81423-6 (23) Fil. lie., teatervetenskap
81424-4 (23) Fil. lie., film- och televisionsvetenskap
81428-5 (23) Fil. lie., konstforskning, annat huvudämne
81429-3 (23) Fil. lie., konstforskning, huvudämne okänt

8143 ( 3 ) Fil. lie., kulturforskning

81431-9 (33) Fil. lie., etnografi
81432-7 (33) Fil. lie., finsk och jämförande folkdiktsforskning (folkloristik)
81433-5 (33) Fil. lie., religionsvetenskap
81434-3 (33) Fil. Ile., folkminnen, särskilt folkmusik
81435-0 (33) Rl. lie., kulturforskning
81438-4 (33) Fil. lie., kulturforskning, annat huvudämne
81439-2 (33) Rl. lie., kulturforskning, huvudämne okänt

8144 ( 3 ) Fil. lie., översättning och tolkning

81441-8 (43) Fil. lie., översättning och tolkning, engelska
81442-6 (43) Rl. lie., översättning och tolkning, tyska
81443-4 (43) Rl. lie., översättning och tolkning, ryska
81448-3 (43) Rl. lie., översättning och tolkning, annat huvudspräk
81449-1 (43) Rl. lie., översättning och tolkning, huvudspräk okänt

8149 ( 3 ) Fil. lie., hum anistisk studieinriktning, annat huvudämne eller 
huvudämne okänt

81498-8 (93) Rl. lie., humanistisk studieinriktning, annat huvudämne
81499-6 (93) Rl. lie., humanistisk studieinriktning, huvudämne okänt

815-816 Filosofia doktorsgrad, humanistisk studieinriktning

8151-8153 ( S ) R l. dr, historia, arkeologi

81511-8 (15) Fil. dr, Rnlands historia
81512-6 (15) Fil. dr, Rnlands och Skandinaviens historia
81513-4 (15) Rl. dr, allmän historia
81514-2 (15) Fil. dr, arkeologi
81518-3 (15) Fil. dr, nordisk kulturhistoria
81521-7 (15) Rl. dr, ide- och lärdomshistoria
81522-5 (15) Fil. dr, kulturhistoria
81538-1 (15) Rl. dr, annat huvudämne inom historia
81539-9 (15) Rl. dr, huvudämne inom historia okänt
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8154-8155 ( S )  Fil. dr, litteraturforskning

81541- 5 (45)

81542- 3 (45)

81543- 1 (45)

81558- 9 (45)

81559- 7 (45)

Fil. dr, inhemsk litteratur 
Fil. dr, svensk litteratur
Fil. dr, allmän litteraturvetenskap och estetik, litteratur 
Fil. dr, annat huvudämne inom litteraturforskning 
Fil. dr, huvudämne inom litteraturforskning okänt

8156-8159 ( 5 )  Fil. dr, spräkvetenskap och spräkforskning

81561- 3 (65)

81562- 1 (65)

81563- 9 (65)

81564- 7 (65)

81565- 4 (65)

81566- 2 (65)

81567- 0 (65)

81568- 8 (65)

81569- 6 (65)

81571- 2 (65)

81572- 0 (65)

81573- 8 (65)

81574- 6 (65)

81575- 3 (65)

81576- 1 (65)

81577- 9 (65)

81578- 7 (65)

81579- 5 (65)

81581- 1 (65)

81582- 9 (65)

81598- 5 (65)

81599- 3 (65)

Rl. dr, finska spräket
Rl. dr, finska spräket och därmed besläktade spräk
Fil. dr, nordisk filologi, svenska spräket
Rl. dr, germansk filologi
Rl. dr, romansk filologi
Rl. dr, engelsk filologi
Rl. dr, östersjöfinska spräk
Rl. dr, grekisk litteratur
Fil. dr, romersk litteratur
Rl. dr, orientalisk litteratur
Rl. dr, sanskrit och jämförande indoeuropeisk spräkvetenskap
Rl. dr, slavisk filologi
Rl. dr, allmän spräkvetenskap
Rl. dr, ryska spräket och litteraturen
Rl. dr, altaisk spräkforskning
Rl. dr, assyriologi
Rl. dr, finsk-ugrisk spräkforskning
Rl. dr, fonetik
Fil. dr, tillämpad spräkvetenskap
Fil. dr, kommunikationsvetenskaper, joumalistik
Rl. dr, annat huvudämne inom spräkvetenskap och spräkforskning
Rl. dr, huvudämne inom spräkvetenskap och spräkforskning okänt

8161 ( S ) Fil. dr, filosofi

81611-6 (15) Rl. dr, filosofi (hum.vet.)
81612-4 (IS ) Rl. dr, teoretisk filosofi
81618-1 (15) Rl. dr, annat huvudämne inom filosofin
81619-9 (15) Rl. dr, huvudämne inom filosofin okänt

8162 ( 5 )  R l. dr, konstforskning

81621- 5 (25)

81622- 3 (25)

81623- 1 (25)

81624- 9 (25)

81628- 0 (25)

81629- 8 (25)

Rl. dr, konsthistoria, konstforskning
Rl. dr, musikvetenskap, musikpedagogik
Rl. dr, teatervetenskap
Rl. dr, konstpedagogik
Rl. dr, konstforskning, annat huvudämne
Fil. dr, konstforskning, huvudämne okänt
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8163 ( S ) Fil. dr, kulturforskning

81631-4 (35) Fil. dr, etnografi
81632-2 (35) Fil. dr, finsk och jámfórande folkdiktsforskning (folkloristik)
81633-0 (35) Fil. dr, religionsvetenskap
81634-8 (35) Rl. dr, folkminnen, sárskilt folkmusik
81635-5 (35) Fil. dr, kulturforskning
81638-9 (35) Rl. dr, kulturforskning, annat huvudámne
81639-7 (35) Fil. dr, kulturforskning, huvudámne okánt

8164 ( 5 ) Fil. dr, óversáttning och tolkning

81641-3 (45) Rl. dr, óversáttning och tolkning, engelska
81642-1 (45) Fil. dr, óversáttning och tolkning, tyska
81643-9 (45) Rl. dr, óversáttning och tolkning, ryska
81648-8 (45) Rl. dr, óversáttning och tolkning, annat huvudsprák
81649-6 (45) Fil. dr, óversáttning och tolkning, huvudsprák okánt

8169 ( S ) Fil. dr, hum anistisk studieínriktning, annat huvudámne eller 
huvudámne okánt

81698-3 (95) Rl. dr, humanistisk studieinriktning, annat huvudámne
81699-1 (95) Rl. dr, humanistisk studieinriktning, huvudámne okánt

817 Konstlicentiatexamina

8171-8172 ( 7 ) Konstlic.

81711-4 (17) Konstlic., konstfostran
81712-2 (17) Konstlic., keramik- och glasdesign
81713-0 (17) Konstlic., inredningsarkitektur och móbeldesign
81714-8 (17) Konstlic., industríen design
81715-5 (17) Konstlic., textilkonst
81716-3 (17) Konstlic., bekládnadsdesign och dráktkonst
81717-1 (17) Konstlic., grafisk design
81718-9 (17) Konstlic., scenografikonst
81719-7 (17) Konstlic., fotografikonst
81721-3 (17) Konstlic., filmkonst
81722-1 (17) Konstlic., mediavetenskap
81728-8 (17) Konstlic., annat huvudámne
81729-6 (17) Konstlic., huvudámne okánt

8173-8174 ( 7 ) Musildic.

81741-1 (37) Musiklic., vetenskaplig linje
81742-9 (37) Musiklic., konstnárlig linje
81749-4 (37) Musiklic., huvudámne okánt
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8175-8176 ( 7 ) Teaterkonstlic.

81751-0 (57) Teaterkonstlic., skàdespelararbete
81752-8 (57) Teaterkonstlic., dramaturgi
81769-2 (57) Teaterkonstlic., huvudâmne okânt

8177 ( 7 ) Danskonstlic.

81771-8 (77) Dans konst lie., danskonst

818 Doktorsexamina inom konst

8181-8182 ( 8 ) Konstdr

81811-2 (18) Konstdr, konstfostran
81812-0 (18) Konstdr, grafisk design
81813-8 (18) Konstdr, textilkonst
81829-4 (18) Konstdr, huvudâmne okânt

8183-8184 ( 8 ) Musikdr

81831-0 (38) Musikdr, vetenskaplig linje
81832-8 (38) Musikdr, konstnârlig linje
81849-2 (38) Musikdr, huvudâmne okânt

8185-8186 ( 8 ) Teaterkonstdr

81869-0 (58) Teaterkonstdr, huvudâmne okânt

8187 ( 8 ) Danskonstdr

81871-6 (78) Danskonstdr, danskonst

819 Andra humanistiska och estetiska forskarutbildningar aller motsvarande utbildningar

8199 (  9 ) Annan hum anistisk och estetisk forskarutbildning eller motsvarande 
utbildning

81998- 7 (99) Annan humanistisk och estetisk forskarutbildning eller motsvarande
utbildning

81999- 5 (99) Humanistisk och estetisk forskarutbildning eller motsvarande utbildning,
specialomrâde okânt
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91

911

9111

919

9199

Utbildningsnivân okänd

Konstutbiidning, utbildningsnivân o k ä n d

■ 9119 ( V

91111-5 (11)
91131-3 (11)
91198-2 (11)

Konstutbiidning, utbildningsnivân okänd

Grundiinjen för hantverk och konstindustri, allmän period 
Musikutbiidning, utbildningsnivân okänd 
Annan konstutbiidning, utbildningsnivân okänd

Annan humanistisk och estetisk utbildning, utbildningsnivân okänd

(9) Annan humanistisk och estetisk utbildning, utbildningsnivân okänd

91998- 5 (99) Annan humanistisk och estetisk utbildning, utbildningsnivân okänd
91999- 3 (99) Humanistisk och estetisk utbildning, utbildningsnivâ och specialomräde

okända
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2

32

321

3211

3212

322 

3221

323 

3231

324 

3241

Lärarutbildning

Lägre mellannivä

Folk-/mellan-/gnjndskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 
för ungdoms-, fritids- och idrottsinstruktörer, kortare än 3-ärig

(1) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för ungdoms- 
och fritidsledare, kortare än 3-ärig

32111-7 ( ii)  Ungdoms- och fritidsinstruktör

(1) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning av 
idrottsinstruktörer, kortare in  3-ärig

32121-6 (21) Grundexamen inom idrottsinstruktion, idrottsinstruktör (-1989)

Utbildning av sysselsättningsledare (-1988)

(2) Utbildning av sysselsättningsledare (-1988)

32211-5 (12) Sysselsättningsledare (-1988)

Utbildning av konsulenter inom hem- och handslöjd

( 3) Utbildning av vävnads- och sömnadskonsulenter

32311-3 (13) Vävnads- och sömnadskonsulent

Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
trafikiärarutbilaning, kortare än 3-ärig

(4) Utbildning av bilskollärare

32412-9 (14) Trafiklärare (-1993), bilskollärare
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329 Annan folk-/mellan-/gmndskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
lärarutbildning, kortare an 3 -à r ig

3299 ( 9 ) Annan grundskolebaserad eller motsvarande lärarutbildning, 
kortare an 3-ärig

32991-2 (99) Bamledare
32998-7 (99) Annan lärarutbildning, kortare än 3-ärig
32999-5 (99) Kortare än 3-àrig lärarutbildning, specialomräde okänt

42 Högre mellannivà

421 Folk-/mellan-/grundskolebaserad aller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning
för ungdoms- och socialarbete, minst 3-àrig

4211 ( 1 )  Yrkesutbildning för ungdom s-och socialarbete (-1989)

42111- 5 ( 11) Yrkesutbildning för ungdoms- och socialarbete inom kyrkan (-1989)
42112- 3 (11) Yrkesutbildning för ungdomsarbete (-1989, ungdomssekreterare)

429 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
lärarutbildning, minst 3-àrig

4299 ( 9 )

42991-0 (99)

42992-8 (99)

42998-5 (99)

42999-3 (99)

Annan grundskolebaserad eller motsvarande lärarutbildning, 
minst 3-àrig

Lärare för utvecklingsstörda (upph.)
Trafiklärare (1994-)
Annan eller motsvarande lärarutbildning, minst 3-àrig
Minst 3-ärig eller motsvarande lärarutbildning, specialomräde okänt

52 Lägsta utbildning pä högre nivä

521 Utbildning av bamträdgärdslärare (-1985)

5211 ( 1 )  Utbildning av bamträdgärdslärare (-1985)

52111-2 (11) Bamträdgärdslärare (-1985)
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522 Utbildning av folk- och medborgarskoliärare

5221 ( 2 ) Folkskollärarutbildning

52211-0 (12) Folkskollärare

5222-5225 ( 2 ) Medborgarskollärarutbildning

52251-6 (22) Medborgarskoliärare i ailmänna ämnen
52252-4 (22) Medborgarskoliärare i färdighetsämnen
52258-1 (22) Medborgarskoliärare, annat specialomräde
52259-9 (22) Medborgarskoliärare, specialomräde okänt

5229 ( 2 ) Folk- eller medborgarskoliärare, specialomräde okänt

52298-7 (92) Folk- eller medborgarskoliärare, annat specialomräde
52299-5 (92) Folk- eller medborgarskoliärare, specialomräde okänt

523 Utbildning av speciallärare (-1972)

5231-5239 ( 2 ) Utbildning av speciallärare (-1972)

52312-6 (13) Speciallärare (-1972)
52313-4 (13) Specialkiasslärare (-1972)
52398-5 (13) Annan utbildning av speciallärare (-1972)
52399-3 (13) Utbildning av speciallärare, specialomräde okänt (-1972)

524-529 Andra lägsta lärarutbildningar pà högre nivâ

5241-5244 (  4 ) Utbildning av yrkeslirare för yrkesskola

52411-6 (14)

52412-4 (14)

52413-2 (14)

52414-0 (14)

52415-7 (14)

52448-8 (14)

52449-6 (14)

Yrkeslärare inom sömnads- och beklädnadsbranschen 
Yrkeslärare inom den näringsekonomiska branschen 
Yrkeslärare för herr- och damfrisörer 
Yrkeslärare inom kosmetologbranschen 
Yrkeslärare i inkvarterings- och kosthällsbranschen 
Yrkeslärare i yrkesskola, annat specialomräde 
Yrkeslärare i yrkesskola, specialomräde okänt
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5245-5246 ( 4 ) Utbildning av hemslöjdslärare

52451-2 (54) Hemslöjdslärare, vävning
52452-0 (54) Hemslöjdslärare, sömnad
52453-8 (54) Hemslöjdslärare, träslöjd
52454-6 (54) Hemslöjdslärare, metallslöjd
52455-3 (54) Hemslöjdslärare, maskinreparation
52468-6 (54) Hemslöjdslärare, annat specialomräde
52469-4 (54) Hemslöjdslärare, specialomräde okänt

5249 ( 4 ) Utbildning av lärare i huslig ekonomi (mellanVgrundskolebaserad 
eller motsvarande)

52491-8 (94) Lärare i huslig ekonomi (mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande)

5251 ( 4 ) Logonom utbildning

52511-3 (14) Logonom

5252 ( 4 ) Lägsta utbildning för ungdomsledare och fritidsledare pä högre nivä

52522-0 (24) Ungdoms- och fritidsledare
52523-8 (24) Ungdomsledare inom kyrkan (1990-)
52524-6 (24) Idrottsinstruktör (1990-)
52525-3 (24) Sysselsättningsledare (1989-)
52528-7 (24) Annan lägsta utbildning för ungdomsledare och fritidsledare pä högre nivä
52529-5 (24) Lägsta utbildning för ungdomsledare och fritidsledare pä högre nivä, 

specialomräde okänt

5253 ( 4 ) Handarbetslärare (mellansk. -1974)

52531-1 (34) Handarbetslärare (mellansk. -1974)

5254 ( 4 ) Utbildning av ridlärare (1991-)

52541-0 (44) Ridlärare (1991-)

5255 ( 4 ) Utbildning av musikledare

52551-9 (54) Musikledare

5297-5299 ( 4 ) Annan lägsta lärarutbildning pä högre nivä

52972-7 (74) Trädgärdslärare (trädgärdslärarinst. -1966)
52973-5 (74) Ledare i teaterpedagogik
52998-2 (74) Annan lägsta lärarutbildning pä högre nivä
52999-0 (74) Lägsta lärarutbildning pä högre nivä, specialomräde okänt
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62 Lägre kandidatnivä

621 Utbildning av grundskollärare

6211 ( V Utbildning av klasslärare för grundskolan

62111-0 (1V Klasslärare i grundskolan

6212-6216 ( V Grundskollärarutbildning för huslig ekonomi, textilslöjd
arbete

62125-0 (21) Lärare i huslig ekonomi (Hgin kotitalousopettajaopisto/Hgin ;
62126-8 (21) Handarbetslärare, textillärare
62131-8 (21) Lärare för teknisk slöjd
62132-6 (21) Hushälls- och textilhandarbetslärare

6219 ( D Annan grundskollärarutbildning pä lägre kandidatnivä

62191-2 (91) Ämneslärare i engelska spräket
62192-0 (91) Ämneslärare i svenska spräket
62198-7 (91) Annan utbildning av grundskollärare
62199-5 (91) Utbildning av grundskollärare, specialomräde okänt

622 Utbildning av speciallärare (1973-)

6221-6229 ( 2 ) Utbildning av speciallärare (1973-)

62218-3 (12) Specialbamträdgärdslärare (1973-)
62231-6 (12) Speciallärare (1973-)
62232-4 (12) Specialldasslärare (1973-)
62298-5 (12) Speciallärare, annan utbildning (1973-)
62299-3 (12) Speciallärarutbildning, specialomräde okänt (1973-)

624-629 Andra lärarutbildningar pä lägre kandidatnivä

6241 ( 4 )  Utbildning av barnträdgärdslärare (1986-)

62411-4 (14) Barnträdgärdslärare (1986-)
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6243-6244 ( 4 ) Utbildning av musiklärare pä lägre kandidatnivä

62432-0 (34) Muslklekskollärare
62441-1 (34) Lärare i musikens teori
62442-9 (34) Lärare i spelning och solosäng
62443-7 (34) Musiklärare
62444-5 (34) Musikinstitutslärare
62445-2 (34) Högre musiklärarexamen
62446-0 (34) Lärare vid musikläroanstalt
62447-8 (34) Lärare i pop- och jazzmusik
62448-6 (34) Annan lärarutbildning inom musikomräde pä lägre kandidatnivä
62449-4 (34) Lärarutbildning inom musikomräde pä lägre kandidatnivä, 

specialomräde okänt

6245 ( 4 ) Utbildning av gymnastildärare

62451-0 (54) Gymnastiklärare

6246 ( 4 ) Utbildning av lärare i sjukvärd

62461-9 (64) Lärare i sjukvärd

6247 ( 4 ) Utbildning av studiehandledare

62471-8 (74) Studiehandledare i grundskolan och gymnasiet
62472-6 (74) Elevhandledare i yrkesläroanstalt

6248 ( 4 ) Utbildning av danslärare

62481-7 (84) Danslärare

6299 ( 4 ) Annan lärarutbildning pä lägre kandidatnivä

62998-0 (94) Annan lärarutbildning pä lägre kandidatnivä
62999-8 (94) Lärarutbildning pä lägre kandidatnivä, specialomräde okänt

72 Högre kandidatnivä

721 Ped. kand., lärarutbildning

7211 ( V Ped. kand., klasslärare

72111-8 (11) Ped. kand., klasslärare

7212 ( V Ped. kand., speciallärare

72121-7 (21) Ped. kand., speciallärare
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Lärarutbildning

7213-7214

72131-6 (31)

72132-4 (31)

72141-5 (31)

72142-3 (31)

7215 d )

72151-4 (51)

7219 ( V

72198-5 (91)

72199-3 (91)

722 Rl. mag., fil. k:

7221-7225 ( 2 )

72211-6 (12)

72212-4 (12)
72213-2 (12)

72214-0 (12)
72215-7 (12)

72216-5 (12)
72217-3 (12)
72258-7 (12)
72259-5 (12)

7226-7228 ( 2 )

72261-1 (62)

72262-9 (62)

72263-7 (62)

72264-5 (62)

72265-2 (62)
72266-0 (62)
72288-4 (62)

72289-2 (^ )

7229 ( 2 )

72298-3 (92)

72299-1 (92)

(1) Ped. kand., utbildning av ämneslirare

Ped. kand., lärare i huslig ekonomi 
Ped. kand., lärare i textilslöjd 
Ped. kand., ämneslärare i tekniskt arbete 
Ped. kand., ämneslärare i musik

Ped. kand., studiehandtedare

Ped. kand., studiehandledare i grundskolan och gymnasiet 

Ped. kand., lärarutbildning, annat eller okänt utbildningsprogram

Ped. kand., lärarutbildning, annat utbildningsprogram 
Ped. kand., lärarutbildning, utbildningsprogram okänt

Fil. mag., fil. kand., lärarutbildning pä det humanistiska omrädet

Rl. mag., fil. kand.,
Rl. mag., fil. kand.,
Rl. mag., fil. kand.,
Rl. mag., fil. kand.,
Rl. mag., fil. kand.,
Rl. mag., fil. kand.,
Rl. mag., fil. kand.,
Rl. mag., fil. kand.,
Rl. mag., fil. kand.,

Rl. mag., fil. kand., lärarutbildning pä det naturvetenskapliga omrädet

Rl. mag., fil. kand.,
Rl. mag., fil. kand.,
Rl. mag., fil. kand.,
Rl. mag., fil. kand.,
Rl. mag., fil. kand.,
Rl. mag., fil. kand.,
Rl. mag., fil. kand.,
Rl. mag., fil. kand.,

ämneslärare i finska spräket 
ämneslärare i främmande spräk 
ämneslärare i svenska spräket och litteratur 
ämneslärare i klassiska spräk 
ämneslärare i historia
ämneslärare i musikpedagogik och musikterapi 
ämneslärare i religion
annan lärarutbildning pä det humanistiska omrädet 
lärarutbildning pä det humanistiska omrädet okänd

ämneslärare i biologi
ämneslärare i geografi
ämneslärare i matematik
ämneslärare i fysik, fysikaliska vetenskaper
ämneslärare i kerni
ämneslärare i datateknik
annan lärarutbildning pä det naturvetenskapliga omrädet 
lärarutbildning pä det naturvetenskapliga omrädet okänd

Rl. mag., fil. kand., annan lärarutbildning eller lärarutbildning okänd

Rl. mag., fil. kand., annan lärarutbildning
Rl. mag., fil. kand., lärarutbildning, specialomräde okänt
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Läramtbildning

724-729 Annan läramtbildning pá högre kandidatnivâ

7242 ( 4 ) Konstmag., konstkand. (högre högskoleexamen) lärarutbiidning; 
teckningslärarutbildning

72421-1 (24) Konstmag., konstkand. (högre), teckningslärare
72425-2 (24) Teckningslärare

7245 ( 4 ) Teol. kand., lärarutbiidning

72451-8 (54) Teol. kand., religionslärare

7246 ( 4 ) Musikkand., lärarutbiidning

72461-7 (64) Musikkand., musikpedagogik

7247 ( 4 ) Mag. I gymn. o. idrottsvet., kand. i gymn. o. idrottsvet. 
(högre högskoleexamen), lärarutbiidning

72471-6 (74) Gymn. o. idrottsvet. mag., gymn. o. idrottsvet. kand. (högre), läramtbildning

7248 ( 4 ) Kand. i hälsovärd, hälsovärdslärare

72481-5 (54) Hälsov. kand., hälsovärdslärare

7249 ( 4 ) Danskonstkand., lärarutbiidning

72491-4 (94) Danskonstkand., danslärare

7299 ( 4 ) Annan lärarutbiidning pä högre kand. nivä

72998-8 (94) Annan läramtbildning pä högre kand.nivä
72999-6 (94) Lärarutbiidning pä högre kand.nivä, specialomráde okänt

92 Utbildningsnivän okänd

929 Annan läramtbildning, utbildningsnivän okänd

9299 (  9 ) Lärarutbiidning, utbildningsnivän okänd, annat specialomráde

92998- 4 (99) Läramtbildning, utbildningsnivän okänd, annat specialomráde
92999- 2 (99) Läramtbildning, utbildningsnivâ och specialomráde okända
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Utbild. för handeis- och kontorsbranschen samt juridisk,samhällsvetensk. och beteendevetensk. utbildning

3 Utbildning för handeis- och kontorsbranschen 
samt juridisk, samhällsvetenskaplig och 
beteendevetenskaplig utbildning

33 Lägre mellannivä

331 Merkantutbildning

3311-3312 (  1) Merkantutbildning (handelsskola)

33111-6 ( IV
33112-4 o v
33113-2 (11)
33114-0 (11)
33115-7 (11)
33116-5 (11)
33128-0 (11)
33129-8 (11)

Merkant, ej specialomräde
Merkant, försäljningslinje (tid. handeislinje)
Merkant, redovisningslinje
Merkant, kontorsteknisk linje
Merkant, allmän linje
Merkant, lagerförvaltningslinje
Merkant, annan studielinje
Merkant, studielinje okänd

332 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad merkantil 
yrkesutbildning, kortare än 3-ärig

3321-3329 (2) Grundskolebaserad eller motsvarande merkantil yrkesutbildning, 
kortare in  3-ärig

33212-2 (12) 

33214-8 (12)

33298- 1 (12)

33299- 9 (12)

Försäljare
Dekoratör
Annan merkantil yrkesutbildning, kortare än 3-ärig
Kortare än 3-ärig merkantil yrkesutbildning, specialomräde okänt

336 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 
för kontorsbranschen, kortare än 3-ärig

3361-3362 ( 6 ) Grundskolebaserad eller motsvarande kontorsutbildning, 
kortare än 3-ärig

33611-5 (16) Kontorsutbildning, kortare än 3-ärig
33621-4 (16) Maskinskrivare
33628-9 (16) Annan kontorsutbildning, kortare än 3-ärig
33629-7 (16) Kortare än 3-ärig kontorsutbildning, specialomräde okänt

3363 ( 6 ) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning inom 
adb-b ran sehen, kortare än 3-ärig

33631-3 (36) Adb-skrivare
33632-1 (36) , Operatör
33638-8 (36) Annan yrkesutbildning inom adb-branschen, kortare än 3-ärig
33639-6 (36) Kortare än 3-ärig yrkesutbildning inom adb-branschen, specialomräde okänt
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339 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för handeis- och kontorsbranschen, kortare än 3-ärig

3397-3399 ( 9 )  Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrke 
handeis- och kontorsbranschen, kortare än 3-arig

för

33971-3 (79)

33975-4 (79)

33998- 6 (79)

33999- 4 (79)

Lagerförvaltare, lagerarbetare 
Utbildning för turism, kortare än 3-ärig
Annan yrkesutbildning för handeis- och kontorsbranschen, kortare än 3-ärig
Kortare än 3-äria yrkesutbildning 
specialomräde okänt

för handeis- och kontorsbranschen,

43 Högre mellannivä

431 Merkonomutbildning

4311-4314I4 ( D Merkonomutbildning (handelsläroverk)

43111-4 d i) Merkonom, ej specialomräde
43121-3 (11) Merkonom, marknadsföringslinje
43122-1 (11) Merkonom, redovisningslinje
43123-9 (H ) Merkonom, sekreterarlinje
43124-7 (11) Merkonom, linje för offentlig förvaltning (tid. socialiinje)
43125-4 (11) Merkonom, utrikeshandelslinje
43127-0 (11) Merkonom, materialförvaltningslinje
43128-8 (11) Merkonom, företagarlinje
43129-6 (11) Merkonom, adb-linje
43131-2 (11) Merkonom, bibliotekslinje
43132-0 d i) Merkonom, banklinje
43133-8 (11) Merkonom, försäkringslinje
43134-6 (11) Merkonom, turismlinje
43135-3 (11) Merkonom, östhandelslinje
43136-1 (11) Merkonom, finansieringslinje
43148-6 (11) Merkonom, annan studielinje
43149-4 (11) Merkonom, studielinje okänd

432 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad merkantil 
yrkesutbildning, minst 3-ärig

4321-4329 ( 2 )  Grundskolebaserad eller motsvarande merkantil yrkesutbildning, 
m inst 3-ärig

43298- 9 (12) Annan eller motsvarande merkantil yrkesutbildning, minst 3-ärig
43299- 7 (12) Minst 3-ärig eller motsvarande merkantil yrkesutbildning,

specialomräde okänt
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Utbild. för handeis- och kontorsbranschen samt juridisk,
samhällsvetensk. och beteendevetensk. utbildning

433 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 
för förvaltnings- och organisationsuppgifter, minst 3-ärig

4331-4333 ( 3 ) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för 
förvaltnings- och organisationsuppgifter, minst 3-àrig

43311-0 (13) Kulturiinjen (-1989, folkhögskola)
43338-3 (13) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för förvaltnings- och 

organisationsuppgifter, minst 3-àrig
43339-1 (13) Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning för förvaltnings- och 

organisationsuppgifter, specialomràde okänt

436 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 
för kontorsbranschen, minst 3-àrig

4361 ( 6 ) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning inom 
adb-branschen, minst 3-àrig

43611-3 (16) Programmerare
43618-8 (16) Annan eller motsvarande yrkesutbildning inom adb-branschen, minst 3-ärig
43619-6 (16) Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning inom adb-branschen, 

specialomràde okänt

4367-4369 ( 6 ) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för 
kontorspersonal, minst 3-ärig

43691-5 (76) Hälsovärdssekreterare
43692-3 (76) Grundexamen för försäkringsbranschen
43695-6 (76) Grundexamen för socialskydd
43698-0 (76) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för kontorspersonal, minst 3-ärig
43699-8 (76) Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning för kontorspersonal, 

specialomrade okänt

437-439 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för handeis- och kontorsbranschen, minst 3-ärig

4397-4399 ( 7 ) Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för 
Handels- och kontorsbranschen, minst 3-àrig

43975-2 (77) Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning för turism
43998-4 (77) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för handeis- och 

kontorsbranschen, minst 3-ärig
43999-2 (77) Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning för handeis- och 

kontorsbranschen, specialomràde okänt
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53 Lägsta utbildning pä högre nivà

531 Lägsta merkantila utbildning pä högre nivä

5314-5319 ( V Lägsta merkantila utbildning pä högre nivä

53141-8 (41) Marknadsföringsskola
53143-4 (41) Exportmarknadsförare
53144-2 (41) Exportmarknadsförare, handel med SEV-ländema
53198-8 (41) Lägsta merkantila utbildning pä högre nivä, annat specialomräde
53199-6 (41) Lägsta merkantila utbildning pä högre nivä, specialomräde okänt

533 Lägsta utbildning inom kontorsbranschen pä högre nivä

5331 ( 3 ) Lägsta utbildning inom adb-branschen pä högre nivä

53311-7 (13) Systemplanerare
53312-5 (13) Datanom (tid. adb-examen)
53318-2 (13) Annan lägsta utbildning inom adb-branschen pä högre nivä
53319-0 (13) Lägsta utbildning inom adb-branschen pä högre nivä, specialomräde okänt

5332 ( 3 ) Lägsta sekreterarutbildning pä högre nivä

53321-6 (23) HSI-sekreterare, sekreterarlinje för affärsbranschen
53322-4 (23) HSI-sekreterare, sekreterarlinje för offentlig förvaltining
53323-2 (23) Läkarsekreterare (stud. ex. 2-ärig)
53328-1 (23) Annan lägsta sekreterarutbildning pä högre nivä, annat specialomräde
53329-9 (23) Lägsta sekreterarutbildning pä högre nivä, specialomräde okänt

534 Lägsta tjänstemannautbildning för förvaltnings- och organisationsuppgifter pä högre nivä

5341-5349 Lägsta tjänstemannautbildning för förvaltnings- och 
organisationsuppgifter pä högre nivä

53431-3 (14) Kultursekreterare (1990-)
53432-1 (14) Nykterhetssekreterare (1990-)
53498-2 (14) Annan lägsta tjänstemannautbildning för förvaltnings- och 

organisationsuppgifter pä högre niva
53499-0 (14) Lägsta tjänstemannautbildning för förvaltnings- och 

organisationsuppgifter pä högre nivä, specialomräde okänt
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Utbild. för handeis- och kontorsbranschen samt juridisk,
samhällsvetensk. och beteendevetensk. utbildning

538-539 Andra lägsta utbildningar för handel och förvaltning pä högre nivà

5397-5399 (  8 ) Annan lägsta utbildning för handel och förvaltning pä högre nivä

53971- 8 (78)

53972- 6 (78)

53998- 1 (78)

53999- 9 (78)

Lagsta turismutbildning p i hogre nivi 
Journalist (Sanoma Oy)
Annan lagsta utbildning for handel och forvaltning p i hogre nivi 
Lagsta utbildning for handel och forvaltning p i hogre nivi, 
specialomride okant

63 Lägre kandidatnivâ

631 Vicenotarie, lägre rättsexamen

6311-6315 ( V Vicenotarie, lägre rättsexamen

63111-9 a v Vicenotarie, lägre rättsexamen

6316 (1) Lägre förvaltningsexamen (-1921)

63161-4 (61) Lägre förvaltningsexamen (-1921)

632 Diplomekonomexamen (lägre högskoleexamen)

6321-6325 ( 2 ) Diplomekonomexamen (lägre högskoleexamen)

63211-7 (12) Diplomekonom (lägre), utan egentligt huvudämne
63212-5 (12) Diplomekonom (lägre), företagsekonomi, allmän företagsekonomi
63214-1 (12) Diplomekonom (lägre), nationalekonomi
63215-8 (12) Diplomekonom (lägre), ekonomisk matematik
63216-6 (12) Diplomekonom (lägre), Statistik
63217-4 (12) Diplomekonom (lägre), databehandlingslära
63218-2 (12) Diplomekonom (lägre), varukunskap och teknologi
63219-0 (12) Diplomekonom (lägre), ekonomisk geografi
63221-6 (12) Diplomekonom (lägre), regionslära
63222-4 (12) Diplomekonom (lägre), privaträtt
63223-2 (12) Diplomekonom (lägre), offentlig rätt
63224-0 (12) Diplomekonom (lägre), företagsekonomi, administration, förvaltning
63225-7 (12) Diplomekonom (lägre), företagsekonomi, redovisning
63226-5 (12) Diplomekonom (lägre), företagsekonomi, marknadsföring
63227-3 (12) Diplomekonom (lägre), företagsekonomi, system
63229-9 (12) Diplomekonom (lägre), företagsekonomi, specialomräde okänt
63231-5 (12) Diplomekonom (lägre), juridik, handelsrätt
63232-3 (12) Diplomekonom (lägre), statskunskap (ekonomisk politologi)
63233-1 (12) Diplomekonom (lägre), ekonomisk historia
63234-9 (12) Diplomekonom (lägre), ekonomisk sosiologi
63258-8 (12 )' Diplomekonom (lägre), annat huvudämne
63259-6 (12) Diplomekonom (lägre), huvudämne okänt
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633 Examina för akademiska sekreterare och diplomkorrespondenter

6331-6333 ( 3 ) Akadem isk sekreterare

63311-5 (13) Akademisk sekreterare, utan egentiigt huvudämne
63312-3 (13) Akademisk sekreterare, finska
63313-1 (13) Akademisk sekreterare, svenska
63314-9 (13) Akademisk sekreterare, engelska
63315-6 (13) Akademisk sekreterare, tyska
63316-4 (13) Akademisk sekreterare, franska
63317-2 (13) Akademisk sekreterare, ryska
63318-0 (13) Akademisk sekreterare, spanska
63319-8 (13) Akademisk sekreterare, annat huvudspräk
63321-4 (13) Akademisk sekreterare, företagsekonomi, administration
63322-2 (13) Akademisk sekreterare, företagsekonomi, redovisning
63323-0 (13) Akademisk sekreterare, företagsekonomi, marknadsföring
63324-8 (13) Akademisk sekreterare, företagsekonomi, system
63325-5 (13) Akademisk sekreterare, nationalekonomi
63338-8 (13) Akademisk sekreterare, annat huvudämne
63339-6 (13) Akademisk sekreterare, huvudämne okänt

6334-6336 ( 3 ) Diplomkorrespondent

63341-2 (43) Diplomkorrespondent, utan egentiigt huvudämne
63342-0 (43) Diplomkorrespondent, finska
63343-8 m Diplomkorrespondent, svenska
63344-6 (43) Diplomkorrespondent, engelska
63345-3 (43) Diplomkorrespondent, tyska
63346-1 (43) Diplomkorrespondent, franska
63347-9 (43) Diplomkorrespondent, ryska
63348-7 (43) Diplomkorrespondent, spanska
63349-5 (43) Diplomkorrespondent, annat huvudspräk
63368-5 (43) Diplomkorrespondent, annat huvudämne
63369-3 (43) Diplomkorrespondent, huvudämne okänt

634 ' Ekonomisk-administrativ examen

6341-6344 ( 4 ) Ekonom isk-adm inistrativ examen

63411-3 (14) Ekon.-adm. ex., nationalekonomi
63412-1 (14) Ekon.-adm. ex., företagsekonomi, specialomräde okänt
63413-9 (14) Ekon.-adm. ex., offentlig rätt
63414-7 (14) Ekon.-adm. ex., privaträtt
63415-4 (14) Ekon.-adm. ex., databehandlingslära
63416-2 (14) Ekon.-adm. ex., offentlig förvaltning
63417-0 (14) Ekon.-adm. ex., kommunalekonomi
63418-8 (14) Ekon.-adm. ex., företagsekonomi, redovisning
63419-6 (14) Ekon.-adm. ex., företagsadministration
63448-5 (14) Ekon.-adm. ex., annat huvudämne
63449-3 (14) Ekon.-adm. ex., huvudämne okänt
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635 Hum. kand. examen (samhälls- och beteendevetenskaper), pol. kand., samhällsvet. kand. 
och adm. vet. kand. (lägre högskoleexamen) examina

6351-6353 ( S) Hum. kand. samhälls- och beteendevetenskaper

63511-0 (15)

63512-8 (15)

63513-6 (15)
63514-4 (15)

63515-1 (15)

63516-9 (15)

63517-7 (15)

63518-5 (15)

63519-3 (15)

63521-9 (15)

63522-7 (15)

63523-5 (15)

63524-3 (15)

63525-0 (15)

63527-6 (15)

63528-4 (15)

63529-2 (15)

63531-8 (15)

63538-3 (15)

63539-1 (15)

Hum. kand., nationalekonomi 
Hum. kand., sociologi 
Hum. kand., statslära 
Hum. kand., samhällsvetenskap 
Hum. kand., psykologi 
Hum. kand., pedagogik 
Hum. kand., praktisk filosofi
Hum. kand., filosofi (samhälls- och beteendevetenskapema)
Hum. kand., utvecklingspsykologi 
Hum. kand., specialpedagogik 
Hum. kand., ekonomisk vetenskap 
Hum. kand., statistik 
Hum. kand., databehandlingslära 
Hum. kand., socialpolitik, samhällspolitik 
Hum. kand., politisk historia 
Hum. kand., ekonomisk historia 
Hum. kand., logopedi 
Hum. kand., vuxenutbildning
Hum. kand., annat huvudämne inom samhälls- och beteendevetenskapema 
Hum. kand., huvudämne okänt inom samhälls- och beteendevetenskapema

6354-6355 (5) Pol. kand. (lägre högskoleexamen)

63541- 7 (45)

63542- 5 (45)

63543- 3 (45)

63544- 1 (45)

63545- 8 (45)

63546- 6 (45)

63556- 5 (45)

63557- 3 (45)

Pol. kand. (lägre), nationalekonomi 
Pol. kand. (lägre), sociologi 
Pol. kand. (lägre), statslära 
Pol. kand. (lägre), socialpolitik 
Pol. kand. (lägre), kommunikationslära 
Pol. kand. (lägre), Statistik
Pol. kand. (lägre), annat huvudämne eller utbildningsprogram 
Pol. kand. (lägre), huvudämne okänt
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3 Utbild. fö r h a n d e is -  o c h  k o n to rsb ra n sc h e n  sa m t  ju rid isk , 
sa m h ä llsv e te n sk . o c h  b e te e n d e ve te n sk . u tb lld n in g

6356-6357 ( S ) Samhällsvet. kand. (lägre högskoleexamen)

63561-5 (65) Samhällsvet. kand. (lägre), försäkring
63562-3 (65) Samhällsvet. kand. (lägre), ungdomsarbete
63563-1 (65) Samhällsvet kand. (lägre), redaktör
63564-9 (65) Samhällsvet kand. (lägre), sociologi
63565-6 (65) Samhällsvet kand. (lägre), socialpolitik
63566-4 (65) Samhällsvet kand. (lägre), socialt artete
63567-2 (65) Samhällsvet. kand. (lägre), intemationell politik
63568-0 (65) Samhällsvet kand. (lägre), statslära
63569-8 (65) Samhällsvet kand. (lägre), nationalekonomi
63571-4 (65) Samhällsvet. kand. (lägre), informationsforskning
63578-9 (65) Samhällsvet kand. (lägre), annat huvudämne eller utbildningsprogram
63579-7 (65) Samhällsvet kand. (lägre), huvudämne eller utbildningsprogram okänt

6358 ( S ) Adm. vet. kand. (lägre högskoleexamen)

63581-3 (85) Adm. vet. kand. (lägre), förvaltningsvetenskap
63582-1 (85) Adm. vet. kand. (lägre), företagsekonomi
63583-9 (85) Adm. vet. kand. (lägre), kommunal inriktning, kommunalpolitik
63584-7 (85) Adm. vet. kand. (lägre), offentlig rätt
63585-4 (85) Adm. vet. kand. (lägre), regionvetenskaper
63586-2 (85) Adm. vet. kand. (lägre), finansförvaltning och redovisning inom 

offentliga samfund
63588-8 (85) Adm. vet. kand. (lägre), annat huvudämne eller utbildningsprogram okänt
63589-6 (85) Adm. vet kand. (lägre), huvudämne eller utbildningsprogram okänt

636 Kandidat i fysisk fostran och gymn. o. idrottsvet. kand. (lägre högskoleexamen) examina

6361-6362 ( 6 ) Kand. i fy sisk  fostran

63611-8 (16) Kand. fys. fostr., fysiologisk hygien och folkhälsa
63612-6 (16) Kand. fys. fostr., idrottsfysiologi
63613-4 (16) Kand. fys. fostr., idrottsteknologi
63614-2 (16) Kand. fys. fostr., anatomi och kinesiologi
63615-9 (16) Kand. fys. fostr., idrottssociologi
63616-7 (16) Kand. fys. fostr., idrottspedagogik
63628-2 (16) Kand. fys. fostr., annat huvudämne
63629-0 (16) Kand. fys. fostr., huvudämne okänt

6363 ( 6 ) Gymn. o. idrottsvet. kand. (lägre högskoleexamen)

63638-1 (36) Gymn. o. idrottsvet. kand. (lägre), annat huvudämne eller utbildningsprogram
63639-9 (36) Gymn. o. idrottsvet. kand. (lägre), huvudämne eller utbildningsprogram okänt
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Utbild. för handeis- och kontorsbranschen samt juridisk,samhällsvetensk. och beteendevetensk. utbildning

637-639 Andra utbildningar i juridik samt samhälls- och beteendevetenskaper pä lägre kandidatnivä

6371-6374 (  7)

63711-6 (17) 

63713-2 (17) 

63721-5 (17)

63723- 1 (17)

63724- 9 (17)

63725- 6 (17)

63726- 4 (17)

63727- 2 (17) 

63731-4 (17) 

63734-8 (17) 

63741-3 (17)

63748- 8 (17)

63749- 6 (17)

6399 (  7)

63997- 1 (97)

63998- 9 (97)

63999- 7 (97)

Socionom utbildning och annan samhällelig tjänstemannautbildning 
pä lig re  kandidatnivä

Bibliotekarie, socionom 
Biblioteksexamen 
Allmän försäkringsexamen 
Socialexamen, socionom
Examen för förvaltningstjänstemän, förvaltningsnotarie 
Kommunalexamen, socionomexamen, offentlig förvaltning 
Examen för skattetjänstemän, förvaltningsnotarie 
Socialförsäkringsexamen, socionom 
Socialvärdare, socionomexamen, socialt arbete 
Examen i ungdomsarbete, socionom 
Joumalistexamen, socionomexamen, joumalistik 
Annan samhällelig tjänstemannautbildning pä lägre kandidatnivä 
Samhällelig tjänstemannautbildning pä lägre kandidatnivä, 
specialomräde okänt

Annan utbildning i juridik samt sam hälls- och beteendevetenskaper 
pä lägre kandidatnivä

Annan utbildning för handel och förvaltning pä lägre kandidatnivä 
Annan utbildning i juridik samt samhälls- och beteendevetenskaper pä 
lägre kandidatnivä
Utbildning i juridik samt samhälls- och beteendevetenskaper pä lägre 
kandidatnivä, specialomräde okänt

73 Högre kandidatnivä

731 Juris kandidatexamen (högre rättsexamen)

7311-7315 (D Jur. kand., högre rättsexamen

73111-7 (11) Jur. kand.

7316 (V Högre förvaltningsexamen (-1921)

73161-2 (61) Högre förvaltningsexamen (-1921)
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3 Utbild. fö r h a n d e is -  o c h  k o n to rsb ra n sc h e n  sa m t  ju rid isk , 
sa m h ä llsv e te n sk . o c h  b e te e n d e ve te n sk . u tb ild n in g

732 Ekonomie kandidatexamen (högre högskoleexamen) och kandidatexamen i de ekonomiska 
vetenskapema

7321-732323 ( 2 )

73211-5 (12)
73212-3 (12)
73213-1 (12)

73214-9 (12)

73215-6 (12)
73216-4 (12)
73217-2 (12)

73218-0 (12)
73219-8 (12)
73221-4 (12)
73222-2 (12)
73223-0 (12)
73224-8 (12)
73225-5 (12)
73226-3 (12)
73227-1 (12)

73228-9 (12)

73229-7 (12)
73231-3 (12)
73232-1 (12)

73233-9 (12)
73234-7 (12)
73235-4 (12)

73236-2 (12)

73238-8 (12)

73239-6 (12)

Ekon. kand.

Ekon. kand., företagsekonomi (allmän)
Ekon. kand., nationalekonomi
Ekon. kand., ekonomisk historia
Ekon. kand., ekonomisk matematik
Ekon. kand., Statistik
Ekon. kand., databehandlingslära
Ekon. kand., varukunskap och teknologi
Ekon. kand., ekonomisk geografi
Ekon. kand., rättsvetenskap, handelsrätt
Ekon. kand., sociologi, ekonomisk sociologi
Ekon. kand., statskunskap, ekonomisk politologi
Ekon. kand., engelska
Ekon. kand., svenska
Ekon. kand., tyska
Ekon. kand., spanska
Ekon. kand., franska
Ekon. kand., ryska
Ekon. kand., finska
Ekon. kand., företagsekonomi, administration
Ekon. kand., företagsekonomi, redovisning
Ekon. kand., företagsekonomi, marknadsföring
Ekon. kand., företagsekonomi, system
Ekon. kand., företagsekonomi, specialomrâde okänt
Ekon. kand., psykologi, tillämpad
Ekon. kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram
Ekon. kand., huvudämne eller utbildningsprogram okänt
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Utbild. för handels-  och kontorsbranschen samt juridisk,samhällsvetensk. och beteendevetensk. utbildning

7324-7326 (2) Ekonom (högre högskoleexamen)

73242-0 (42)

73243-8 (42)
73244-6 (42)

73245-3 (42)

73246-1 (42)
73247-9 (42)
73248-7 (42)

73249-5 (42)
73251-1 (42)
73252-9 (42)
73253-7 (42)
73254-5 (42)
73255-2 (42)
73256-0 (42)
73257-8 (42)
73258-6 (42)
73259-4 (42)
73261-0 (42)
73262-8 (42)
73263-6 (42)
73268-5 (42)
73269-3 (42)

Ekonom (högre), företagsekonomi
Ekonom (högre), företagsstrategi
Ekonom (högre), samhällsekonomi
Ekonom (högre), utrikeshandel
Ekonom (högre), databehandling
Ekonom (högre), offentlig förvaltning
Ekonom (högre), intemationella funktioner
Ekonom (högre), finansiering och investering
Ekonom (högre), redovisning
Ekonom (högre), marknadsföring
Ekonom (högre), kvantitativ planering, beslutsplanering
Ekonom (högre), rättsvetenskap, handelsrätt, företagsjuridik
Ekonom (högre), ekonomisk geografi, lokaliseringsekonomi
Ekonom (högre), sociologi, samhällspolitik
Ekonom (högre), Statistik
Ekonom (högre), sjöfartsbranschen
Ekonom (högre), ekonomisk historia
Ekonom (högre), produktionsekonomi
Ekonom (högre), företagsledning, ledning av smä och mellanstora företag 
Ekonom (högre), handelsspräk
Ekonom (högre), annat huvudämne eller utbildningsprogram 
Ekonom (högre), huvudämne eller utbildningsprogram okänt

7327-7328 (2) Eton. vet. kand.

73271- 9 (72)

73272- 7 (72)

73273- 5 (72)

73274- 3 (72)

73275- 0 (72)

73276- 8 (72)

73277- 6 (72)

73278- 4 (72)

73279- 2 (72)

73281- 8 (72)

73282- 6 (72)

73288- 3 (72)

73289- 1 (72)

Eton. vet. kand., nationaletonomi
Eton. vet. kand., företagsetonomi, specialomräde okänt
Eton. vet. kand., privaträtt
Eton. vet. kand., företagsekonomi, redovisning
Eton. vet. kand., företagsetonomi, marknadsföring
Eton. vet. kand., företagsadministration
Eton. vet. kand., databehandlingslära
Eton. vet. kand., Statistik
Eton. vet. kand., total- och regionalekonomi
Eton. vet. kand., systematisering
Eton. vet. kand., företags och inrättningars etonomiförvaltning 
Eton. vet. kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram 
Eton. vet. kand., huvudämne eller utbildningsprogram okänt
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3 Utbi)d. fö r  h a n d e is -  o c h  k o n to rsb ra n sc h e n  sa m tju r id isk , 
sa m h ä llsv e te n sk . o c h  b e te e n d e ve te n sk . u tb ild n ing

733 Politices magister- och kandidat- (högre högskoleexamen) examina och resp. examina i 
samhällsvetenskaper och administrativa vetenskaper

7331-733414 ( 3 ) Pol

73311-3 (13) Pol.
73312-1 (13) Pol.
73313-9 (13) Pol.
73314-7 (13) Pol.
73315-4 (13) Pol.
73316-2 (13) Pol.
73317-0 (13) Pol.
73318-8 (13) Pol.
73319-6 (13) Pol.
73321-2 (13) Pol.
73322-0 (13) Pol.
73324-6 (13) Pol.
73325-3 (13) Pol.
73326-1 (13) Pol.
73327-9 (13) Pol.
73328-7 (13) Pol.
73329-5 (13) Pol.
73331-1 (13) Pol.
73332-9 (13) Pol.
73333-7 (13) Pol.
73334-5 (13) Pol.
73335-2 (13) Pol.
73336-0 (13) Pol.
73337-8 (13) Pol.
73338-6 (13) Pol.
73339-4 (13) Pol.
73348-5 (13) Pol.
73349-3 (13) Pol.

Pol. mag., pol. kand. (högre högskoleexamen)

mag., pol. kand. (högre), intemationell rätt 
mag., pol. kand. (högre), filosofi 
mag., pol. kand. (högre), politisk historia 
mag., pol. kand. (högre), nationalekonomi 
mag., pol. kand. (högre), socialpolitik 
mag., pol. kand. (högre), socialpsykologi 
mag., pol. kand. (högre), sociologi
mag., pol. kand. (högre), ekonomisk historia och socialhistoria 
mag., pol. kand. (högre), Statistik 
mag., pol. kand. (högre), statskunskap 
mag., pol. kand. (högre), pedagogik 
mag., pol. kand. (högre), psykologi 
mag., pol. kand. (högre), privaträtt
mag., pol. kand. (högre), offentlig förvaltning, förvaltningsrätt 
mag., pol. kand. (högre), företagsekonomi 
mag., pol. kand. (högre), ekonomisk vetenskap 
mag., pol. kand. (högre), kutturgeografi 
mag., pol. kand. (högre), kommunikationslära, informationslära 
mag., pol. kand. (högre), ekonomiförvaltning 
mag., pol. kand. (högre), samhällsplanering 
mag., pol. kand. (högre), samhällshistoria 
mag., pol. kand. (högre), intemationella relationer 
mag., pol. kand. (högre), biblioteksvetenskap och Informatik 
mag., pol. kand. (högre), samhällsinformation och regionalekonomi 
mag., pol. kand. (högre), socialt arbete 
mag., pol. kand. (högre), utvecklingspsykologi 
mag., pol. kand. (högre), annat huvudämne eller utbildningsprogram 
mag., pol. kand. (högre), huvudämne eller utbildningsprogram okänt
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Utbild. för handeis- och kontorsbranschensamhällsvetensk. och beteendevetensk. ut

7335-7338 ( 3)

73351- 9 (S3)

73352- 7 (53)

73353- 5 (53)

73354- 3 (S3)

73355- 0 (S3)

73356- 8 (53)

73358- 4 (53)

73359- 2 (53)

73361- 8 (53)

73362- 6 (53)

73363- 4 (S3)

73364- 2 (S3)

73365- 9 (S3)

73366- 7 (53)

73368- 3 (S3)

73369- 1 (53)

73371- 7 (S3)

73372- 5 (53)

73373- 3 (S3) 

73375-8 (53; 

73377-4 (53)

73379-0 (53;

73381- 6 (53;

73382- 4 (53;
73388- 1 (S3)

73389- 9 (S3)

7339 (  3 )

73391- 5 (93)

73392- 3 (93)

73393- 1 (93)

73394- 9 (S3;
73395- 6 (93)

73396- 4 (93)

73397- 2 (93)

73398- 0 (93)

73399- 8 (93)

Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre högskoleexamen)

Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), vuxenutbildning 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), historia (-1964)
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), litteraturhistoria (-1964) 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), internationell politik 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), nationalekonomi 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), kommunalpolitik (-1965) 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), psykologi 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), socialpsykologi 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), sociologi 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), statskunskap 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), informationslära, press- och 
informationslära
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), socialpolitik, samhällspolitik 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), sociaft arbete 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), Statistik 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), företagsekonomi 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), biblioteksvetenskap 
och informatik
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), databehandlingslära 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), filosofi 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), utvecklingspsykologi 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), psykologiska tjänster 
Samhällsvet. mag., samhällsvet kand. (högre), stats- 
och förvaltningsvetenskap
Samhällsvet. mag., samhällsvet kand. (högre), geografi, planeringsgeografi 
Samhällsvet. mag., samhällsvet kand. (högre), handledning av bam 
och unga
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), sociaivetenskap 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), annat huvudämne eller 
utbildningsprogram
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), huvudämne eller 
utbildningsprogram okänt

Adm. vet. mag., adm. vet. kand. (högre högskoleexamen)

Adm. vet. mag., adm. vet kand. (högre), offentlig förvaltning 
Adm. vet mag., adm. vet kand. (högre), offentlig rätt 
Adm. vet. mag., adm. vet. kand. (högre), kommunal inriktning, 
kommunalpolitik
Adm. vet. mag., adm. vet kand. (högre), sociologi
Adm. vet. mag., adm. vet. kand. (högre), regionvetenskap, regional planering
och forskning
Adm. vet. mag., adm. vet kand. (högre), stats- och förvaltningsvetenskap 
Adm. vet. mag., adm. vet. kand. (högre), ekonomi och adminstration, 
finansförvaltning
Adm. vet. mag., adm. vet. kand. (högre), annat huvudämne eller 
utbildningsprogram
Adm. vet. mag., adm. vet. kand. (högre), huvudämne eller 
utbildningsprogram okänt
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3 Utbild. förhandels- och kontorsbranschen samt juridisk, 
samhällsvetensk. och beteendevetensk. utbildning

734 Pédagogie kandidat och filosofie magister och filosofie kandidatexamina, studieinriktningen för 
samhälls- och beteendevetenskaper

7341-7343 ( 4) Ped. kand.

73411-1 (14) Ped. kand., filosofi
73412-9 (14) Ped. kand., specialpedagogik
73413-7 (14) Ped. kand., pedagogik
73414-5 (14) Ped. kand., psykologi
73418-6 (14) Ped. kand., logopedi
73421-0 (14) Ped. kand., administration, planering och forskning pä det pedagogiska omràdet
73423-6 (14) Ped. kand., vuxenutbildning
73424-4 (14) Ped. kand., sociologi
73438-4 (14) Ped. kand., annat huvudâmne eller utbildningsprogram
73439-2 (14) Ped. kand., huvudâmne eller utbildningsprogram okânt

4-7346 ( 4 ) Fil. mag., fil. kand., studieinriktningen för samhälls- och beteendevetenskaper

73441-8 (44) Fil. mag., fil. kand., nationalekonomi
73442-6 (44) Rl. mag., fil. kand., ekonomisk vetenskap
73443-4 (44) Rl. mag., fil. kand., pedagogik
73444-2 (44) Rl. mag., fil. kand., psykologi
73445-9 (44) Rl. mag., fil. kand., sociologi
73446-7 (44) Rl. mag., fil. kand., statistik (samhälls- och beteendevetenskaperna)
73448-3 (44) Fil. mag., fil. kand., praktisk filosofi
73449-1 (44) Rl. mag., fil. kand., socialpolitik
73451-7 (44) Rl. mag., fil. kand., statskunskap
73452-5 (44) Fil. mag., fil. kand., politisk historia
73453-3 (44) Fil. mag., fil. kand., vuxenutbildning
73455-8 (44) Fil. mag., fil. kand., specialpedagogik
73468-1 (44) Rl. mag., fil. kand., annat huvudâmne eller utbildningsprogram inom 

samhälls- och beteendevetenskaper
73469-9 (44) Rl. mag., fil. kand., huvudâmne eller utbildningsprogram okânt inom 

samhälTs- och beteendevetenskaper

735-739 Andra juridiska, samhällsvetenskapiiga och beteendevetenskapliga utbildningar pä 
högre kandidatnivà

>2 ( S )

73511-8 (IS )

73512-6 (15)

73513-4 (15)

73514-2 (15)

73516-7 (15)

73517-5 (15)

73518-3 (15)

73519-1 (15)

73528-2 (15)

73529-0 (15)

Gymn. a  idrottsvet mag., gymn. o. idrottsvet kand. (hôgre hôgskoleexamen)

Gymn. o. idrottsvet. mag., gymn. o. idrottsvet kand. (hôgre), fysiologisk 
hygien och folkhàlsa
Gymn. o. idrottsvet. mag., gymn. o. idrottsvet. kand. (hôgre), idrottsfysiologi 
Gymn. o. idrottsvet. mag., gymn. o. idrottsvet kand. (hôgre), idrottssociologi 
Gymn. o. idrottsvet. mag., gymn. o. idrottsvet kand. (hôgre), idrottspedagogik 
Gymn. o. idrottsvet. mag., gymn. o. idrottsvet. kand. (hôgre), administration 
Gymn. o. idrottsvet. mag., gymn. o. idrottsvet. kand. (hôgre), folkhâlsoarbete 
Gymn. o. idrottsvet. mag., gymn. o. idrottsvet kand. (hôgre), trâning 
Gymn. o. idrottsvet. mag., gymn. o. idrottsvet. kand. (hôgre), fysioterapi 
Gymn. o. idrottsvet. mag., gymn. o. idrottsvet. kand. (hôgre), annat 
huvudâmne eller utbildntngsprogram
Gymn. o. idrottsvet. mag., gymn. o. idrottsvet. kand. (hôgre), huvudâmne eller 
utbildningsprogram okànt
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Utbild. fôrhandels- och kontorsbranschen samt juridisk,samhàllsvetensk. och beteendevetensk. utbildning

7353 ( 5 ) Psykologie kand.

73531-6 (35) Psykologie kand.

7381 ( S ) Kand.examen i fôrvaltningslâra (-1965)

73811-2 (15) Kand. i fôrvaltningslâra (-1965)

7399 ( S ) Annan juridisk, sam hâllsvetenskaplig och beteendevetenskaplig 
utbildning pâ hôgre kandidatnivà

73998-7 (95) Annan juridisk, samhâllsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning 
pà hôgre kandidatnivà

73999-5 (95) Juridisk, samhâllsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning 
pà hôgre kandidatnivà, specialomrâde okânt

83 Forskarutbildning eller motsvarande

831 Jur. lie. examen

8311-831919 ( D Jur. lie.

83111-5 (11) Jur. lie., finansrâtt
83112-3 (11) Jur. lie., fôrvaltningsràtt
83113-1 (11) Jur. lie., intemationell râtt
83114-9 (11) Jur. lie., handelsrâtt
83115-6 (11) Jur. lie., jord- och vattenrâtt
83116-4 (11) Jur. lie., râttshistoria och romersk râtt
83117-2 (11) Jur. lie., processrâtt
83118-0 (11) Jur. lie., straffrâtt
83119-8 (11) Jur. lie., civilrâttens allm. del
83121-4 (11) Jur. lie., civilrâttens spec. del
83122-2 (11) Jur. lie., aibetsrâtt
83123-0 (11) Jur. lie., statsfôrfattningsrâtt
83124-8 (11) Jur. lie., allmân râttslâra och intemationell privatrâtt
83198-2 (11) Jur. lie., annat huvudâmne
83199-0 (11) Jur. lie., huvudâmne okânt
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832 Juris doktorsgrad

8321-8329 ( 2 ) Jur. dr

83211-3 (12) Jur. dr, finansrätt
83212-1 (12) Jur. dr, förvaltningsrätt
83213-9 (12) Jur. dr, intemationell rätt
83214-7 (12) Jur. dr, handelsrätt
83215-4 (12) Jur. dr, jord- och vattenrätt
83216-2 (12) Jur. dr, rättshistoria och romersk rätt
83217-0 (12) Jur. dr, processrätt
83218-8 (12) Jur. dr, straffrätt
83219-6 (12) Jur. dr, civilrättens allm. del
83221-2 (12) Jur. dr, civilrättens spec, del
83222-0 (12) Jur. dr, arbetsrätt
83223-8 (12) Jur. dr, statsförfattningsrätt
83224-6 (12) Jur. dr, allmän rättslära och intemationell privaträtt
83298-0 (12) Jur. dr, annat huvudämne
83299-8 (12) Jur. dr, huvudämne okänt

833 Ekonomie licentiatexamen och licentiatexamen i de ekonomiska vetenskapema

8331-8334 ( 3 ) Ekon. lie.

83311-1 (13) Ekon. lie., företagsekonomi (allmän)
83312-9 (13) Ekon. lie., nationaiekonomi
83313-7 (13) Ekon. lie., ekonomisk historia
83314-5 (13) Ekon. lie., ekonomisk matematik
83315-2 (13) Ekon. lie., Statistik
83317-8 (13) Ekon. lie., varukunskap och teknologi
83318-6 (13) Ekon. lie., ekonomisk geografi
83319-4 (13) Ekon. lie., rättsvetenskap, handelsrätt
83321-0 (13) Ekon. lie., sociologi, ekonomisk sociologi
83322-8 (13) Ekon. lie., statskunskap, ekonomisk politologi
83323-6 (13) Ekon. lie., företagsekonomi, administration
83324-4 (13) Ekon. lie., företagsekonomi, redovisning
83325-1 (13) Ekon. lie., företagsekonomi, marknadsföring
83326-9 (13) Ekon. lie., företagsekonomi, system
83329-3 (13) Ekon. lie., företagsekonomi, specialomräde okänt
83331-9 (13) Ekon. lie., databehandlingslära
83332-7 (13) Ekon. lie., finansiering och investering
83333-5 (13) Ekon. lie., utrikeshandel
83334-3 (13) Ekon. lie., beslutsplanering
83335-0 (13) Ekon. lie., företagsledning, ledning av smä och mellanstora företag
83348-3 (13) Ekon. lie., annat huvudämne
83349-1 (13) Ekon. lie., huvudämne okänt
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Utbild. för handeis- och kontorsbranschen samt juridisk,samhällsvetensk. och beteendevetensk. utbildning

8335-8336 (  3 ) Ekon. vet. lie.

83351-7 (53)

83352-5 (53)

83353-3 (53)

83354-1 (53)

83355-8 (53)

83356-6 (53)

83357-4 (53)

83358-2 (53)

83368-1 (53)

83369-9 (53)

Ekon. vet. lic., nationalekonomi
Ekon. vet. lic., företagsekonomi, specialomräde okänt
Ekon. vet. lic., privaträtt
Ekon. vet. lic., företagsekonomi, redovisning
Ekon. vet. lic., företagsekonomi, marknadsföring
Ekon. vet. lic., företagsadministration
Ekon. vet. lic., databehandlingslära
Ekon. vet. lic., Statistik
Ekon. vet. lic., annat huvudämne
Ekon. vet. lic., huvudämne okänt

834 Ekonomie  ̂doktorsgrad och doktorsgrad i de ekonomiska vetenskapema

8341-8344 ( 4 ) Ekon. dr

83411-9 (14) Ekon. dr, företagsekonomi (allmän)
83412-7 (14) Ekon. dr, nationalekonomi
83413-5 (14) Ekon. dr, ekonomisk historia
83414-3 (14) Ekon. dr, ekonomisk matematik
83415-0 (14) Ekon. dr, statistik
83417-6 (14) Ekon. dr, varukunskap och teknologi
83418-4 (14) Ekon. dr, ekonomisk geografi
83419-2 (14) Ekon. dr, rättsvetenskap, handelsrätt
83421-8 (14) Ekon. dr, sociologi, ekonomisk sociologi
83422-6 (14) Ekon. dr, statskunskap, ekonomisk politologi
83423-4 (14) Ekon. dr, företagsekonomi, administration
83424-2 (14) Ekon. dr, företagsekonomi, redovisning
83425-9 (14) Ekon. dr, företagsekonomi, marknadsföring
83426-7 (14) Ekon. dr, företagsekonomi, system
83429-1 (14) Ekon. dr, företagsekonomi, specialomräde okänt
83431-7 (14) Ekon. dr, databehandlingslära
83432-5 (14) Ekon. dr, finansiering och investering
83433-3 (14) Ekon. dr, företagsledning, ledning av smä och mellanstora företag
83448-1 (14) Ekon. dr, annat huvudämne
83449-9 (14) Ekon. dr, huvudämne okänt

8345-8346 ( 4 ) Ekon. vet. dr

83451-5 (54) Ekon. vet. dr, nationalekonomi
83452-3 (54) Ekon. vet. dr, företagsekonomi, specialomräde okänt
83453-1 (54) Ekon. vet. dr, privaträtt
83454-9 (54) Ekon. vet. dr, företagsekonomi, redovisning
83455-6 (54) Ekon. vet. dr, företagsekonomi, marknadsföring
83456-4 (54) Ekon. vet. dr, företagsadministration
83457-2 (54) Ekon. vet. dr, databehandlingslära
83468-9 (54) Ekon. vet. dr, annat huvudämne
83469-7 (54) Ekon. vet. dr, huvudämne okänt

¡jjjll Statistikcentralen 6 3
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835 Politices och sociologie licentiatexamen och licentiatexamen i förvaltningsvetenskaper

8351-8354 ( S ) Pol. lic.

83511-6 (15) Pol. lic., intemationell rätt
83512-4 (15) Pol. lic., filosofi
83513-2 (15) Pol. lic., politisk historia
83514-0 (15) Pol. lic., nationalekonomi
83515-7 (15) Pol. lic., ekonomisk vetenskap
83516-5 (15) Pol. lic., socialpolitik
83517-3 (15) Pol. lic., socialpsykologi
83518-1 (15) Pol. lic., sociologi
83519-9 (15) Pol. lic., ekonomisk historia och socialhistoria
83521-5 (15) Pol. lic., Statistik
83522-3 (15) Pol. lic., statskunskap
83523-1 (15) Pol. lic., pedagogik
83525-6 (15) Pol. lic., psykologi
83526-4 (15) Pol. lic., privaträtt
83527-2 (15) Pol. lic., förvaltningsrätt, offentlig förvaltning
83528-0 (15) Pol. lic., företagsekonomi
83529-8 (15) Pol. lic., kulturgeografi
83531-4 (15) Pol. lic., informationslära
83532-2 (15) Pol. lic., biblioteksvetenskap och informatik
83548-8 (15) Pol. lic., annat huvudämne
83549-6 (15) Pol. lic., huvudämne okänt

8355-8358 ( S ) Samhällsvet. lic.

83551-2 (55) Samhällsvet lic., vuxenutbildning
83552-0 (55) Samhällsvet. lic., intemationell politik
83553-8 (55) Samhällsvet. lic., nationalekonomi
83555-3 (55) Samhällsvet. lic., psykologi
83556-1 (55) Samhällsvet lic., socialpsykologi
83557-9 (55) Samhällsvet. lic., sociologi
83558-7 (55) Samhällsvet lic., statskunskap
83559-5 (55) Samhällsvet. lic., informationslära, press- och informationslära
83561-1 (55) Samhällsvet lic., socialpolitik, samhällspolitik
83563-7 (55) Samhällsvet. lic., Statistik
83564-5 (55) Samhällsvet. lic., databehandlingslära
83566-0 (55) Samhällsvet. lic., företagsekonomi
83567-8 (55) Samhällsvet. lic., biblioteksvetenskap och informatik
83568-6 (55) Samhällsvet lic., historia (-1964)
83569-4 (55) Samhällsvet. lic., filosofi
83571-0 (SS) Samhällsvet. lic., utvecklingspsykologi
83572-8 (SS) Samhällsvet lic., geografi, planeringsgeografi
83573-6 (55) Samhällsvet. lic., socialt arbete
83588-4 (55) Samhällsvet lic., annat huvudämne
83589-2 (55) Samhällsvet. lic., huvudämne okänt
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8359 ( S ) Adm. vet. lie.

83591-8 (95) Adm. vet. lie., offentlig förvaltning
83592-6 (95) Adm. vet. lie., offentlig rätt
83593-4 (95) Adm. vet. lie., kommunalpolitik
83594-2 (95) Adm. vet. lie., sociologi
83595-9 (95) Adm. vet. lie., regionvetenskap (tid. social och ekonomisk ekologi)
83596-7 (95) Adm. vet. lie., nationalekonomi
83597-5 (95) Adm. vet. lie., finansförvaltning och redovisning inom offentliga samfund
83598-3 (95) Adm. vet. lie., annat huvudämne
83599-1 (95) Adm. vet. lie., huvudämne okänt

836 Politices och sociologie doktorsgrad och doktorsgrad i de administrativa vetenskapema

8361-8364 ( * ) Pol. dr

83611-4 (16) Pol. dr, intemationell rätt
83612-2 (16) Pol. dr, filosofi
83613-0 (16) Pol. dr, politisk historia
83614-8 (16) Pol. dr, nationalekonomi
83615-5 (16) Pol. dr, ekonomisk vetenskap
83616-3 (16) Pol. dr, socialpolitik
83617-1 (16) Pol. dr, socialpsykologi
83618-9 (16) Pol. dr, sociologi
83619-7 (16) Pol. dr, ekonomisk historia och socialhistoria
83621-3 (16) Pol. dr, statistik
83622-1 (16) Pol. dr, statskunskap
83623-9 (16) Pol. dr, pedagogik
83625-4 (16) Pol. dr, psykologi
83626-2 (16) Pol. dr, privaträtt
83627-0 (16) Pol. dr, förvaltningsrätt
83628-8 (16) Pol. dr, företagsekonomi
83629-6 (16) Pol. dr, kulturgeografi
83631-2 (16) Pol. dr, informationslära
83632-0 (16) Pol. dr, biblioteksvetenskap och informatik
83648-6 (16) Pol. dr, annat huvudämne
83649-4 (16) Pol. dr, huvudämne okänt
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8365-8368 (  6)
83651- 0 (56)

83652- 8 (56)

83653- 6 (56)

83655- 1 (56)

83656- 9 (56)

83657- 7 (56)

83658*5 (56) 

83659-3 (56) 

83661-9 (56)

83663- 5 (56)

83664- 3 (56)

83666- 8 (56)

83667- 6 (56)

83668- 4 (56)

83669- 2 (56)

83671- 8 (56)

83672- 6 (56)

83673- 4 (56)

83688- 2 (56)

83689- 0 (56)

8369 (  6)
83691- 6 (96)

83692- 4 (96)

83693- 2 (96)

83694- 0 (96)

83695- 7 (96)

83696- 5 (96)

83698- 1 (96)

83699- 9 (96)

Samhällsvet. dr

Samhällsvet. dr, vuxenutbildning 
Samhällsvet. dr, intemationell politik 
Samhällsvet. dr, nationalekonomi 
Samhällsvet. dr, psykologi 
Samhällsvet. dr, socialpsykologi 
Samhällsvet. dr, sociologi 
Samhällsvet. dr, statskunskap
Samhällsvet. dr, informationslära, press- och informationslära
Samhällsvet dr, socialpolitik, samhällspolitik
Samhällsvet. dr, Statistik
Samhällsvet dr, databehandlingslära
Samhällsvet dr, ekonomisk vetenskap
Samhällsvet dr, biblioteksvetenskap och informatik
Samhällsvet dr, historia (-1964)
Samhällsvet dr, filosofi 
Samhällsvet dr, utvecklingspsykologi 
Samhällsvet. dr, geografi, planeringsgeografi 
Samhällsvet dr, socialt arbete 
Samhällsvet dr, annat huvudämne 
Samhällsvet dr, huvudämne okänt

Adm. vet. dr

Adm. vet. dr, offentlig förvaltning 
Adm. vet. dr, offentlig rätt 
Adm. vet. dr, kommunalpolitik 
Adm. vet. dr, sociologi
Adm. vet. dr, regionvetenskap (tid. social och ekonomisk ekologi)
Adm. vet. dr, finansförvaltning och redovisning inom offentliga samfund 
Adm. vet. dr, annat huvudämne 
Adm. vet. dr, huvudämne okänt

837 Andra licentiatexamina inom samhälls- och beteendevetenskapema

8371-8372 (  7)

83711- 2 (17)

83712- 0 (17)

83713- 8 (17)

83715-3 (17)

83718- 7 (17)

83719- 5 (17)

83721- 1 (17)

83722- 9 (17)

83723- 7 (17)

83728- 6 (17)

83729- 4 (17)

Ped. lie.

Ped. lie., filosofi 
Ped. lie., specialpedagogik 
Ped. lie., pedagogik 
Ped. lie., psykologi 
Ped. lie., logopedi 
Ped. lie., vuxenutbildning 
Ped. lie., sociologi 
Ped. lie., textillära 
Ped. lie., huslig ekonomi 
Ped. lie., annat huvudämne 
Ped. lie., huvudämne okänt
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Utbild. för handels- och kontorsbranschen samt juridisk,
samhällsvetensk. och beteendevetensk. utbildning

8373-8374 ( 7 ) Fil. lie., sam hälls- och beteendevetenskaper

83731-0 (37) Rl. lie., nationalekonomi
83732-8 (37) Rl. lie., ekonomisk vetenskap
83733-6 (37) Rl. lie., pedagogik
83734-4 (37) Rl. lie., psykologi
83735-1 (37) Rl. lie., sociologi
83736-9 (37) Rl. Ile., statskunskap
83738-5 (37) Rl. lie., praktisk filosofi
83739-3 (37) Rl. lie., socialpolitik
83742-7 (37) Rl. lie., politisk historia
83743-5 (37) Rl. lie., statistik (samhälls- och beteendevetenskapema)
83744-3 (37) Rl. lie., vuxenutbildning
83748-4 (37) Rl. lie., annat huvudämne inom samhälls- och beteendevetenskapema
83749-2 (37) Rl. lie., samhälls- och beteendevetenskapema, huvudämne okänt

8375 ( 7 ) Gymn. o. idrottsvet. lie.

83751-8 (57) Gymn. o. idrottsvet. lie., idrottspedagogik
83752-6 (57) Gymn. o. Idrottsvet. lie., fysiologisk hygien och folkhälsa
83753-4 (57) Gymn. o. idrottsvet. lie., idrottsfysiologi, biomekanik
83754-2 (57) Gymn. o. idrottsvet. lie., idrottssocioiogi
83755-9 (57) Gymn. o. idrottsvet. lie., idrottsplanering och -administration
83758-3 (57) Gymn. o. idrottsvet. lie., annat huvudämne
83759-1 (57) Gymn. o. idrottsvet. lie., huvudämne okänt

8376 ( 7 ) Psykologie lie.

83761-7 (67) Psykologie lie.

838 Andra doktorsgrader inom samhälls- och beteendevetenskapema

8381-8382 ( S ) Ped. dr

83811-0 (18) Ped. dr, filosofi
83812-8 (18) Ped. dr, specialpedagogik
83813-6 (18) Ped. dr, pedagogik
83814-4 (18) Ped. dr, psykologi
83818-5 (18) Ped. dr, logopedi
83819-3 (18) Ped. dr, vuxenutbildning
83821-9 (18) Ped. dr, sociologi
83822-7 (18) Ped. dr, textillära
83828-4 (18) Ped. dr, annat huvudämne
83829-2 (18) Ped. dr, huvudämne okänt
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8383-8384 ( 8) Fil. dr, samhälls- och beteendevetenskaperna

83831- 8 (38)

83832- 6 (38)

83833- 4 (38)

83834- 2 (38)

83835- 9 (38)

83836- 7 (38)

83838- 3 (38)

83839- 1 (38)

83842- 5 (38)

83843- 3 (38)

83844- 1 (38)

83845- 8 (38)

83846- 6 (38)

83847- 4 (38)

83848- 2 (38)

83849- 0 (38)

Fil. dr, nationalekonomi
Fil. dr, ekonomisk vetenskap
Rl. dr, pedagogik
Rl. dr, psykologi
Rl. dr, sociologi
Rl. dr, statskunskap
Rl. dr, praktisk filosofi
Fil. dr, socialpolitik
Rl. dr, politisk historia
Rl. dr, Statistik (samhälls- och beteendevetenskapema)
Rl. dr, vuxenutbildning
Rl. dr, ekonomi
Rl. dr, samhällsvetenskap
Rl. dr, gymnastik- och idrottsvetenskap
Rl. dr, annat huvudämne inom samhälls- och beteendevetenskapema 
Rl. dr, samhälls- och beteendevetenskapema, huvudämne okänt

8385 ( 8) Gymn. o. idrottsvet. dr

83851- 6 (58)

83852- 4 (58)

83853- 2 (58)

83854- 0 (58)

83858- 1 (58)

83859- 9 (58)

Gymn. o. idrottsvet. dr, idrottspedagogik
Gymn. o. idrottsvet. dr, fysiologisk hygien och folkhälsa
Gymn. o. idrottsvet. dr, idrottsfysiologi, biomekanik
Gymn. o. idrottsvet. dr, idrottssociologi
Gymn. o. idrottsvet. dr, annat huvudämne
Gymn. o. idrottsvet. dr, huvudämne okänt

8386 (8) Psykologiedr

83861-5 (68) Psykologie dr

839 Andra juridiska, samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga forskarutbildningar 
eller motsvarande utbildningar

8399 (9) Annan juridisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig 
forskarutbildning eller motsvarande utblldning

83998- 5 (99) Annan juridisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig
forskarutbildning eller motsvarande utbildning

83999- 3 (99) Juridisk, samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig
forskarutbildning eller motsvarande utbildning, specialomräde okänt
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Utbild. för handeis- och kontorsbranschen samt juridisk,samhällsvetensk. och beteendevetensk. utbildning

93

932

9321

939

9399

Utbildningsnivàn okänd

Utbildning för handeis- och kontorsbranschen, utbildningsnivàn okänd

■ 9329 ( 2 )

93211-1 (12)

93298-8 (12)

93299-6 (12)

Utbildning för handeis- och kontorsbranschen, utbildningsnivàn okänd

Grundlinjen för handel och administration, allmän period
Annan utbildning för handeis- och kontorsbranschen, utbildningsnivä och
specialomräde okända
Utbildning för handeis- och kontorsbranschen, utbildningsnivä och 
specialomräde okända

Annan utbildning för handeis- och kontorsbranschen samt i juridik, samhälls- och 
beteendevetenskaper, utbildningsnivàn okänd

( 9) Annan utbildning för handeis- och kontorsbranschen samt i juridik, 
samhälls- och beteendevetenskaper, utbildningsnivàn okänd

93998- 3 (99) Annan utbildning för handeis- och kontorsbranschen samt i juridik,
samhälls- och beteendevetenskaper, utbildningsnivän okänd

93999- 1 (99) Utbildning för handeis- och kontorsbranschen samt i juridik, samhälls- och
beteendevetenskaper, utbildningsnivä och specialomräde okända
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4 Teknisk och naturvetenskaplig utbildning

4 Teknisk och naturvetenskaplig utbildning

34 Lägre mellannivä

341-349 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad teknisk 
och naturvetenskaplig yrkesutbildning, kortare än 3-ärig

3411-3419 ( 1 )

34111-5 (11)

34113- 1 (11)

34114- 9 (11) 

34116-4 (11)

34118- 0 (11)

34119- 8 (11)

34122-2 (11) 

34127-1 (11)

34131- 3 (11)

34132- 1 (11)

34134- 7 (11)

34135- 4 (11)

34136- 2 (11)

34137- 0 (11)

34138- 8 (11)

34139- 6 (11)

34141- 2 (11)

34142- 0 (11)

34143- 8 (11)

34144- 6 (11)

34145- 3 (11)

34146- 1 ( il)

34161-0 (11) 

34165-1 (11)

34167-7 (11) 

34169-3 (11) 

34171-9 (11)

34173- 5 (11)

34174- 3 (11)

34175- 0 (11) 

34178-4 (11) 

34182-6 (11)

34198- 2 (11)

34199- 0 (11)

Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för metall-, 
maskin- och bilbranschen, kortare än 3-ärig

Metallarbetare, metallurgisk bearfoetare 
Mekaniker, gjutningsteknik; gjutare 
Mekaniker, modelltillverkningsteknik; modellsnickare 
Smed
Plätslagare-svetsare (kortare än 3-ärig)
Ventilationsmontör, ventilationsplätsiagare 
Verkstadsmekaniker (kortare än 3-ärig)
Montör-verkstadsmekaniker (filare-verkstadsmekaniker) (kortare än 3-ärig) 
Rörmontör
Fartygsrörmontör (kortare än 3-ärig)
Maskinmontör (kortare än 3-ärig)
Maskinritare
Symaskinsmekaniker
Finmekaniker
Gruvarbetare
Maskinist
Maskinskötare
Anläggningsmontör
Fastighetsskötare
Servicemontör
Maskinmästare
Mekaniker, produktionsteknik
Mekaniker, bilteknik; bilmekaniker (kortare än 3-ärig)
Bilplätslagare (kortare än 3-ärig)
Billackerare (kortare än 3-ärig)
Bilreparatör 
Maskinreparatör 
Entreprenadmaskinmontör 
Lantbmksmaskinmontör (kortare än 3-ärig)
Skogsmaskinmontör (tid. skogsarbetsmaskinsreparatör) (kortare än 3-ärig)
Fartygsmaskinmontör
Flygplansmontör (kortare än 3-ärig)
Annan yrkesutbildning för metall-, maskin- och bilbranschen, kortare 
än 3-äng
Kortare än 3-ärig yrkesutbildning för metall-, maskin- och bilbranschen, 
specialomräde oklnt
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3425-3429 (  1)

34251- 9 (51)

34252- 7 (51)

34253- 5 (51)

34254- 3 (51)

34256- 8 (51)

34257- 6 (51)

34264-2 (51)

34269-1 (51)

34271- 7 (51)

34272- 5 (51)

34275-8 (51)

34277-4 (51)

34298- 0 (51)

34299- 8 (51)

Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för elbranschen, 
kortare in  3-irig

Elmontör (kortare än 3-ärig)
Elmaskinmontör (kortare än 3-ärig)
Elverksmontör (kortare än 3-ärig)
Bilelektriker (kortare än 3-ärig)
Fartygselektriker (kortare än 3-ärig)
Telefonmontör (kortare än 3-ärig)
Radio- ooh tv-montör (kortare än 3-ärig)
Instrumentinstailatör (kortare än 3-ärig)
Elektronikmontör (kortare än 3-ärig)
Elektronikreparatör
Apparat- och apparaturmontör (kortare än 3-ärig)
Elritare
Annan yrkesutbildning för elbranschen, kortare än 3-ärig 
Kortare än 3-ärig yrkesutbildning för elbranschen, studielinje okänd

3431-3434 (  1)

34311- 1 (11)

34312- 9 (11)

34315-2 (11) 

34317-8 (11) 

34319-4 (11) 

34325-1 (11)

34342- 6 (11)

34343- 4 ( li)

34344- 2 ( li)

34348- 3 (11)

34349- 1 (11)

Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för 
byggnads- och lantmiteribranschen, kortare än 3-ärig

Byggnadsarbetare, husbyggare 
Timmerman
Mälare (kortare än 3-ärig)
Murare
Betongbyggare
Anläggningsarbetare
Byggnadsritare
Mekaniker, lantmäteriteknik; kartritare 
Kartläggare (kortare än 3-ärig)
Annan yrkesutbildning för byggnads- och lantmäteribranschen, 
kortare än 3-ärig
Kortare än 3-ärig yrkesutbildning för byggnads- och lantmäteribranschen, 
studielinje okänt

3435-3437 ( 1 )

34351- 7 (51)

34352- 5 (51)

34354-1 (51)

34361-6 (51) 

34363-2 (51) 

34366-5 (51)

34368- 1 (51)

34369- 9 (51) 

34371-5 (51)

34378- 0 (51)

34379- 8 (51)

Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för triindustrin, 
kortare än 3-ärig

Yrkesutbildning för mekanisk träförädling (kortare än 3-ärig)
Sägprocesskötare
Snickare (kortare än 3-ärig)
Bätbyggare
Ytbehandlare
Processkötare inom skivindustrin 
Sägarbetsledare 
Tapetserare 
Mekaniker, träteknik
Annan yrkesutbildning för träindustrin, kortare än 3-ärig 
Kortare än 3-ärig yrkesutbildning för träindustrin, studielinje okänd
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3441-3442 ( V Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för den kem iska 
industrin samt pappers- och cellulosaindustrin, kortare än 3-ärig

34413-5 (1V Pappersprocesskötare
34415-0 (11) Kemiprocesskötare
34416-8 (11) Fotolaborant
34417-6 (11) Laborant (kortare än 3-ärig)
34428-3 (11) Annan yrkesutbildning för den kemiska industrin samt pappers- och 

cellulosaindustrin, kortare än 3-ärig
34429-1 (11) Kortare än 3-ärig yrkesutbildning för den kemiska industrin samt 

pappers- och cellulosaindustrin, studielinje okänd

3443-3447 ( V Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för 
boktryckeribranschen, kortare än 3-ärig

34431-7 (31) Yrkesutbildning för boktryckeribranschen (kortare än 3-ärig)
34432-5 (31) Textframställare
34441-6 (31) Bildframställare
34451-5 (31) Mekaniker, tryckteknik; tryckare
34462-2 (31) Mekaniker, efterbearbetning; efterbearbetare, bokbindare
34478-8 (31) Annan yrkesutbildning för boktryckeribranschen, kortare än 3-ärig
34479-6 (31) Kortare än 3-ärig yrkesutbildning för boktryckeribranschen, studielinje okänd

3451-3454 ( 1 ) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för textil- och 
beklädnadsbranschen, kortare än 3-ärig

34511-6 (11) Textiltillverkare
34512-4 (11) Klädsömmare
34513-2 (11) Vävare
34514-0 (11) Sömmare
34516-5 (11) Dräktsömmare (kortare än 3-ärig)
34517-3 (11) Industrisömmare
34519-9 (11) Tillskärare
34521-5 (11) Accessoartillverkare, modist (kortare än 3-ärig)
34527-2 (11) Pälssömmare (kortare än 3-ärig)
34532-2 (11) Stickare
34534-8 (11) Spinnare
34536-3 (11) Skomakare
34548-8 (11) Annan yrkesutbildning för textil- och beklädnadsbranschen, kortare än 3-ärig
34549-6 (11) Kortare än 3-ärig yrkesutbildning för textil- och beklädnadsbranschen, 

studielinje okänd

3455-3459 ( D Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för 
livsmedelsindustrin, kortare än 3-ärig

34551-2 (51) Bagare
34552-0 (51) Konditor (kortare än 3-ärig)
34553-8 (51) Mjölnare, kvamarbetare
34556-1 (51) Charkuteriarbetare
34558-7 (51) Mejerist (-1983)
34566-0 (51) Livsmedelsarbetare
34567-8 (51) Mjölkhanterare (tid. undermejerist)
34598-3 (51) Annan yrkesutbildning för livsmedelsindustrin, kortare än 3-ärig
34599-1 (51) Kortare än 3-ärig yrkesutbildning för livsmedelsindustrin, studielinje okänd

72 ijjjll Statistikcentralen



Teknisk och naturvetenskaplig utbildning

3491-3499 ( 1) Annan grundskolebaserad eller motsvarande teknisk och 
naturvetenskaplig yrkesutbildning, kortare än 3-árig

34911-8 a v
34912-6 a v
34913-4 a v
34914-2 a v
34998-5 a v
34999-3 a v

Yrkesutbildning för plast- och gummibranschen (kortare än 3-ärig)
Borstbindare
Korgmakare
Glasindustriarbetare
Annan teknisk och naturvetenskaplig yrkesutbildning, kortare än 3-ärig 
Kortare än 3-ärig teknisk och naturvetenskaplig yrkesutbildning, 
specialomräde okänt

44 Högre mellannivä

441-443 Teknikerutbildning, examina avlagda fore är 1988

4411-4414 ( 1) Tekniker (-1988), maskinteknik

44111-3 a v
44112-1 a v
44113-9 a v
44114-7 a v
44115-4 a v
44116-2 a v
44117-0 a v
44118-8 a v
44119-6 a v
44121-2 a v
44122-0 a v
44123-8 a v
44124-6 a v
44141-0 a v
44148-5 a v
44149-3 a v

Tekniker (-1988), maskinbyggnad
Tekniker (-1988), konstruktionsteknik
Tekniker (-1988), produktionsteknik
Tekniker (-1988), processteknik (maskinavdelning)
Tekniker (-1988), W S-teknik
Tekniker (-1988), bilteknik
Tekniker (-1988), transportteknik
Tekniker (-1988), bil- och lantbruksmaskinteknik
Tekniker (-1988), maskinmästare (övermaskinmästare)
Tekniker (-1988), gjuteriteknik
Tekniker (-1988), skeppsbyggnad
Tekniker (-1988), maskin- och metallteknik
Tekniker (-1988), maskinautomation
Tekniker (-1988), mät- och reglerteknik, maskinavdelning
Tekniker (-1988), maskinteknik, annan studielinje
Tekniker (-1988), maskinteknik, studielinje okänd

4415-4416 ( 1) Tekniker (-1988), elektroteknik

44151- 9 (51)

44152- 7 (51)

44153- 5 (51)

44154- 3 (51)

44155- 0 (51)

44156- 8 (51)

44157- 6 (51)

44158- 4 (51)

44168- 3 (51)

44169- 1 (51)

Tekniker (-1988), elverk 
Tekniker (-1988), elindustri 
Tekniker (-1988), teleteknik 
Tekniker (-1988), telefonteknik 
Tekniker (-1988), radioteknik
Tekniker (-1988), mät- och reglerteknik, elektroavdelning 
Tekniker (-1988), elkraftsteknik 
Tekniker (-1988), automationsteknik 
Tekniker (-1988), elektroteknik, annan linje 
Tekniker (-1988), elektroteknik, studielinje okänd
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4417-4419 ( D Tekniker (-1988), byggnadsteknik, lantmäteri

44171-7 (71) Tekniker (-1988), husbyggnad
44173-3 (71) Tekniker (-1988), väg- och vattenbyggnad
44174-1 (71) Tekniker (-1988), anläggningsteknik (tid. kommunalteknik)
44175-8 (71) Tekniker (-1988), lantmäteriteknik
44176-6 (71) Tekniker (-1988), gruvteknik
44198-0 (71) Tekniker (-1988), byggnadsteknik, annan linje
44199-8 (71) Tekniker (-1988), byggnadsteknik, studielinje okänd

4421 ( V Tekniker (-1988), träindustri

44211-1 (11) Tekniker (-1988), snickeriindustri
44212-9 (11) Tekniker (-1988), skivindustri
44213-7 (11) Träindustritekniker, skivavdelning
44214-5 (11) Träindustritekniker, sägavdelning
44218-6 (11) Tekniker (-1988), träindustrin, annan linje
44219-4 (11) Tekniker (-1988), träindustrin, studielinje okänd

4422-4423 ( D Tekniker (-1988), kerni, pappersindustri

44221-0 (21) Tekniker (-1988), kemi
44222-8 (21) Tekniker (-1988), silikatteknik
44223-6 (21) Tekniker (-1988), laboratorieteknik
44225-1 (21) Tekniker (-1988), processteknik
44231-9 (21) Tekniker (-1988), pappersteknik
44238-4 (21) Tekniker (-1988), kemi, pappersindustrin, annan sudielinje
44239-2 (21) Tekniker (-1988), kemi, pappersindustrin, studielinje okänd

4424 ( V Tekniker (-1988), boktryckeriteknik

44241-8 (41) Tekniker (-1988), boktryckeriteknik

4425 ( V Tekniker (-1988), textil- och beklidnadsindustrin

44251-7 (51) Tekniker (-1988), vävnadsindustri
44252-5 (51) Tekniker (-1988), beklädnadsindustri
44258-2 (51) Tekniker (-1988), textil- och beldädnadsindustrin, annan studielinje
44259-0 (51) Tekniker (-1988), textil- och beklädnadsindustrin, studielinje okänd

4426 ( V Tekniker (-1988), livsmedelsindustrin

44261-6 (61) Tekniker (-1988), livsmedelsteknik

4429 ( V Tekniker (-1988), teleinformatik

44291-3 (91) Tekniker (-1988), datamaskinteknik
44292-1 (91) Tekniker (-1988), telekommunikationsteknik
44293-9 (91) Tekniker (-1988), teleinformatik
44298-8 (91) Tekniker (-1988), annan linje för teleinformatik
44299-6 (91) Tekniker (-1988), teleinformatik, studielinje okänd
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4438-4439 ( 1 )  Tekniker (-1988), andra tekniska omräden

44381- 2 (81)

44382- 0 (81)

44398- 6 (81)

44399- 4 (81)

Tekniker (-1988), hälsovärdsteknik 
Tekniker (-1988), ytbehandlingsteknik 
Tekniker (-1988), annat tekniskt omräde 
Tekniker (-1988), omräde okänt

444-449 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
teknisk och naturvetenskaplig yrkesutbildning, minst 3-ärig

I49 ( 4 ) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för 
metall-, m askin- och bilbranschen, m inst 3-ärig

44411-7 (14) Plätslagare-svetsare (3-ärig)
44413-3 (14) Verkstadsmekaniker (3-ärig)
44414-1 (14) Montör-verkstadsmekaniker (3-ärig)
44415-8 (14) Verktygsmekaniker
44416-6 (14) Maskinmontör (3-ärig)
44417-4 (14) Fartygsrörmontör (3-ärig)
44418-2 (14) Mekaniker, verkstadsteknik
44419-0 (14) Mekaniker, driftsteknik
44421-6 (14) Metallmälare (3-ärig)
44441-4 (14) Urmakare
44451-3 (14) Bilmekaniker (3-ärig)
44452-1 (14) Motormekaniker (3-ärig)
44453-9 (14) Dieselmekaniker
44454-7 (14) Bilelektriker (3-ärig)
44455-4 (14) Mekaniker, karosseri- och bilplätsteknik; bilplätslagare (3-ärig)
44456-2 (14) Lantbruksmaskinmontör (3-ärig)
44457-0 (14) Maskinmekaniker (3-ärig)
44458-8 (14) Mekaniker, fordonsteknik; fordonsmontör (3-ärig)
44459-6 (14) Mekaniker, billackering; billackerare (3-ärig)
44461-2 (14) Rygplansmekaniker
44462-0 (14) Rygplansmontör (3-ärig)
44463-8 (14) Skogsmaskinmontör (3-ärig)
44464-6 (14) Textilmaskinmontör (3-ärig)
44498-4 (14) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för metali-, maskin- och 

bilbranschen, minst 3-ärig
44499-2 (14) Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning för metall-, maskin- och 

bilbranschen, studielinje okänd
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4455-4459 ( 4 ) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för elbranschen, 
m inst 3 -ä r ig

44551-0 (54) Elmontör (3-ärig)
44552-8 (54) Elverksmontör (3-ärig)
44553-6 (54) Industrielektriker (3-ärig)
44554-4 (54) Mekaniker, elkraftsteknik
44555-1 (54) Mekaniker, datateknik
44556-9 (54) Telefonmontör (3-ärig)
44563-5 (54) Radio- och tv-montör (3-ärig)
44567-6 (54) Mekaniker, automationsteknik; instrumentinstallatör (3-ärig)
44568-4 (54) Elektronikmontör (3-ärig)
44569-2 (54) Flygplanselmontör
44571-8 (54) Flygplanselektronikmontör
44572-6 (54) Apparat- och apparaturmontör (3-ärig)
44573-4 (54) Fartygselektriker (3-ärig)
44598-1 (54) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för elbranschen, minst 3-ärig
44599-9 (54) Minst 3-ärig eller motsvarande yikesutbildning för elbranschen, 

studielinje okänd

4461-4464 ( 4 ) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för 
byggnads- och lantmäteribranschen, m inst 3-ärig

44621-1 (14) Mälare, specialmälare (3-ärig)
44631-0 (14) Kartläggare (3-ärig)
44648-4 (14) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för byggnads- och 

lantmäteribranschen, minst 3-ärig
44649-2 (14) Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning för byggnads- och 

lantmäteribranschen, studielinje okänd

4465-4467 ( 4 ) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för träindustrin, 
m inst 3-ärig

44655-9 (54) Skär- och maskinställare inom träindustrin
44656-7 (54) Snickare (3-ärig)
44678-1 (54) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för träindustrin, minst 3-ärig
44679-9 (54) Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning för träindustrin, 

studielinje okänd

4468-4469 ( 4 ) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för den 
kem iska industrin sam t pappers- och cellulosaindustrin, m inst 3-ärig

44681-5 (84) Yrkesutbildning för pappers- och cellulosaindustrin, minst 3-ärig
44683-1 (84) Laborant, läkemedelsindustrin
44685-6 (84) Kemilaborant (3-ärig)
44686-4 (84) Livsmedellaborant
44698-9 (84) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för den kemiska industrin samt 

pappers- och cellulosaindustrin, minst 3-ärig
44699-7 (84) Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning för den kemiska industrin 

samt pappers- och cellulosaindustrin, studielinje okänd
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4473-4475 ( 4 ) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för 
boktryckeribranschen, minst 3-ärig

44731-8 (34) Faktor
44736-7 (34) Mekaniker, tryckformsframställning; tryckformframställare
44758-1 (34) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för boktryckeribranschen, 

minst 3-ärig
44759-9 (34) Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning för boktryckeribranschen, 

studielinje okänd

4476-4479 ( 4 ) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för textil- och 
beklädnadsbranschen, minst 3-ärig

44761-5 (64) Beklädnadstekniker
44762-3 (64) Modellmästare
44763-1 (64) Mönsterritare-tillskärare
44766-4 (64) Dräktsömmare (3-ärig), modelltillverkare
44767-2 (64) Modist (3-ärig)
44768-0 (64) Skräddare, modelltillverkare
44769-8 (64) Pälstillverkare (3-ärig)
44798-7 (64) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för textil- och 

beklädnadsbranschen, minst 3-ärig
44799-5 (64) Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning för textil- och 

beklädnadsbranschen, studielinje okänd

4483-4484 ( 4 ) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för 
livsmedelsindustrin, minst 3-ärig

44831-6 (34) Köttindustritekniker
44832-4 (34) Konditor (3-ärig)
44835-7 (34) Mejerist (3-ärig)
44848-0 (34) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för livsmedelsindustrin, minst 3-ärig
44849-8 (34) Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning för livsmedelsindustrin, 

studielinje okänd

4495-4499 ( 4 ) Annan grundskolebaserad eller motsvarande teknisk och 
naturvetenskaplig yrkesutbildning, minst 3-ärig

44998-3 (54) Annan eller motsvarande teknisk och naturvetenskaplig yrkesutbildning, 
minst 3-ärig

44999-1 (54) Minst 3-ärig eller motsvarande teknisk och naturvetenskaplig yrkesutbildning, 
specialomrade okänt
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54 Lägsta utbildning pà högre nivà

541-543 Ingenjörsutbildning, examina avlagda före àr 1989

5411-5413 ( 1) Ingenjör (-1989), maskinteknik

54111- 0 (11)

54112- 8 (11)

54113- 6 (11)

54114- 4  (11)

54115- 1 (11)

54116- 9 (11)

54117- 7 (11)

54118- 5 (11)

54119- 3 (11)

54121- 9 (11)

54122- 7 (11)

54123- 5 (11)

54138- 3 (11)

54139- 1 (11)

Ingenjör (-1989), maskinbyggnad
Ingenjör (-1989), konstruktionsteknik
Ingenjör (-1989), produktionsteknik (tillverkningsteknik)
Ingenjör (-1989), processteknik (maskinavdelning)
Ingenjör (-1989), W S-teknik
Ingenjör (-1989), bilteknik
Ingenjör (-1989), transportteknik
Ingenjör (-1989), metallteknik
Ingenjör (-1989), skeppsbyggnad
Ingenjör (-1989), mät- och reglerteknik, maskinavdelning
Ingenjör (-1989), maskin- och metallteknik
Ingenjör (-1989), maskinautomation
Ingenjör (-1989), maskinteknik, annan linje
Ingenjör (-1989), maskinteknik, studielinje okänd

5415-5416 ( 1) Ingenjör (-1989), elektroteknik

54151- 6 (51)

54152- 4 (51)

54153- 2 (51)

54154- 0 (51)

54155- 7 (51)

54156- 5 (51)

54157- 3 (51)

54158- 1 (51)

54168- 0 (51)

54169- 8 (51)

Ingenjör (-1989), elverk 
Ingenjör (-1989), elektroindustrin 
Ingenjör (-1989), teleteknik 
Ingenjör (-1989), telefonteknik 
Ingenjör (-1989), radioteknik
Ingenjör (-1989), mät- och reglerteknik, elektroavdelning 
Ingenjör (-1989), elkraftsteknik 
Ingenjör (-1989), automationsteknik 
Ingenjör (-1989), elektroteknik, annan linje 
Ingenjör (-1989), elektroteknik, studielinje okänd

5417-5419 ( 1) Ingenjör (-1989), byggnadsteknik

54171- 4  (71)

54172- 2 (71)

54173- 0 (71)

54174- 8 (71) 

541755 (71) 

541957 (71) 

541955 (71)

Ingenjör (-1989), husbyggnad 
Byggnadsarkitekt (-1989), (tid. ing. husplanering)
Ingenjör (-1989), väg- och vattenbyggnad
Ingenjör (-1989), anläggningsteknik (tid. kommunalteknik)
Ingenjör (-1989), byggnadsteknik
Ingenjör (-1989), byggnadsteknik, annan linje
Ingenjör (-1989), byggnadsteknik, studielinje okänd

5421 ( 1) Ingenjör (-1989), träindustrln

54211-8 (11) Ingenjör (-1989), träindustrin
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5422 ( V Ingenjör (-1989), kemi, pappersindustri

54221-7 (21) Ingenjör (-1989), kemi
54222-5 (21) Ingenjör (-1989), pappersteknik
54223-3 (21) Ingenjör (-1989), processteknik
54228-2 (21) Ingenjör (-1989), kemi, papperslndustrin, annan linje
54229-0 (21) Ingenjör (-1989), kemi, pappersindustrin, studielinje okänd

5425 ( V Ingenjör (-1989), textil- och beklädnadsindustrin

54251-4 (51) Ingenjör (-1989), textilindustrin

5427 ( V Ingenjör (-1989), livsmedelsindustrin

54271-2 a n Ingenjör (-1989), livsmedelsteknik

5429 ( V Ingenjör (-1989), teleinformatik

54291-0 (91) Ingenjör (-1989), datamaskinteknlk
54292-8 (91) Ingenjör (-1989), telekommunikatlonsteknik
54293-6 (91) Ingenjör (-1989), teleinformatik
54298-5 (91) Ingenjör (-1989), teleinformatik, annan studielinje
54299-3 (91) Ingenjör (-1989), teleinformatik, studielinje okänd

5439 ( V Annan ingenjörsutbildnlng (-1989)

54398-3 (91) Ingenjör (-1989), annan studielinje
54399-1 (91) Ingenjör (-1989), studielinje okänd

544-546 Teknikerutbildning, examina avlagda efter är 1989

5441-5444 ( 4 ) Tekniker (1989-), maskinteknik

54411-4 (14) Tekniker (1989-), maskin- och metallteknik
54412-2 (14) Tekniker (1989-), maskinautomation
54413-0 (14) Tekniker (19B9-), skeppsbyggnad
54421-3 (14) Tekniker (1989-), bilteknik
54422-1 (14) Tekniker (1989-), transportteknik
54431-2 (14) Tekniker (1989-), W S-teknik
54448-6 (14) Tekniker (1989-), maskinteknik, annan studielinje
54449-4 (14) Tekniker (1989-), maskinteknik, studielinje okänd

5445-5447 ( 4 ) Tekniker (1989-), elektroteknik

54451-0 (54) Tekniker (1989-), elkraftsteknik
54452-8 (54) Tekniker (1989-), automationsteknik
54478-3 (54) Tekniker (1989-), elektroteknik, annan studielinje
54479-1 (54) Tekniker (1989-), elektroteknik, studielinje okänd
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5448-5449 ( 4 ) Tekniker (1989-), byggnadsteknik, lantmäteri

54481-7 (84) Tekniker (1989-), husbyggnadsteknik
54482-5 (84) Tekniker (1989-), anläggningsteknik
54483-3 (84) Tekniker (1989-), bergbrytnings- och schaktningsteknik
54491-6 (84) Tekniker (1989-), lantmäteriteknik
54498-1 (84) Tekniker (1989-), byggnadsteknik, annan studielinje
54499-9 (84) Tekniker (1989-), byggnadsteknik, studielinje okänd

5451-5452 ( 4 ) Tekniker (1989-), träindustrin

54511-1 (14) Tekniker (1989-), träteknik
54513-7 (14) Tekniker (1989-), skivteknik
54518-6 (14) Tekniker, träteknik (1990-); sägindustritekniker
54519-4 (14) Skivindustritekniker
54528-5 (14) Tekniker (1989-), träindustrin, annan studielinje
54529-3 (14) Tekniker (1989-), träindustrin, studielinje okänd

5453-5454 ( 4 ) Tekniker (1989-), kemi, pappersindustri

54531-9 (34) Tekniker (1989-), pappersteknik
54532-7 (34) Tekniker (1989-), processteknik
54533-5 (34) Tekniker (1989-), iaboratorieteknik
54548-3 (34) Tekniker (1989-), kemi, pappersindustri, annan studielinje
54549-1 (34) Tekniker (1989-), kemi, pappersindustri, studielinje okänd

5455 ( 4 ) Tekniker (1989-), boktryckerfteknik

54551-7 (54) Tekniker (1989-), boktryckeriteknik

5456 ( 4 ) Tekniker (1989-), textilteknik och beklädnadsbranschen

54561-6 (64) Tekniker (1989-), planeringsteknik inom beklädnadsbranschen
54562-4 (64) Tekniker (1989-), tillverkningsteknik inom beklädnadsbranschen
54563-2 (64) Tekniker (1989-), textilteknik
54568-1 (64) Tekniker (1989-), textilteknik och beklädnadsbranschen, annan studielinje
54569-9 (64) Tekniker (1989-), textilteknik och beklädnadsbranschen, studielinje okänd

5457 ( 4 ) Tekniker (1989-), livsmedelsteknik

54571-5 (74) Tekniker (1989-), livsmedelsteknik
54572-3 (74) Mejeritekniker
54578-0 (74) Tekniker (1989-), livsmedelsteknik, annan studielinje
54579-8 (74) Tekniker (1989-), livsmedelsteknik, studielinje okänd

5458 ( 4 ) Tekniker (1989-), teleinformatik

54581-4 (84) Tekniker (1989-), teleinformatik
54588-9 (84) Tekniker (1989-), teleinformatik, annan studielinje
54589-7 (84) Tekniker (1989-), teleinformatik, studielinje okänd
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5468-5469 ( 4 )  Annan teknikerutbildning (1989-)

54681- 2 (84)

54682- 0 (84)

54698- 6 (84)

54699- 4 (84)

Tekniker (1989-), ytbehandlingsteknik 
Tekniker (1989-), miljö- och hälsoskyddsteknik 
Tekniker (1989-), annan studielinje 
Tekniker (1989-), studielinje okänd

548-549 Andra lägsta tekniska och naturvetenskapliga utbildningar pä högre nivä

5497-5499 (  8 ) Annan lägsta teknisk och naturvetenskaplig utbildning pä högre nivä

54971- 7
54972- 5
54998- 0
54999- 8

(78) Arbetsteknikplanerare (Lahden kotiteollisuusopettajaopisto)
(78), Körsnär
(78) Annan lägsta teknisk och naturvetenskaplig utbildning pä högre nivä 
(78) Lägsta teknisk och naturvetenskaplig utbildning pä högre nivä, 

specialomräde okänt

64 Lägre kandidatnivä

641-643 Ingenjörsutbildning, examina avlagda efter är 1990

6411-6414 ( V Ingenjör (1990-), maskinteknik

64111-8 d i) Ingenjör (1990-), maskin- och metaliteknik
64112-6 (11) Ingenjör (1990-), maskinautomation
64113-4 (11) Ingenjör (1990-), skeppsbyggnad
64114-2 (H ) ingenjör (1990-), energiteknik
64121-7 (11) Ingenjör (1990-), bilteknik
64122-5 (11) Ingenjör (1990-), transportteknik
64131-6 (11) Ingenjör (1990-), VVS-teknik
64148-0 (11) Ingenjör (1990-), maskinteknik, annan studielinje
64149-8 (11) Ingenjör (1990-), maskinteknik, studielinje okänd

6415-6417 ( V Ingenjör (1990-), elektroteknik

64151-4 (51) Ingenjör (1990-), elkraftsteknik
64152-2 (51) ingenjör (1990-), automationsteknik
64178-7 (51) Ingenjör (1990-), elektroteknik, annan studielinje
64179-5 (51) Ingenjör (1990-), elektroteknik, studielinje okänd
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6418-6419 ( V Ingenjör (1990-), byggnadsteknik, lantmäteri

64181-1 (81) Ingenjör (1990-), husbyggnadsteknik
64182-9 (81) Ingenjör (1990-), anläggningsteknik
64183-7 (81) Byggnadsarkitekt (1990-)
64191-0 (81) Ingenjör (1990-), lantmäteriteknik
64198-5 (81) Ingenjör (1990-), byggnadsteknik, annan studielinje
64199-3 (81) Ingenjör (1990-), byggnadsteknik, studielinje okänd

6421-6422 ( 1 ) Ingenjör (1990-), träindustri

64211-6 (11) Ingenjör (1990-), träteknik
64212-4 (11) T rähushällningsingenjör
64228-0 (11) Ingenjör (1990-), träindustrin, annan studielinje
64229-8 (11) Ingenjör (1990-), träindustrin, studielinje okänd

6423-6424 ( V Ingenjör (1990-), kemi, pappersindustri

64231-4 (31) Ingenjör (1990-), pappersteknik
64232-2 (31) Ingenjör (1990-), processteknik
64241-3 (31) Ingenjör (1990-), bioteknik
64248-8 (31) Ingenjör (1990-), kemi, pappersindustri, annan studielinje
64249-6 (31) Ingenjör (1990-), kemi, pappersindustri, studielinje okänd

6425 ( V Ingenjör (1990-), boktryckeriteknik

64251-2 (51) Ingenjör (1990-), boktryckeriteknik

6426 ( V Ingenjör (1990-), textilteknik och beklidnadsbransch

64261-1 (61) Ingenjör (1990-), textilteknik och beklädnadsbransch
64268-6 (61) Ingenjör (1990-), textilteknik och beklädnadsbranschen, annan studielinje
64269-4 (61) Ingenjör (1990-), textilteknik och beklädnadsbranschen, studielinje okänd

6427 ( V Ingenjör (1990-), livsmedelsteknik

64271-0 (71) Ingenjör (1990-), livsmedelsteknik
64278-5 (71) Ingenjör (1990-), livsmedelsteknik, annan studielinje
64279-3 (71) Ingenjör (1990-), livsmedelsteknik, studielinje okänd

6428 ( V Ingenjör (1990-), teleinformatik

64281-9 (81) Ingenjör (1990-), teleinformatik
64288-4 (81) Ingenjör (1990-), teleinformatik, annan studielinje
64289-2 (81) Ingenjör (1990-), teleinformatik, studielinje okänd

6438-6439 ( V Annan ingenjörsutbildning (1990-)

64381-7 (81) Ingenjör (1990-), produktionsekonomi
64382-5 (81) Ingenjör (1990-), miijö- och hälsoskyddsteknik
64398-1 (81) Ingenjör (1990-), annan studielinje
64399-9 (81) Ingenjör (1990-), studielinje okänd
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644-645 Kandidatexamen i naturvetenskaper

6441-6442 (  4 ) Nat. kand., matematik, databehandlingslära

64411-2 (14) Nat. kand., matematik
64412-0 (14) Nat. kand., tillämpad matematik
64421-1 (14) Nat. kand., databehandlingslära
64422-9 (14) Nat. kand., filosofi (matem.- naturvet.)
64423-7 (14) Nat. kand., statistik
64428-6 (14) Nat. kand., annat huvudämne inom omrädet för matematik
64429-4 (14) Nat. kand., huvudämne inom omrädet för matematik okänt

6443-6444 ( 4 ) Nat. kand., fysik, astronomi o. dyl.

64431-0 (34) Nat. kand., fysik
64432-8 (34) Nat. kand., teoretisk fysik
64433-6 (34) Nat. kand., astronomi
64434-4 (34) Nat. kand., meteorologi
64435-1 (34) Nat. kand., geofysik
64436-9 (34) Nat. kand., medicinsk fysik
64437-7 (34) Nat. kand., biofysik
64448-4 (34) Nat. kand., annat huvudämne inom omrädet för fysik
64449-2 (34) Nat. kand., huvudämne inom omrädet för fysik okänt

6445-6446 ( 4 ) Nat. kand., kemi

64451-8 (54) Nat. kand., kemi
64452-6 (54) Nat. kand., biokemi
64453-4 (54) Nat. kand., kemi-biokemi
64468-2 (54) Nat. kand., annat huvudämne inom omrädet för kemi
64469-0 (54) Nat. kand., huvudämne inom omrädet för kemi okänt

6447-6449 ( 4 ) Nat. kand., geologi och geografi

64471-6 (74) Nat. kand., geologi
64472-4 (74) Nat. kand., geologi och mineralogi
64473-2 (74) Nat. kand., geologi och paleontologi, kvartär geologi
64475-7 (74) Nat. kand., geografi
64498-9 (74) Nat. kand., annat huvudämne inom omrädet för geologi och geografi
64499-7 (74) Nat. kand., huvudämne inom omrädet för geologi och geografi okänt

6451-6452 ( 4 ) Nat. kand., biologi

64511-9 (14) Nat. kand., zoologi
64512-7 (14) Nat. kand., botanik
64513-5 (14) Nat kand., genetik
64514-3 (14) Nat. kand., alimän biologi
64515-0 (14) Nat. kand., mikrobiologi
64516-8 (14) Nat. kand., ekologi och naturvärd
64517-6 (14) Nat. kand., cellbioiogi
64518-4 (14) Nat. kand., hydrobiologi
64519-2 (14) Nat. kand., miljöhygien
64528-3 (14) Nat. kand., annat huvudämne inom omrädet för biologi
64529-1 (14) Nat. kand., huvudämne inom omrädet för biologi okänt
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6459 (  4 ) Nat kand., annat huvudämne eller huvudämne okänt

64598- 6 (94) Nat. kand., annat huvudämne
64599- 4 (94) Nat. kand., huvudämne okänt

648-649 Andra tekniska och naturvetenskapliga utbildningar pä lägre kandidatnivä

6499 ( 8)
64997- 0 (99)

64998- 6 (98)

64999- 6 (98)

Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning pá lägre kandidatnivä

Annan utbildning för textil- och beklädnadsbranschen pä lägre kandidatnivä 
Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning pä lägre kandidatnivä 
Teknisk och naturvetenskaplig utbildning pä lägre kandidatnivä, 
specialomräde okänt

74 Högre kandidatnivä

741-743 Diplomingenjörsexamen

7411-741414 ( V Dipl.ing., maskinteknik, energiteknik

74111-6 (H ) Dipl.ing., maskinbyggnad
74112-4 O i) Dipl.ing., plastteknik
74121-5 (11) Dipl.ing., skeppsbyggnadsteknik
74122-3 ( li) Dipl.ing., flygteknik, flygplansbyggnad
74123-1 ( il) Dipl.ing., textil- och beklädnadsindustriteknik
74124-9 (11) Dipl.ing., W S-teknik
74127-2 (H ) Dipl.ing., energiteknik, kraftverksteknik
74128-0 (11) Dipl.ing., bilteknik
74129-8 ( il) Dipl.ing., förbränningsmotorer
74131-4 (11) Dipl.ing., hydraulik
74132-2 (11) Dipl.ing., verkstadsteknik, produktionsteknik
74133-0 (11) Dipl.ing., materialteknik, metallteknologi
74134-8 (11) Dipl.ing., värmeteknik och maskinlära
74135-5 (11) Dipl.ing., ängteknik
74136-3 (11) Dipl.ing., hällfasthetslära i konstruktionsteknik
74138-9 (11) Dipl.ing., maskinkonstruktion
74143-9 (11) Dipl.ing., tillverkningsteknik
74148-8 (11) Dipl.ing., maskinteknik, energiteknik, annat huvudämne eller 

utbiidningsprogram
74149-6 (11) Dipl.ing., maskinteknik, energiteknik, huvudämne eller 

utbiidningsprogram okänt
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7415-7417 ( V DipLing., elektroteknik, teknisk fysik

74157-9 (51) Dipl.ing., teknisk fysik
74161-1 (51) Dipl.ing., elkraftsteknik, elverk
74163-7 (51) Dipl.ing., elektronik, tillämpad elektronik
74168-6 (51) Dipl.ing., radioteknik
74169-4 (51) Dipl.ing., telefonteknik
74171-0 (51) Dipl.ing., elektronfysik
74174-4 (51) Dipl.ing., reglerteknik, systemteknik
74175-1 (51) Dipl.ing., elektroteknisk instrumentering
74176-9 (51) Dipl.ing., teoretisk elteknik
74178-5 (51) Dipl.ing., elektroteknik, teknisk fysik, annat huvudämne eller 

utbiidningsprogram
74179-3 (51) Dipl.ing., elektroteknik, teknisk fysik, huvudämne eller 

utbiidningsprogram okänt

7418-7419 ( D Dipl.ing., byggnadsteknik, lantmäteri

74184-3 (81) Dipl.ing., jord- ooh vattenteknik, vattenförsörjningsteknik
74185-0 (81) Dipl.ing., anläggningsteknik, väg- ooh trafikteknik
74186-8 (81) Dipl.ing., byggnadsekonomi, produktionsteknik
74189-2 (81) Dipl.ing., jordbyggnadsmekanik ooh grundbyggnad
74191-8 (81) Dipl.ing., konstruktionsteknik
74192-6 (81) Dipl.ing., byggnadsteknik, husbyggnadsteknik
74194-2 (81) Dipl.ing., byggnadsstatik, byggnadsmekanik
74195-9 (81) Dipl.ing., byggnadsgeologi
74196-7 (81) Dipl.ing., byggnadsteknik
74197-5 (81) Dipl.ing., lantmäteri
74198-3 (81) DipLing., byggnadsteknik, lantmäteri, annat huvudämne eller 

utbiidningsprogram
74199-1 (81) Dipl.ing., byggnadsteknik, lantmäteri, huvudämne eller 

utbiidningsprogram okänt

7421-7426 ( V DipLing., processteknik (träförädling, kemi, bergindustri)

74211-4 (11) Dipl.ing., träets mekaniska teknik, (tid. träets mekaniska industri)
74212-2 (11) Dipl.ing., träkemi, kemisk träförädling, pappersteknik
74215-5 (11) Dipl.ing., grafisk teknik
74216-3 (11) DipLing., träförädlingsteknik
74221-3 (11) Dipl.ing., processteknik
74231-2 (11) Dipl.ing., kemisk industri, kemisk fabriksteknik
74232-0 (11) DipLing., biokemisk industri, teknisk biokemi
74233-8 (11) Dipl.ing., kemi, processkemi
74238-7 (11) Dipl.ing., kemisk teknik
74241-1 (11) DipLing., processreglerteknik
74251-0 (11) Dipl.ing., gruvteknik, bergsindustri
74252-8 (11) Dipl.ing., metallurgi, processmetallurgi
74262-7 (11) Dipl.ing., metallära, metallemas bearbetning och värmebehandling
74263-5 (11) Dipl.ing., gruvteknik och metallurgi
74268-4 (11) Dipl.ing., processteknik, annat huvudämne eller utbiidningsprogram
74269-2 (11) DipLing., processteknik, huvudämne eller utbiidningsprogram okänt

Statistikcentralen 85



4 Teknisk och naturvetenskaplig utbildning

7435-7437 (  1) Dipl.ing., teleinformatik

74361-7 (51)

74371-6 (51)

74374- 0 (51)

74375- 7 (51)

74376- 5 (51)

74377- 3 (51)

74378- 1 (51)

74379- 9 <57>

Dipl.ing., mekatronik
Dipl.ing., teknisk matematik
Dipl.ing., databehandlingsteknik, datamaskinteknik
Dipl.ing., telekommunikationsteknik
Dipl.ing., informationsteknik
Dipl.ing., teleinfonnatik
Dipl.ing., teleinformatik, annat huvudämne eller utbildningsprogram 
Dipl.ing., teleinformatik, huvudämne eller utbildningsprogram okänt

7438-7439 (  1) Dipl.ing., annat huvudämne, huvudämne eller 
utbildningsprogram  okänt

74391- 4 (81)

74392- 2 (81)

74393- 0 (81)

74394- 8 (81)

74398- 9 (81)

74399- 7 (81)

Dipl.ing., produktionsekonomi, industriell ekonomi 
Dipl.ing., Personaladministration 
Dipl.ing., teknisk ekonomi, intemationell ekonomi 
Dipl.ing., arbetarskydd
Dipl.ing., annat huvudämne eller utbildningsprogram 
Dipl.ing., huvudämne eller utbildningsprogram okänt

744 Arkitektexamen och landskapsarkitektexamen

7441-7442 ( 4 ) Arkitekt

74411-0 (14) Arkitekt
74412-8 (14) Arkitekt, arkitekturhistoria
74413-6 (14) Arkitekt, samhällsplanering, stadsplanelära
74414-4 (14) Arkitekt, planeringsgrunder
74415-1 (14) Arkitekt, byggnadslära
74416-9 (14) Arkitekt, byggnadsplanering, bostäder och offentliga byggnader
74417-7 (14) Arkitekt, landskapsplanering
74418-5 (14) Arkitekt, annat huvudämne eller utbildningsprogram
74419-3 (14) Arkitekt, huvudämne eller utbildningsprogram okänt

7443 ( 4 ) Landskapsarkitekt

74431-8 (34) Landskapsarkitekt
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745-746 Fil. mag. och fil. kand. examen, matem.-naturvetenskaplig studieinriktning

7451-7452 ( S) Fil. mag., fil. kand., matematik, databehandlingslära

74511- 7 (15)

74512- 5 (15)

74521- 6 (15)

74522- 4 (15)

74523- 2 (15)

74524- 0 (15)

74528- 1 (15)

74529- 9 (15)

Fil. mag., fil. kand., matematik 
Fil. mag., fil. kand., tillämpad matematik 
Fil. mag., fil. kand., databehandlingslära 
Fil. mag., fil. kand., filosofi (matem.-naturvet.)
Fil. mag., fil. kand., Statistik (matem.-naturvet.)
Fil. mag., fil. kand., matematik och Statistik
Rl. mag., fil. kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram inom omrädet 
för matematik
Rl. mag., fil. kand., huvudämne eller utbildningsprogram inom omrädet 
för matematik okänt

7453-7454 (5) Rl. mag., fil. kand., fysik, astronomi o. dyl.

74531- 5 (35)

74532- 3 (35)

74533- 1 (35)

74534- 9 (35)

74535- 6 (35)

74536- 4 (35)

74537- 2 (35)

74538- 0 (35)

74539- 8 (35)

74548- 9 (35)

74549- 7 (35)

Fil. mag., fil. kand., fysik
Rl. mag., fil. kand., teoretisk fysik
Rl. mag., fil. kand., astronomi
Rl. mag., fil. kand., meteorologi
Rl. mag., fil. kand., geofysik
Rl. mag., fil. kand., medicinsk fysik
Fil. mag., fil. kand., biofysik
Rl. mag., fil. kand., fysikaliska vetenskaper
Rl. mag., fil. kand., elektronik, datateknik
Rl. mag., fil. kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram inom 
omrädet för fysik
Rl. mag., fil. kand., huvudämne eller utbildningsprogram inom omrädet för 
fysik okänt

7455-7456 (5) Rl. mag., fil. kand., kerni

74551- 3 (SS)

74552- 1 (SS)

74553- 9 (55)

74554- 7 (55)

74555- 4 (55)

74556- 2 (55)

74557- 0 (55)

74568- 7 (SS)

74569- 5 (55)

Rl. mag., fil. kand., kerni 
Fil. mag., fil. kand., analytisk kerni 
Rl. mag., fil. kand., fysikalisk kerni 
Rl. mag., fil. kand., organisk kerni 
Rl. mag., fil. kand., oorganisk kerni 
Rl. mag., fil. kand., biokemi, bioteknologi 
Rl. mag., fil. kand., kemi-biokemi
Rl. mag., fil. kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram inom 
omrädet för kerni
Rl. mag., fil. kand., huvudämne eller utbildningsprogram inom omrädet 
för kerni okänt
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4 Teknisk och naturvetenskaplig utbildning

7457-7459

74571- 1
74572- 9
74573- 7 
74575-2
74598- 4

74599- 2

7461-7462

74611- 5
74612- 3
74613- 1
74614- 9
74615- 6
74616- 4
74617- 2
74618- 0 
74621-4
74628- 9

74629- 7

( S )  Fil. mag., fil. kand., geologi och geografi

(75) Fil. mag., fil. kand., geologi
(75) Fil. mag., fil. kand., geologi och mineralogi m
(75) Fil. mag., fil.kand., geologi och paleontologi, kvartär geologi 
(75) Fil. mag., fil. kand., geografi
(75) Fil. mag., fil. kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram inom omrädet 

för geologi och geografi
(75) Rl. mag., fil. kand., huvudämne eller utbildningsprogram inom omrädet 

för geologi och geografi okänt

(  5 ) R l. mag., fil. kand., biologi

(15) Rl. mag., fil. kand., zoologi
(15) Rl. mag., fil. kand., botanik
(15) Rl. mag., fil. kand., genetik
(15) Fil. mag., fil. kand., biologi
(15) Rl. mag., fil. kand., mikrobiologi
(15) Rl. mag., fil. kand., ekologi och naturvärd
(is) Rl. mag., fil. kand., cellbiologi
(15) Fil. mag., fil. kand., hydrobiologi
(15) Fil. mag., fil. kand., miljövetenskap, miijöbiologi
(15) Rl. mag., fil. kand., annat huvudämne eller utbildningsprogram inom omrädet 

för biologi
(15) Rl. mag., fil. kand., huvudämne eller utbildningsprogram inom omrädet 

för biologi okänt

7469 ( 5 )  R l. mag., fil. kand., matem.-naturvetenskaplig studieinriktning, 
annat huvudämne, huvudämne eller utbildningsprogram  okänt

74698- 2 (95) Rl. mag., fil. kand., matem.-naturvetenskaplig studieinriktning, annat
huvudämne eller utbildningsprogram

74699- 0 (95) Rl. mag., fil. kand., matem.-naturvetenskaplig studieinriktning,
huvudämne eller utbildningsprogram okänt

748-749 Andra tekniska och naturvetenskapliga utbildningar pä högre kandidatnivä

7499 (  8 ) Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning pä högre kandidatnivä

74998- 6 (98) Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning pä högre kandidatnivä
74999- 4 (98) Teknisk och naturvetenskaplig utbildning pä högre kandidatnivä,

specialomräde okänt
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Teknisk och naturvetenskaplig utbildning

84 Forskarutbildning eller motsvarande

841-842 Teknologie licentiatexamen

8411-8414 ( 1) Tekn. lie., maskinteknik, energüeknik

84111- 4 (11)

84112- 2 (11)

84113- 0 (11)

84114- 8 (11)

84115- 5 (11)

84117-1 (11)

84119-7 (11)

84121- 3 (11)

84122- 1 (11)

84123- 9 (11)

84124- 7 (11)

84125- 4 (H )

84126- 2 (11)

84127- 0 (11) 

84129-6 (11) 

84132-0 ( il)

84148- 6 (11)

84149- 4 (11)

Tekn. lie., maskinbyggnad
Tekn. lie., skeppsbyggnadsteknik
Tekn. lie., flygteknik, flygplansbyggnad
Tekn. lie., textil- och beklädnadsindustriteknik
Tekn. lie., W S-teknik
Tekn. lie., energiteknik, kraftverksteknik
Tekn. lie., bilteknik
Tekn. lie., förbränningsmotorer
Tekn. lie., hydraulik
Tekn. lie., verkstadsteknik, produktionsteknik 
Tekn. lie., materialteknik, metallteknologi 
Tekn. lie., värmeteknik och maskinlära 
Tekn. lie., ângteknik
Tekn. lie., hällfasthetslära i konstruktionsteknik 
Tekn. lie., maskinkonstaiktion 
Tekn. lie., plastteknik
Tekn. lie., maskinteknik, energiteknik, annat huvudâmne 
Tekn. lie., maskinteknik, energiteknik, huvudämne okänt

8415-8417 ( 1) Tekn. lie., elektroteknik, teknisk fysik

84151-0 (51)

84153- 6 (51)

84154- 4 (51)

84157- 7 (51)

84158- 5 (51)

84161-9 (51) 

84163-5 (51)

84171- 8 (51)

84172- 6 (51)

84178- 3 (Si)

84179- 1 (51)

Tekn. lie., elkraftsteknik, elverk
Tekn. lie., elektronik, tillämpad elektronik
Tekn. lie., elektronfysik
Tekn. lie., radioteknik
Tekn. lie., telefonteknik
Tekn. lie., reglerteknik, systemteknik
Tekn. lie., elektroteknisk instrumentering
Tekn. lie., teknisk fysik
Tekn. lie., teoretisk elteknik
Tekn. lie., elektroteknik, teknisk fysik, annat huvudämne 
Tekn. lie., elektroteknik, teknisk fysik, huvudämne okänt

8418-8419 ( 1) Tekn. lie., byggnadsteknik, lantmäteri

84181- 7 (81)

84182- 5 (81)

84183- 3 (81)

84185- 8 (81)

84186- 6 (81)

84187- 4 (81) 

84189-0 (81) 

84191-6 (81) 

84193-2 (81)

84198- 1 (81)

84199- 9 (81)

Tekn. lie., jordbyggnadsmekanik och grundbyggnad
Tekn. lie., byggnadsgeologi
Tekn. lie., byggnadsekonomi, produktionsteknik
Tekn. lie., anläggningsteknik, väg- och trafikteknik
Tekn. lie., vattenteknik, vattenbyggnad, vattenresurslära,
vattenförsörjnings- och avioppsteknik
Tekn. lie., byggnadsteknik, husbyggnadsteknik
Tekn. lie., byggnadsstatik, byggnadsmekanik
Tekn. lie., konstruktionsteknik
Tekn. lie., lantmäteri
Tekn. lie., byggnadsteknik, lantmäteri, annat huvudämne 
Tekn. lie., byggnadsteknik, lantmäteri, huvudämne okänt
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4 Teknisk och naturvetenskaplig utbildning

8421-8424 ( V Tekn. lie., processteknik (träförädling, kemi, bergsindustri)

84211-2 (11) Tekn. lie., processteknik
84221-1 (11) Tekn. lie., träförädling
84222-9 d i) Tekn. lie., träets mekaniska teknik
84223-7 (11) Tekn. lie., träkemi, kemisk träförädling, pappersteknik
84226-0 (11) Tekn. lie., grafisk teknik
84227-8 (11) Tekn. lie., miljövärdsteknik
84231-0 (11) Tekn. lie., kemi
84232-8 ( il) Tekn. lie., kemisk industri, kemisk fabriksteknik
84233-6 (11) Tekn. lie., biokemisk industri, teknisk biokemi
84242-7 (11) Tekn. lie., gruvteknik, bergsindustri
84244-3 (11) Tekn. lie., metallurgi, processmetallurgi
84247-6 d i) Tekn. lie., metallära, metallemas bearbetning och värmebehandling
84248-4 d i) Tekn. lie., processteknik, annat huvudämne
84249-2 (11) Tekn. lie., processteknik, huvudämne okänt

8425 ( 1 ) Tekn. lie., teleinformatik

84251-8 (51) Tekn. lie., teknisk matematik
84252-6 (51) Tekn. lie., databehandlingsteknik, datamaskinteknik
84253-4 (51) Tekn. lie., telekommunikationsteknik
84254-2 (51) Tekn. lie., teleinformatik
84255-9 (51) Tekn. lie., informationsteknik
84258-3 (51) Tekn. lie., teleinformatik, annat huvudämne
84259-1 (51) Tekn. lie., teleinformatik, huvudämne okänt

8426 ( V Tekn. lie., arkitektur

84261-7 (61) Tekn. lie., arkitekturhistoria
84262-5 (61) Tekn. lie., byggnadslära
84263-3 (61) Tekn. lie., byggnadsplanering, bostäder och offentliga byggnader
84264-1 (61) Tekn. lie., samhällsplanering, stadsplanelära, planering
84265-8 (61) Tekn. lie., planeringsgrunder
84266-6 (61) Tekn. lie., landskapsplanering
84268-2 (61) Tekn. lie., arkitektur, annat huvudämne
84269-0 (61) Tekn. lie., arkitektur, huvudämne okänt

8427-8429 ( V Tekn. lie., annat huvudämne eller huvudämne okänt

84281-5 (71) Tekn. lie., produktionsekonomi, industriell ekonomi
84283-1 (71) Tekn. lie., Personaladministration, arfoetspsykologi
84285-6 (71) Tekn. lie., teknisk ekonomi, intemationell ekonomi
84294-8 (71) Tekn. lie., arbetarskydd
84298-9 (71) Tekn. lie., annat huvudämne
84299-7 (71) Tekn. lie., huvudämne okänt
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Teknisk och naturvetenskaplig utbildning

843-844 Teknologie doktorsexamen

8431-8434 (3) Tekn. dr, maskinteknik, energiteknik

84311- 0 (13)

84312- 8 (13)

84313- 6 (13)

84314- 4 (13)

84315- 1 (13)

84317-7 (13) 

84319-3 (13)

84321- 9 (13)

84322- 7 (13)

84323- 5 (13)

84324- 3 (13)

84325- 0 (13)

84326- 8 (13)

84327- 6 (13) 

84329-2 (13) 

84332-6 (13)

84348- 2 (13)

84349- 0 (13)

Tekn. dr, maskinbyggnad
Tekn. dr, skeppsbyggnadsteknik
Tekn. dr, flygteknik, fiygplansbyggnad
Tekn. dr, textil- och beklädnadsindustriteknik
Tekn. dr, W S-teknik
Tekn. dr, energiteknik, kraftverksteknik
Tekn. dr, bilteknik
Tekn. dr, förbränningsmotorer
Tekn. dr, hydraulik
Tekn. dr, verkstadsteknik, produktionsteknik 
Tekn. dr, materialteknik, metallteknologi 
Tekn. dr, värmeteknik och maskinlära 
Tekn. dr, ängteknik
Tekn. dr, hällfasthetslära i konstruktionsteknik 
Tekn. dr, maskinkonstruktion 
Tekn. dr, plastteknik
Tekn. dr, maskinteknik, energiteknik, annat huvudämne 
Tekn. dr, maskinteknik, energiteknik, huvudämne okänt

8435-8437 ( 3) Tekn. dr, elektroteknik, teknisk fysik

84351-6 (53)

84353- 2 (53)

84354- 0 (53)

84357- 3 (53)

84358- 1 (53)

84361-5 (53) 

84363-1 (53)

84371- 4 (53)

84372- 2 (53)

84378- 9 (53)

84379- 7 (53)

Tekn. dr, elkraftsteknik, elverk
Tekn. dr, elektronik, tillämpad elektronik
Tekn. dr, elektronfysik
Tekn. dr, radioteknik
Tekn. dr, teiefonteknik
Tekn. dr, reglerteknik, systemteknik
Tekn. dr, elektroteknisk instrumentering
Tekn. dr, teknisk fysik
Tekn. dr, teoretisk elteknik
Tekn. dr, elektroteknik, teknisk fysik, annat huvudämne 
Tekn. dr, elektroteknik, teknisk fysik, huvudämne okänt

8438-8439 (3) Tekn. dr, byggnadsteknik, lantmäteri

84381- 3 (83)

84382- 1 (83)

84383- 9 (83)

84385- 4 (83)

84386- 2 (83)

84387- 0 (83) 

84389-6 (83) 

84391-2 (83) 

84393-8 (83)

84398- 7 (83)

84399- 5 (83)

Tekn. dr, jordbyggnadsmekanik och grundbyggnad
Tekn. dr, byggnadsgeologi
Tekn. dr, byggnadsekonomi, produktionsteknik
Tekn. dr, anläggningsteknik, väg- och trafikteknik
Tekn. dr, vattenteknik, vattenbyganad, vattenresurslära,
vattenförsörjnings- och avloppsteknik
Tekn. dr, byggnadsteknik, husbyggnadsteknik
Tekn. dr, byggnadsstatik, byggnadsmekanik
Tekn. dr, konstruktionsteknik
Tekn. dr, lantmäteri
Tekn. dr, byggnadsteknik, lantmäteri, annat huvudämne 
Tekn. dr, byggnadsteknik, lantmäteri, huvudämne okänt

iß fl Statistikcentralen 91
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8441-8444 ( 3 ) Tekn. dr, processteknik (träförädling, kemi, bergsindustri)

84411-8 (13) Tekn. dr, processteknik
84421-7 (13) Tekn. dr, träförädling
84422-5 (13) Tekn. dr, träets mekaniska teknik
84423-3 (13) Tekn. dr, träkemi, kemisk träförädling, pappersteknik
84426-6 (13) Tekn. dr, grafisk teknik
84427-4 (13) Tekn. dr, miljövärdsteknik
84431-6 (13) Tekn. dr, kemi
84432-4 (13) Tekn. dr, kemisk industri, kemisk fabriksteknik
84433-2 (13) Tekn. dr, biokemisk industri, teknisk biokemi
84442-3 (13) Tekn. dr, gruvteknik, bergsindustri
84444-9 (13) Tekn. dr, metallurgi, processmetallurgi
84447-2 (13) Tekn. dr, metallära, metallemas bearbetning och värmebehandling
84448-0 (13) Tekn. dr, processteknik, annat huvudämne
84449-8 (13) Tekn. dr, processteknik, huvudämne okänt

8445 ( 3 ) Tekn. dr, teleinformatik

84451-4 (53) Tekn. dr, teknisk matematik
84452-2 (53) Tekn. dr, databehandlingsteknik, datamaskinteknik
84453-0 (53) Tekn. dr, telekommunikationsteknik
84454-8 (53) Tekn. dr, teleinformatik
84455-5 (53) Tekn. dr, informationsteknik
84458-9 (53) Tekn. dr, teleinformatik, annat huvudämne
84459-7 (53) Tekn. dr, teleinformatik, huvudämne okänt

8446 ( 3 ) Tekn. dr, arkitektur

84461-3 (63) Tekn. dr, arkitekturhistoria
84462-1 (63) Tekn. dr, byggnadslära
84463-9 (63) Tekn. dr, byggnadsplanering, bostäder och offentliga byggnader
84464-7 (63) Tekn. dr, samhällsplanering, stadsplanelära, planering
84465-4 (63) Tekn. dr, planeringsgrunder
84466-2 (63) Tekn. dr, landskapsplanering
84468-8 (63) Tekn. dr, arkitektur, annat huvudämne
84469-6 (63) Tekn. dr, arkitektur, huvudämne okänt

8447-8449 ( 3 ) Tekn. dr, annat huvudämne eller huvudämne okänt

84481-1 (73) Tekn. dr, produktionsekonomi, industriell ekonomi
84483-7 (73) Tekn. dr, Personaladministration, arbetspsygologi
84485-2 (73) Tekn. dr, teknisk ekonomi, intemationell ekonomi
84486-0 (73) Tekn. dr, arbetarskydd
84498-5 (73) Tekn. dr, annat huvudämne
84499-3 (73) Tekn. dr, huvudämne okänt
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Teknisk och naturvetenskaplig utbildning

845 Filosofie licentiatexamen, matem.-naturvet. studieinriktning

8451 ( S ) Fil. lie., matematik, databehandlingslära

84511-5 (15) Rl. lie., matematik
84512-3 (15) Rl. lie., tillämpad matematik
84515-6 (15) Rl. lie., statistik (matem.-naturvet.)
84516-4 (15) Rl. lie., databehandlingslära
84517-2 (15) Fil. lie., filosofi (matem.-naturvet.)
84518-0 (15) Fil. lie., annat huvudämne inom omrädet för matematik
84519-8 (15) Fil. lie., huvudämne inom omrädet för matematik okänt

8452 ( S ) Fil. lie., fysik, astronom i o. dyl.

84521-4 (25) Fil. lie., fysik
84522-2 (25) Fil. lie., teoretisk fysik
84523-0 (25) Fii. lie., astronomi
84524-8 (25) Rl. lie., meteorologi
84525-5 (25) Fil. lie., geofysik
84526-3 (25) Fil. lie., biofysik
84528-9 (25) Fil. lie., annat huvudämne inom omrädet för fysik
84529-7 (25) Fil. lie., huvudämne inom omrädet för fysik okänt

8453-8454 ( S ) Rl. lie., kerni

84531-3 (35) Fil. lie., kerni
84532-1 (35) Rl. lie., analytisk kerni
84533-9 (35) Fil. lie., fysikalisk kerni
84534-7 (35) Rl. lie., organisk kerni
84535-4 (35) Rl. lie., oorganisk kerni
84536-2 (35) Fil. lie., biokemi, bioteknologi
84537-0 (35) Rl. lie., toxikologi
84548-7 (35) Rl. lie., annat huvudämne inom omrädet för kerni
84549-5 (35) Rl. lie., huvudämne inom omrädet för kerni okänt

8455 ( 5 ) Fil. lie., geologi och geografi

84551-1 (SS) Fil. lie., geologi
84552-9 (55) Rl. lie., geologi och mineralogi
84553-7 (55) RL lie., geologi och paleontologi, kvartär geologi
84555-2 (55) Rl. lie., geografi
84558-6 (55) Rl. lie., annat huvudämne inom omrädet för geologi och geografi
84559-4 (SS) Rl. lie., huvudämne inom omrädet för geologi och geografi okänt
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4 Teknisk och naturvetenskaplig utbildning

8456-8457 ( S ) Fil. lie., biologi

84561-0 (65) Fil. lie., zoologi
84562-6 (65) Fil. lie., botanik
84563-6 (65) Fil. lie., genetik
84564-4 (65) Rl. lie., biologi
84565-1 (65) Fil. lie., mikrobiologi
84566-9 (65) Fil. lie., ekologi och naturvärd
84567-7 (65) Fil. lie., cellbiologi
84568-5 (65) Fil. lie., hydrobiologi
84569-3 (65) Fil. lie., miljövetenskap
84578-4 (65) Fil. lie., annat huvudämne inom omrädet för biologi
84579-2 (65) Fil. lie., huvudämne inom omrädet för biologi okänt

8459 ( S ) Fil. lie., matem.-naturvetenskaplig studieinriktning, annat huvudämne 
eller huvudämne okänt

84598-2 (95) Fil. lie., matem.-naturvetenskaplig studieinriktning, annat huvudämne
84599-0 (95) Fil. lie., matem.-naturvetenskaplig studieinriktning, huvudämne okänt

846 Filosofie doktorsexamen, matem.-naturvetenskaplig och teknisk studieinriktning

8461 ( 6 ) Fil. dr, matematik, databehandlingslära

84611-3 (16) Fil. dr, matematik
84612-1 (16) Rl. dr, tillämpad matematik
84615-4 (16) Rl. dr, Statistik (matem.-naturvet.)
84616-2 (16) Fil. dr, databehandlingslära
84617-0 (16) Fil. dr, filosofi (matem.- naturvet.)
84618-8 (16) Fil. dr, annat huvudämne inom omrädet för matematik
84619-6 (16) Fil. dr, huvudämne inom omrädet för matematik okänt

8462 ( 6 ) Rl. dr, fysik, astronomi o. dyl.

84621-2 (26) Fil. dr, fysik
84622-0 (26) Fil. dr, teoretisk fysik
84623-8 (26) Fil. dr, astronomi
84624-6 (26) Fil. dr, meteorologi
84625-3 (26) Fil. dr, geofysik
84626-1 (26) Fil. dr, biofysik
84628-7 (26) Fil. dr, annat huvudämne inom omrädet för fysik
84629-5 (26) Rl. dr, huvudämne inom omrädet för fysik okänt
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8463-8464 (6) Fil. dr, kemi

84631- 1 (36)

84632- 9 (36)

84633- 7 (36)

84634- 5 (36)

84635- 2 (36)

84636- 0 (36)

84637- 8 (36)

84648- 5 (36)

84649- 3 (36)

Fil. dr, kemi
Fil. dr, analytisk kemi
Fil. dr, fysikalisk kemi
Fil. dr, organisk kemi
Fil. dr, oorganisk kemi
Fil. dr, biokemi, bioteknologi
Fil. dr, toxikologi
Fil. dr, annat huvudämne inom omrädet för kemi 
Fil. dr, huvudämne inom omrädet för kemi okänt

8465 (6) Fil. dr, geologi och geografi

84651- 9 (56)

84652- 7 (56)

84653- 5 (56)

84655-0 (56)

84658- 4 (56)

84659- 2 (56)

Fil. dr, geologi
Fil. dr, geologi och mineralogi
Fil. dr, geologi och paleontologi, kvartär geologi
Fil. dr, geografi
Fil. dr, annat huvudämne inom omrädet för geologi och geografi 
Fil. dr, huvudämne inom omrädet för geologi och geografi okänt

8466-8467 (6) Fil. dr, biologi

84661- 8 (66)

84662- 6 (66)

84663- 4 (66)

84664- 2 (66)

84665- 9 (66)

84666- 7 (66)

84667- 5 (66)

84668- 3 (66)

84669- 1 (66)

84678- 2 (66)

84679- 0 (66)

Fil. dr, zoologi
Fil. dr, botanik
Fil. dr, genetik
Rl. dr, biologi
Fil. dr, mikrobiologi
Fil. dr, ekologi och naturvärd
Rl. dr, cell- och moiekylbiologi
Fil. dr, hydrobiologi
Fil. dr, miljövetenskap
Fil. dr, annat huvudämne inom omrädet för biologi 
Fil. dr, huvudämne inom omrädet för biologi okänt

8468 (6) Fil. dr, teknik

84681-6 (86) Rl. dr, teknik

8469 ( 6) Fil. dr, matem.-naturvetenskaplig studieinriktning, annat huvudämne
eller huvudämne okänt

84698- 0 (96) Fil. dr, matem.-naturvetenskaplig studieinriktning, annat huvudämne
84699- 8 (96) Fil. dr, matem.-naturvetenskaplig studieinriktning, huvudämne okänt

l^jl Statistikcentralen 95



4 Teknisk och naturvetenskapHg utbildning

849

8499

94

941

9411

949

9499

Andra tekniska och naturvetenskapliga forskarutbildningar eller motsvarande utbildningar

( 9) Annan teknisk och naturvetenskapHg forskarutbildning eller 
motsvarande utbildning

84998- 4 (99) Annan teknisk och naturvetenskapHg forskarutbildning eller motsvarande
utbildning

84999- 2 (99) Teknisk och naturvetenskapHg forskarutbildning eller motsvarande
utbildning, specialomräde okänt

Utbildningsnivän okänd

Teknisk utbildning, utbildningsnivän okänd

Teknisk utbildning, utbildningsnivän okänd

Grundlinjen för maskin- och metallteknik, allmän period 
Gmndlinjen för bil- och transportteknik, allmän period 
Grundlinjen för elteknik, allmän period 
Gmndlinjen för byggnadsteknik, allmän period 
Gmndlinjen för lantmäteriteknik, allmän period 
Gmndlinjen för träteknik, allmän period 
Gmndlinjen för process- och laboratorieteknik, allmän period 
Gmndlinjen för ytbehandlingsteknik, allmän period 
Gmndlinjen för beklädnadsbranschen, allmän period 
Gmndlinjen för textilteknik, allmän period 
Gmndlinjen för livsmedelsindustrin, allmän period 
Gmndlinjen för mejerihushällning, allmän period 
Gmndlinjen för WS-teknik, allmän period 
Gmndlinjen för grafisk teknik, allmän period 
Annan teknisk utbildning, utbildningsnivän okänd 
Teknisk utbildning, utbildningsnivä och specialomräde okända

19 ( V

94111-2 (11)
94112-0 (11)
94114-6 (11)
94115-3 (11)
94116-1 d i)
94117-9 d i)
94118-7 d i)
94119-5 (11)
94121-1 (11)
94122-9 (11)
94123-7 (11)
94124-5 d i)
94126-0 (11)
94127-8 (11)
94198-9 d i)
94199-7 (11)

Annan teknisk 

( 9 )

94998-2 (99)

94999-0 (99)

Annan teknisk och naturvetenskapHg utbildning, 
utbildningsnivän okänd

Annan teknisk och naturvetenskapHg utbildning, utbildningsnivän okänd 
Teknisk och naturvetenskapHg utbildning, utbildningsnivä och 
specialomräde okända
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Utbiidning för samfärdsel

5 Utbiidning för samfärdsel

35 Lägre mellannivä

351 Folk-/melian-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för sjöfart, kortare än 3-ärig

3511-3519 ( 1) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för sjöfart, 
kortare än 3-árig

35111-4 U V
35121-3 (11)
35122-1 H V
35123-9 (11)
35124-7 (11)
35125-4 d i)
35126-2 (11)
35141-1 (11)
35198-1 (11)
35199-9 (11)

Skeppare
Däckmanskap
Bätsman
Maskinmanskap
Fartygsmaskinist
Förberedande manskapsutbildning för sjöfart
Sjöman
Stuvare
Annan yrkesutbildning för sjöfart, kortare än 3-ärig 
Kortare än 3-ärig yrkesutbildning för sjöfart, studielinje okänd

354 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för landsvägstrafik, kortare än 3-ärig

3541-3549 (4) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för 
landsvägstrafik, kortare än 3-ärig

35411- 8 (U )

35412- 6 (14)

35414-2 (14)

35498- 5 (14)

35499- 3 (14)

Mekaniker, transportteknik; yrkeschaufför
Busschaufför
Lastbilschaufför
Annan yrkesutbildning för landsvägstrafik, kortare än 3-ärig 
Kortare än 3-ärig yrkesutbildning för landsvägstrafik, studielinje okänd
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Utbildning för samfärdsel

359 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för samfärdsel, kortare an 3-ärig

3599 (  9 ) Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för
samfärdsel, kortare än 3-ärig

35998- 4 (99) Annan yrkesutbildning för samfärdsel, kortare än 3-ärig
35999- 2 (99) Kortare än 3-ärig yrkesutbildning för samfärdsel, specialomräde okänt

45 Högre mellannivà

451 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för sjöfart, minst 3-ärig

4511-4519 ( V Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för sjöfart, 
m inst 3-ärig

45111-2 (U ) Styrman
45131-0 Ö D Stuveritekniker
45198-9 (11) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för sjöfart, minst 3-ärig
45199-7 01 ) Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning för sjöfart, 

studielinje okänd

452 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för luftfart, minst 3-ärig

4521-4529 1 2 ) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för luftfart, 
m inst 3-ärig

45221-9 (12) 

45241-7 (12)

45298- 7 (12)

45299- 5 (12)

Rygledare
Grundutbildning av yrkesflygare
Annan eller motsvarande yrkesutbildning för luftfart, minst 3-ärig 
Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning för luftfart, 
specialomräde okänt
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Utbildning för samfärdsel

455 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för telekommunikation, minst 3-ärig

4551-4559 ( S) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för 
telekommunikation, minst 3-àrig

45531-1 (15)

45552-7 (15)

45555-0 (15)

45558-4 (15)

45598-0 (15)

45599-8 (15)

Radiotelegrafist 
Grundkurs i driftsteknik 
Kontrollantkurs 
Tv-scripta
Annan eller motsvarande yrkesutbildning för telekommunikation, minst 3-ärig 
Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning för telekommunikation, 
specialomrade okänt

459 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för samfärdsel, minst 3-ärig

4599 ( 9) Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning
för samfärdsel, minst 3-ärig

45998- 2 (99) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för samfärdsel, minst 3-ärig
45999- 0 (99) Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning för samfärdsel,

specialomrade okänt

55 Lägsta utbildning pä högre nivà

551 Befälsutbildning för sjöfartsväsendet

5511 ( 1) Befälsutbildning för sjöfartsväsendet

55111-9 (11) Overstyrman
55118-4 (11) Annan befälsutbildning för sjöfartsväsendet
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5 Utbiidning för samfärdsel

552

5521

559

5599

65

651 

6511

652 

6521

659

6599

Flygstyrmansutbildning

( 2 )  Flygstyrm ansutbildning

55211-7 (12) Flygstyrman

Andra lägsta utbildningar för samfärdsel pä högre nivä

(  9 ) Annan lig sta  utbiidning för samfärdsel pä högre nivä

55998- 9 (99) Annan lägsta utbiidning för samfärdsel pä högre nivä
55999- 7 (99) Lägsta utbiidning för samfärdsel pä högre nivä, specialomräde okänt

Lägre kandidatnivä

Sjökaptensexamen

(  1) Sjökaptensexamen

65111-7 (11) Sjökapten

Flygkaptensexamen

( 2 )  Flygkaptensexamen

65211-5 (12) Flygkapten

Andra utbildningar för samfärdsel pä lägre kandidatnivä

(  9 ) Annan utbiidning för samfärdsel pä lägre kandidatnivä

65998- 7 (99) Annan utbiidning för samfärdsel pä lägre kandidatnivä
65999- 5 (99) Utbiidning för samfärdsel pä lägre kandidatnivä, specialomräde okänt
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Utbiidning för samfärdsel

95 Utbildningsnivän okänd

951 Sjöfartsutbildning, utbildningsnivän okänd

9511-9519 (1) Sjöfartsutbildning, utbildningsnivän okänd

95111-1 (11)

95198- 8 (11)

95199- 6 (11)

Grundlinjen för sjöfart, allmän period
Annan sjöfartsutbildning, utbildningsnivän okänd
Sjöfartsutbildning, utbildningsnivà och specialomràde okända

952 Flygtrafikutbildning, utbildningsnivän okänd

9529 (2) Annan flygtrafikutbildning, utbildningsnivän okänd

95298- 6 (92) Annan flygtrafikutbildning, utbildningsnivän okänd
95299- 4 (92) Flygtrafikutbildning, utbildningsnivà och specialomràde okända

954 Landsvägstrafikutbildning, utbildningsnivän okänd

9549 ( 4) Annan landsvägstrafikutbildning, utbildningsnivän okänd

95498- 2 (94) Annan landsvägstrafikutbildning, utbildningsnivän okänd
95499- 0 (94) Landsvägstrafikutbildning, utbildningsnivà och specialomràde okända

955 Telekommunikationsutbiidning, utbildningsnivän okänd

9559 ( S) Annan telekommunikationsutbiidning, utbildningsnivän okänd

95598- 9 (95) Annan telekommunikationsutbiidning, utbildningsnivän okänd
95599- 7 (95) Telekommunikationsutbiidning, utbildningsnivà och specialomràde okända

959 Annan utbiidning för samfärdsel, utbildningsnivän okänd

9599 (  9 ) Annan utbiidning för samfärdsel, utbildningsnivän okänd

95998- 1 (99) Annan utbiidning för samfärdsel, utbildningsnivän okänd
95999- 9 (99) Utbiidning för samfärdsel, utbildningsnivà och specialomràde okända
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Utbiidning för vàrdbranschen

6

36

361-364

3611

3613

3614

3616

3617

3618

3621

3622

Utbiidning för värdbranschen

Lägre mellannivä

Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 
¡nom hâlso- och sjukvârdsbranschen, kortare an 3-àrig

( V Utbiidning av hjälpskötare och grundskötare

36111-3 (U ) Hjälpskötare
36112-1 (11) Primärskötare

( 1 ) Utbiidning av tandskötare

36131-1 (31) Tandskötare

( V Utbiidning av bamskötare

36141-0 (41) Bamskötare

( V Utbiidning av pedikyrister

36161-8 (61) Pedikyrist

( V Utbiidning av konditionsskötare, massörer

36171-7 (71) Konditionsskötare
36172-5 (71) Massör

( 1 ) Utbiidning av hörselkontrollörer

36181-6 (81) Hörselkontrollör

( V Utbiidning av mottagnings- och avdelningsbiträden

36212-9 (11) Mottagnings- och avdelningsbiträde

( 1 ) Utbiidning av medikalvaktmästare-abulansförare

36221-0 (21) Medikalvaktmästare-ambulansförare
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Utbildning fôr vârdbranschen

365 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
vàrdarutbildning fôr det sociala omrâdet, kortare ân 3-àrig

3651-3653 (S) Vàrdarutbildning fôr det sociala omrâdet, kortare ân 3-àrig

36512-2 (15)

36521-3 (15)

36522-1 (15)

36538-7 (1S)

36539-5 (15)

Vàrdare av utvecklingshâmmade, vàrdare av psykiskt utvecklingshâmmade
Hemvàrdare
Dagvàrdare
Annan vàrdarutbildning fôr det sociala omrâdet, kortare ân 3-ârig 
Kortare ân 3-ârig vàrdarutbildning fôr det sociala omrâdet, 
studielinje okând

369 Foik-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning inom vârdbranschen, kortare ân 3-àrig

3697-3699 (9) Annan yrkesutbildning inom vârdbranschen, kortare in  3-ârig

36971-0 (79)

36972-8 (79)

36973-6 (79)

36974-4 (79)

36998-3 (79)

36999-1 (79)

Kosmetolog (kortare ân 3-ârig)
Lâkemedelsarbetare (tid. tekniskt bitrâde vid apotek) 
Tandlaborant
Grundexamen i social- och hâlsovârd, nârvârdare 
Annan yrkesutbildning inom vârdbranschen, kortare ân 3-àrig 
Kortare ân 3-ârig yrkesutbildning inom vârdbranschen, 
studieomrâde okânt

46 Hôgre mellannivâ

461-463 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller studentexamensbaserad yrkesutbildning inom 
hàlso- och sjukvàrdsbranschen, minst 3-ârig

4611

4612

( 1) Sjukskôtarutbildning

46111- 1 (11) Sjukskôtare (2,5-àrig)
46112- 9 (11) Diakonissa (-1975)

( 1) Bammorskeutbildning (-1970)

46121-0 (21) Bammorska (-1970)
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Utbiidning för vàrdbranschen

4613 ( 1 ) Utbiidning av röntgenskötare

46131-9 (31) Röntgenskötare (2,5-àrig)

4614 ( V Utbiidning av laboratorieskötare

46141-8 (41) Laboratorieskötare (2,5-àrig)
46142-6 (41) Sjukhuslaborant (-1970)

4615 ( 1 ) Utbiidning av fysioterapeuter

46151-7 (51) Fysioterapeut (2,5-àrig)

4616 ( V Utbiidning av ergoterapeuter

46161-6 (61) Ergoterapeut (2,5-àrig)

4617 ( 1 ) Utbiidning av tandskötare, högre examen

46171-5 (71) Tandskötare, högre examen

4622 ( V Utbiidning av sinnessjukváidare och mentalvárdare

46221-8 (21) Sinnessjukvàrdare
46222-6 (21) Mentalvárdare

464 Utbiidning av närfostrare

4641-4645 ( 4 ) Utbiidning av närfostrare

46411-5 (14) Socialfostrare (-1988)
46421-4 (14) Handledare för utvecklingsstörda
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Utbiidning för vàrdbranschen

469 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning inom vàrdbranschen, minst 3-àrig

4697-4699 ( 9 ) Annan grundskolebaserad elier motsvarande yrkesutbildning 
inom vàrdbranschen, m inst 3-àrig

46971-8 (79) Kosmetolog (3-àrig)
46998-1 (79) Annan eller motsvarande yrkesutbildning inom vàrdbranschen, minst 3-ärig
46999-9 (79) Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning inom vàrdbranschen, 

studieomràde okänt

56 Lägsta utbiidning pá högre nivá

561-565 Lägsta utbiidning av personal inom hälso- och sjukvârdsbranschen pà högre nivä

5611-5619 ( 1 ) Specialutbildning av sjukskötare inom studieriktningen för sjukvärd

56111-8 (11) Specialsjukskötare, invärtessjukdomar
56112-6 ( ID Specialsjukskötare, kirurgi
56113-4 (11) Specialsjukskötare, operationsavdelning
56114-2 (11) Specialsjukskötare, anestesiologi
56115-9 (11) Specialsjukskötare/ sjukskötare, bamsjukvärd
56116-7 (11) Specialsjukskötare/ sjukskötare, psykiatrisk sjukvärd
56117-5 (11) Specialsjukskötare/ sjukskötare, inremedicinsk och kirurgisk sjukvärd
56118-3 (11) Specialsjukskötare/ sjukskötare, operations- och anestesisjukvärd
56198-5 (11) Specialsjukskötare, annat speciabmräde
56199-3 (U ) Specialsjukskötare, specialomräde okänt

5621 ( V Specialutbildning av sjukskötare inom studieriktningen för h ilsovärd

56211-6 (11) Hälsovärdare (tid. hälsosyster)

5622 ( V Specialutbildning av sjukskötare inom studieriktningen för 
socialt arbete

56221-5 (21) Socialskötare (-1975)

5623 ( V Specialutbildning av sjukskötare inom studieriktningen för 
bam m orskor

56231-4 (31) Bammorska (specialsjukskötare, moderskapsvärd och kvinnosjukdomar)
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Utbildning för värdbranschen

5624 ( V Utbildning av specialfysioterapeuter

56241-3 (41) Specialfysioterapeut/ fysioterapeut

5625 ( D Utbildning av speciallaboratorieskötare

56251-2 (51) Speciallaboratorieskötare/ laboratorieskötare (1990-)

5626 ( V Utbildning av specialröntgenskötare

56261-1 (61) Specialröntgenskötare/ röntgenskötare (1990-)

5627 ( V Utbildning av specialergoterapeuter

56271-0 (71) Specialergoterapeut/ ergoterapeut (1990-)

5628 ( D Utbildning av tandhygienister

56281-9 (81) Tandhygienist

5631 ( V Utbildning av ortopeditekniker

56311-4 (11) Ortopeditekniker

5632 ( V Utbildning av Optiker

56321-3 (21) Optiker

5633 ( 1 ) Utbildning av tandtekniker

56331-2 (31) Tandtekniker
56332-0 (31) Specialtandtekniker

566 Farmaceutexamen (2-ärig)

5661 ( 6 ) Farmaceut (2-ärig)

56611-7 (16) Farmaceut (2-ärig)
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Utbildning för vàrdbranschen

567

5671

569

5699

66

661

6611

662

6621

Socialhandledar- och socialpedagogutbildning pâ hôgre nivà (1989-)

■ 5672 (  7) Socialhandledar- och socialpedagogutbildning pà hôgre nivà (1989-)

56711-5 (17)

56712-3 (17)

56713-1 (17)
56714-9 (17)
56728-9 (17)
56729-7 (17)

Socialhandledare (1989-)
Handledare av utvecklingshämmade (1989-)
Socialpedagog (1989-)
Diakon; fôrsamlingssyster
Annan lâgsta socialhandledar- och socialpedagogutbildning pâ hôgre nivâ 
Lâgsta socialhandledar- och socialpedagogutbildning pâ hôgre nivâ, 
specialomràde okânt

Andra lâgsta utbildningar inom vàrdbranschen pà hôgre nivâ

( 9 )

56991-3 (99)

56998-8 (99)

56999-6 (99)

Annan lâgsta utbildning inom vàrdbranschen pâ hôgre nivà

Specialkosmetolog
Annan lâgsta utbildning inom vàrdbranschen pâ hôgre nivâ
Lâgsta utbildning inom vàrdbranschen pâ hôgre nivâ, specialomràde okânt

Lägre kandidatnivâ

Medicine kandidatexamen 

(  1) Med. kand. 

66111-6 (11) Med. kand.

Odontologie kandidatexamen 

( 2 )  Odont. kand. 

66211-4 (12) Odont. kand.
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Utbildning för värdbranschen

663 Veterinärmedicine kandidatexamen

6631 ( 3 )  Veterinärmed. kand.

66311-2 (13) Veterinärmed. kand.

664 Administrativ examen inom hälsovärdsbranschen

6641 ( 4 )  Adm inistrativ examen inom hälsovärdsbranschen

66411-0 (14) Administrativ examen inom hälsovärdsbranschen

666 Farmaceutexamen (3-ärig)

6661 ( 6 )  Farmaceut (3-ärig)

66611-5 ( 16) Farmaceut (3-ärig)

668-669 Andra utbildningar inom värdbranschen pä lägre kandidatnivä

6699 (  8 ) Annan utbildning inom värdbranschen pä lägre kandidatnivä

66995-2 (98)

66996-0 (98)

66997-8 (98)

66998-6 (98)

66999-4 (98)

Annan utbildning inom hälso- och sjukvärdsbranschen pä lägre kandidatnivä 
Annan utbildning inom socialbranschen pä lägre kandidatnivä 
Annan utbildning inom social- och hälsovärdsbranschen pä 
lägre kandidatnivä
Annan utbildning inom värdbranschen pä lägre kandidatnivä
Utbildning inom värdbranschen pä lägre kandidatnivä, specialomräde okänt

76 Högre kandidatnivä

761 Medicine licentiatexamen

7611 ( 1 )  Med. lic.

76111-4 (11) Med. lic.
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Utbildning for várdbranschen

762 Odontologie licentiatexamen

7621 ( 2 ) Odont. lie.

76211-2 (12) Odont. lie.

763 Veterinármedicine licentiatexamen

7631 ( 3 ) Veterinarmed, lie.

76311-0 (13) Veterinármed. lie.

764 Provisorsexamina, farmacie kandidatexamina

7641 ( 4 ) Provisor

76411-8 (14) Provisor

7642 ( 4 ) Farmacie kand.

76421-7 (24) Farm. kand.

768-769 Andra utbildningar inom várdbranschen pá hógre kandidatnivá

7681 ( 8 ) Kand. i hálsovárd

76811-9 (18) Kand. i hálsovárd

7699 ( 8 ) Annan utbildning inom várdbranschen pá hógre kandidatnivá

76998-4 (98) Annan utbildning inom várdbranschen pá hógre kandidatnivá
76999-2 (98) Utbildning inom várdbranschen pá hógre kandidatnivá, 

specialomráde okánt
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Utbildning för värdbranschen

86 Forskarutbildning eller motsvarande

861 Utbildning av specialläkare

8611-8619 (1)

86111-2 (11) 

86112-0 (11)

86113- 8 (11)

86114- 6 (11)

86115- 3 (11)

86131- 0 (11)

86132- 8 (11)

86133- 6 (11)

86134- 4 (11)

86151- 8 (11)

86152- 6 (11)

86153- 4 (11)

86154- 2 (11)

86155- 9 (11)

86156- 7 (11)

86157- 5 (11)

86158- 3 (11)

86161- 7 (11)

86162- 5 (11)

86163- 3 (11)

86164- 1 (11)

86165- 8 (11)

86166- 6 (11) 

86167-4 (11)

86171- 6 (11)

86172- 4 (11)

86173- 2 (11)

86174- 0 (11)

86175- 7 (11)

86176- 5 (11)

86181- 5 (11)

86182- 3 (11)

86183- 1 (11)

86184- 9 (11)

86191- 4 (11)

86192- 2 (11)

86198- 9 (11)

86199- 7 (11)

8621 (1)

86211-0 (11)

Specialläkare (6-ärig

Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig), 
Specialläkare (6-ärig),

Specialläkare (8-ärig

Specialläkare (8-ärig)

utbildning)

invärtes sjukdomar
reumasjukdomar
lungsjukdomar, lungtuberkulos
bamsjukdomar
hud- och könssjukdomar
kirurgiska sjukdomar
käkkirurgi
neurokirurgi
anestesiologi
klinisk farmakologi
klinisk fysiologi
klinisk hematologi
klinisk kerni
klinisk mikrobiologi
klinisk neurofysiologi
patologi
serobakteriologi
ögonsjukdomar
öron-, näs- och strupsjukdomar 
foniatri
tandsjukdomar
rättsmedicin
hälsovärd
arbetshygien
kvinnosjukdomar och förlossningar 
fysiatri
allmänmedicin 
genetisk medicin 
geriatri 
idrottsmedicin
psykiatri, nerv- och mentalsjukdomar
bampsykiatri
neurologi
bamneurologi
radiologi
kancersjukdomar och radioterapi 
annat specialomräde 
specialomräde okänt

utbildning)
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Utbildning för värdbranschen

863 Medicine och kirurgie doktorsexamen, med.dr

8631-8639 ( 3 ) Med. och kir. dr, med. dr

86311-8 (13) Med. dr, anatomi
86312-6 (13) Med. dr, bakteriologi och serologi
86313-4 (13) Med. dr, farmakologi
86314-2 (13) Med. dr, fysiologi
86315-9 (13) Med. dr, medicinsk genetik
86316-7 (13) Med. dr, medicinsk biologi
86319-1 (13) Med. dr, patologi
86323-3 (13) Med. dr, medicinsk kerni
86324-1 (13) Med. dr, virologi
86325-8 (13) Med. dr, immunologi
86326-6 (13) Med. dr, infektionsjukdomslära
86327-4 (13) Med. dr, toxikologi
86328-2 (13) Med. dr, idrottsmedicin
86329-0 (13) Med. dr, medicinsk biokemi
86331-6 (13) Med. dr, arbetshygien
86332-4 (13) Med. dr, klinisk neurofysiologi
86333-2 (13) Med. dr, primärvärd
86334-0 (13) Med. dr, gerontologi
86335-7 (13) Med. dr, bamneurologi
86336-5 (13) Med. dr, epidemiologi
86351-4 (13) Med. dr, anestesiologi
86353-0 (13) Med. dr, hematologi
86354-8 (13) Med. dr, hud- och könssjukdomar
86355-5 (13) Med. dr, kardiologi
86356-3 (13) Med. dr, kirurgi
86361-3 (13) Med. dr, öron-, näs- och strupsjukdomar
86362-1 (13) Med. dr, bamkirurgi
86363-9 (13) Med. dr, bamsjukdomar
86365-4 (13) Med. dr, neurologi
86366-2 (13) Med. dr, neurokirurgi
86367-0 (13) Med. dr, rättsmedicin
86368-8 (13) Med. dr, psykiatri
86369-6 (13) Med. dr, reumatologi
86371-2 (13) Med. dr, ögonsjukdomar
86372-0 (13) Med. dr, inre medicin
86373-8 (13) Med. dr, kvinnosjukdomar och förlossningar
86374-6 (13) Med. dr, kancersjukdomar och radioterapi
86375-3 (13) Med. dr, socialmedicin
86378-7 (13) Med. dr, diagnostisk radiologi
86379-5 (13) Med. dr, lungsjukdomar
86384-5 (13) Med. dr, mikrobiologi
86386-0 (13) Med. dr, folkhälsovetenskap
86387-8 (13) Med. dr, alkoholsjukdomar
86388-6 (13) Med. dr, ailmänmedicin
86389-4 (13) Med. dr, bampsykiatri
86391-0 (13) Med. dr, fysiatri
86392-8 (13) Med. dr, allergologi
86398-5 (13) Med. dr, annat specialomräde
86399-3 (13) Med. dr, specialomräde okänt
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Utbildning för vàrdbranschen

865 Odontologie doktorsexamen, specialtandläkare

8651-8654 ( S ) Utbildning av specialtandläkare

86511-3 (15) Specialtandläkare, tand- och oralkirurgi
86512-1 (15) Specialtandläkare, tandvärd
86513-9 (15)- Specialtandläkare, klinisk tandvärd
86514-7 (15) Specialtandläkare, tandreglering
86515-4 (15) Specialtandläkare, hälsovärd
86548-5 (15) Specialtandläkare, annat specialomräde
86549-3 (15) Specialtandläkare, specialomräde okänt

8655-8659 ( S ) Odont. dr

86551-9 (55) Odont. dr, tand- och oralkirurgi
86552-7 (55) Odont. dr, kariologi
86553-5 (55) Odont. dr, tandproteslära
86554-3 (55) Odont. dr, odont. biokemi
86555-0 (55) Odont. dr, odont. röntgendiagnostik
86556-8 (SS) Odont. dr, pedondonti och ortodonti
86557-6 (55) Odont. dr, parodontologi
86558-4 (55) Odont. dr, oralpatologi
86559-2 (55) Odont. dr, socialodontologi
86561-8 (55) Odont. dr, preventiv odontologi
86562-6 (55) Odont. dr, folkhälsovetenskap
86563-4 (SS) Odont. dr, anatomi
86598-0 (55) Odont. dr, annat specialomräde
86599-8 (55) Odont. dr, specialomräde okänt

866 Veterinärmedicine doktorsexamen, specialveterinär

8661-8666 ( 6 ) Veterinärmed. dr

86611-1 (16) Veterinärmed. dr, anatomi
86613-7 (16) Veterinärmed. dr, farmakologi
86614-5 (16) Veterinärmed. dr, fysiologi
86616-0 (16) Veterinärmed. dr, husdjursgenetik
86621-0 (16) Veterinärmed. dr, biokemi
86622-8 (16) Veterinärmed. dr, mikrobiologi
86641-8 (16) Veterinärmed. dr, livsmedeishygien
86642-6 (16) Veterinärmed. dr, husdjurshygien
86643-4 (16) Veterinärmed. dr, kirurgi
86645-9 (16) Veterinärmed. dr, oftalmologi
86646-7 (16) Veterinärmed. dr, inre medioin
86647-5 (16) Veterinärmed. dr, reproduktionsvetenskap, obstetrik
86649-1 (16) Veterinärmed. dr, anestesiologi
86651-7 (16) Veterinärmed. dr, patologi
86668-1 (16) Veterinärmed. dr, annat specialomräde
86669-9 (16) Veterinärmed. dr, specialomräde okänt
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Utbildning för vârdbranschen

8667-8669 (  6 ) Utbildning av specialveterinär

86671- 5 (76)

86672- 3 (76)

86673- 1 (76)

86674- 9 (76)

86675- 6 (76)

86699-6 (76)

Specialveterinär, smädjurssjukdomar 
Specialveterinär, hästsjukdomar 
Specialveterinär, reproduktionsvetenskap 
Specialveterinär, livsmedels- och miljöhygien 
Specialveterinär, produktionsdjurens hälso- och sjukvärd 
Specialveterinär, specialomräde okänt

867 Andra lie. examina inom vârdbranschen

8671 ( 7 ) Farm. lie.

86711-9 (17) Farm. lie., farmaceutisk kerni
86712-7 (17) Farm. lie., farmakognosi
86713-5 (17) Farm. lie., farmaceutisk teknologi
86714-3 (17) Farm. lie., farmakologi
86715-0 (17) Farm. lie., socialfarmaci
86716-8 (17) Farm. lie., toxikologi
86718-4 (17) Farm. lie., annat specialomräde
86719-2 (17) Farm. lie., specialomräde okänt

8672 ( 7 ) Lie. i hälsovärd

86721-8 (27) Hälsov. lie., värdvetenskap
86722-6 (27) Hälsov. lie., folkhälsovetenskap
86723-4 (27) Hälsov. lie., hälsovärdsadministration
86724-2 (27) Hälsov. lie., hälsovärd
86725-9 (27) Hälsov. lie., hälsofostran
86728-3 (27) Hälsov. lie., annat huvudämne
86729-1 (27) Hälsov. lie., huvudämne okänt
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Utbildning för värdbranschen

868 Andra doktorsexamina inom värdbranschen

8681 ( 8 ) Farm. dr

86811-7 dB) Farm. dr, farmaceutisk kerni
86812-5 dB) Farm. dr, farmakognosi
86813-3 (19) Farm. dr, farmaceutisk teknologi
86814-1 (19) Farm. dr, farmakologi
86815-8 (19) Farm. dr, socialfarmaci
86816-6 (19) Farm. dr, toxikologi
86817-4 (19) Farm. dr, biofarmaci
86818-2 (19) Farm. dr, annat specialomräde
86819-0 (19) Farm. dr, specialomräde okänt

8682 ( 8 ) Dr i hälsovärd

86821-6 (29) Hälsov. dr, värdvetenskap
86822-4 (29) Hälsov. dr, folkhälsovetenskap
86823-2 (29) Hälsov. dr, epidemiologi
86824-0 (29) Hälsov. dr, hälsovärd
86825-7 (29) Hälsov. dr, fysioterapi
86826-5 (29) Hälsov. dr, näringsvetenskap
86827-3 (29) Hälsov. dr, hälsofostran
86828-1 (29) Hälsov. dr, annat huvudämne
86829-9 (29) Hälsov. dr, huvudämne okänt

8683 ( 8 ) Fil. dr, värdbranschen

86831-5 (36) Fil. dr, medioin
86832-3 (39) Fil. dr, hälsovärd
86833-1 (38) Fil. dr, veterinärmedicin
86834-9 (38) Fil. dr, odontologi
86835-6 (38) Rl. dr, farmaci

869 Andra forskarutbildningar eller motsvarande utbildningar inom värdbranschen

8699 (  9) Annan forskarutbildning eller motsvarande utbildning inom 
värdbranschen

86998- 2 (99) Annan forskarutbildning eller motsvarande utbildning inom värdbranschen
86999- 0 (99) Forskarutbildning eller motsvarande utbildning inom värdbranschen,

specialomräde okänt
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Utbildning fôr vàrdbranschen

96 Utbildningsnivân okànd

961 Utbildning inom hâlsovàrden, utbildningsnivân okând

9611-9619 ( 1 )

96111-0 (11)
96198-7 (H )
96199-5 (11)

962 Vârdar- och hé

9621-9629 ( 2 )

96211-8 (12)
96298-5 (12)

96299-3 (12)

Grundlinjen fôr hàlsovàrd, alimân period
Annan utbildning inom hâlsovàrden, utbildningsnivân okând
Utbildning inom hâlsovàrden, utbildningsnivâ och specialomràde okânda

Vârdar- och handledarutbildning inom det sociala omrâdet, utbildningsnivân okând

Vârdar- och handledarutbildning inom det sociala omrâdet, 
utbildningsnivân okând

Grundlinjen fôr det sociala omrâdet, alimân period 
Annan vârdar- och handledarutbildning inom det sociala omrâdet, 
utbildningsnivân okând
Vârdar- och handledarutbildning inom det sociala omrâdet, 
utbildningsnivâ och specialomràde okânda

969 Annan utbildning inom vàrdbranschen, utbildningsnivân okând

9699 ( 9 ) Annan utbildning inom vàrdbranschen, utbildningsnivân okând

96998-0 (99) Annan utbildning inom vàrdbranschen, utbildningsnivân okând
96999-8 (99) Utbildning inom vàrdbranschen, utbildningsnivâ och 

specialomràde okânda
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Utbiidning för tant- och skogsbruk

Utbiidning för lant- och skogsbruk

37 Lägre mellannivä

371 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eher motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för lantbruk, kortare än 3-árig

719 ( V Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för lantbruk, 
kortare än 3-ärig

37111-2 a v Lantmannaskola
37121-1 a v Jordbruksskola (jordbrukstekniker)
37131-0 a v Smäbrukarskola
37141-9 a v Lantbruksteknisk skoia (lantbruksmaskintekniker)
37151-8 a v Husbondeskola
37162-5 a v Jordbrukare
37163-3 a v Jordbrukare-maskinreparatör
37165-8 a v Lantbruksavbytare-husdjursskötare; husdjursskötare
37166-6 a v Hästskötare
37167-4 a v Fjäderfäskötare
37168-2 a v Svinskötare
37169-0 a v Pälsdjurskötare (pälsekonomitekniker)
37171-6 a v Renskötare
37181-5 a v Kreaturskontrollör
37182-3 a v Seminolog (kortare än 3-ärig)
37198-9 a v Annan yrkesutbildning för lantbruk, kortare än 3-ärig
37199-7 a v Kortare än 3-ärig yrkesutbildning för lantbruk, specialomräde okänt

373 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för trädgärdsskötsel, kortare än 3-ärig

3731-3739 (  3 ) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för 
trädgärdsskötsel, kortare in  3-ärig

37311-8 a3)
37312-6 a3)
37321-7 a3)
37322-5 a3)
37323-3 a3)
37331-6 a 3)
37398-5 a3)
37399-3 a3)

Trädgärdsarbetare (tid. trädgärdsbiträde)
Biträdande trädgärdsmästare 
Trädgärdsmästare, ej specialomräde 
Trädgärdsmästare, odling 
Trädgärdsmästare, parklinje 
Florist
Annan yrkesutbildning för trädgärdsskötsel, kortare än 3-ärig
Kortare än 3-ärig yrkesutbildning för trädgärdsskötsel, specialomräde okänt
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Utbildning fö r lant- och skogsbruk

374 Folk-/meilan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för skogsbruk, kortare än 3-àrig

3741-3749 ( 4 )  Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för skogsbruk, 
kortare än 3-ärig

37411-6 (14)

37412-4 (14)

37413-2 (14)

37421-5 (14)

37431-4 (14)

37498-3 (14)

37499-1 (14)

Skogsarbetare (tid. yrkesarbetare för skogsbruk)
Skogsmaskinförare (tid. skogsarbetsmaskinist)
Skogsmekaniker
Skogsbrukare (tid. utbildning i gârdsbrukets skogshushàllning) 
Skogsarbetsledare
Annan yrkesutbildning för skogsbruk, kortare än 3-ärig
Kortare än 3-ärig yrkesutbildning för skogsbruk, specialomräde okänt

375 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad yrkesutbildning 
för fiskeri, kortare än 3-ärig

3751-3759 (  s )  Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för fiskeri, 
kortare in  3-ärig

37511-3 (15)

37512-1 (15)

37513-9 (15)

37514-7 (15)

37598-0 (15)

37599-8 (15)

Fiskare
Fiskodlare
Rskevattenvärdare
Fiskförädlare
Annan yrkesutbildning för fiskeri, kortare än 3-ärig
Kortare än 3-ärig yrkesutbildning för fiskeri, specialomräde okänt

379 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för lant- och skogsbruk, kortare än 3-ärig

3797-3799 (9 ) Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning 
för lant- och skogsbruk, kortare än 3-ärig

37971-9 (79) Utövare av naturhushällning och skogsbruk
37998-2 (79) Annan yrkesutbildning för lant- och skogsbruk, kortare än 3-ärig
37999-0 (79) Kortare än 3-ärig yrkesutbildning för lant- och skogsbruk, 

specialomräde okant
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Utbildning förlant- och skogsbruk

47 Högre mellannivä

471 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för lantbruk, minst 3-àrig

4711-4719 (  1) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för lantbruk, 
minst 3-érig

47111-0 d V
47121-9 (11)
47141-7 (11)
47142-5 (11)
47143-3 d V
47198-7 (11)
47199-5 (11)

Lantbrukstekniker 
Lantbruksklubbtekniker 
Kreaturstekniker 
Seminolog (3-ärig)
Hästtränare
Annan eller motsvarande yrkesutbildning för lantbruk, minst 3-ärig 
Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning för lantbruk, 
specialomrade okänt

473 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för trädgärdsskötsel, minst 3-ärig

4731-4739 ( 3 ) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för 
trädgärdsskötsel, m inst 3-ärig

47311-6 (13) T rädgärdstekniker
47398-3 (13) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för trädgärdsskötsel, minst 3-ärig
47399-1 (13) Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning för trädgärdsskötsel, 

specialomrade okänt

474 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för skogsbruk, minst 3-ärig

4741-4749 (  4)  Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för skogsbruk, 
m inst 3-ärig

47411- 4 (14)

47412- 2 (14)

47498- 1 (14)

47499- 9 (14)

Forsttekniker
Skogsbrukstekniker
Annan eller motsvarande yrkesutbildning för skogsbruk, minst 3-ärig 
Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning för skogsbruk, 
specialomrade okänt
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Utbildning för lant- och skogsbruk

479 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för lant- och skogsbruk, minst 3-àrig

4797-4799 ( 9 ) Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning 
för lant- och skogsbruk, m inst 3-ärig

47998-0 (79) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för lant- och skogsbruk, 
minst 3-ärig

47999-8 (79) Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning för lant- och skogsbruk, 
specialomrade okänt

57 Lägsta utbildning pä högre nivä

571 Lägsta utbildning för lantbruk pä högre nivä

I2 ( V Agrologutbfldning

57111-7 (11) Agrolog, ej specialomräde
57112-5 (11) Agrolog, lantbrukslinje
57115-8 (11) Agrolog, husdjurslinje
57116-6 (11) Agrolog, linje för ungdomsrädvisning och stödnäringar
57128-1 (11) Agrolog, annan studieiinje
57129-9 (11) Agrolog, studieiinje okänd

573 Lägsta utbildning för trädgärdsskötsel pä högre nivä

5731-5732 ( 3 ) Hortonomutbildning

57311-3 (13) Hortonom, odlings- och marknadsföringslinje
57312-1 (13) Hortonom, planeringslinje
57328-7 (13) Hortonom, annan studieiinje
57329-5 (13) Hortonom, studieiinje okänd
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574 Lägsta utbiidning för skogsbruk pá högre nivâ

5741-5742 ( 4 ) Skogsbruksingenjörsutbildning

57411-1 (14) Skogsbruksingenjör, allmän linje
57412-9 (14) Skogsbruksingenjör, linje för trävaruhandel
57428-5 (14) Skogsbruksingenjör, annan studielinje
57429-3 (14) Skogsbruksingenjör, studielinje okänd

575 Lägsta utbiidning för fiskeri pä högre nivá

5751 ( S ) Iktyonomutbildning

57511-8 (15) Iktyonom

579 Annan lägsta utbiidning för tant- och skogsbruk pá högre nivá

5797-5799 (  9 ) Annan lägsta utbiidning för lant-och skogsbruk pá högre nivá

57998- 7 (79) Annan lägsta utbiidning för lant- och skogsbruk pä högre nivá
57999- 5 (79) Lägsta utbiidning för lant- och skogsbruk pá högre nivá,

specialomrâde okänt

67 Lägre kandidatnivä

679 Annan utbiidning för lant- och skogsbruk pä lägre kandidatnivä

6797 ( 9 )

67995-1 (79)

67996-9 (79)

67997-7 (79)

67998-5 (79)

67999-3 (79)

Annan utbiidning för lant- och skogsbruk pä lägre kandidatnivä

Annan utbiidning för lantbruk pä lägre kandidatnivä
Annan utbiidning för trägärdsskötsel pä lägre kandidatnivä
Annan utbiidning för skogsbruk pä lägre kandidatnivä
Annan utbiidning för lant- och skogsbruk pä lägre kandidatnivä
Utbiidning för tant- och skogsbruk pä lägre kandidatnivä, specialomrâde okänt
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TI Högre kandidatnivä

771 Agronomexamen

7711-7719 ( 1)  Agronomexamen

77111-3 (11)
77112-1 (11)
77113-9 (11)
77114-7 H D
77115-4 (11)
77116-2 (11)
77117-0 (11)
77118-8 H D
77119-6 (11)
77121-2 (11)
77122-0 (11)
77123-8 (11)
77151-9 (11)
77152-7 (11)
77198-0 (11)
77199-8 (11)

Agronom, växtodlingslära 
Agronom, växtförädlingslära 
Agronom, växtpatologi 
Agronom, husdjurslära 
Agronom, husdjursförädiing 
Agronom, iantbruksekonomi 
Agronom, lantbrukskemi och -fysik 
Agronom, lantbrukets arbetsteknik 
Agronom, lantbrukszoologi 
Agronom, lantbrukspolitik 
Agronom, trädgärdsvetenskap 
Agronom, lantbrukets marknadsekonomi 
Agronom, mjölkhushällningslära 
Agronom, kötteknologi 
Agronom, annat huvudämne 
Agronom, huvudämne okänt

772 Forstmästarutbildning

7721-7729 (2 ) Forstexamen

77211-1 (12) Forstexamen, skogsbrukets nationalekonomi
77212-9 (12) Forstexamen, skogszoologi
77213-7 (12) Forstexamen, skogstaxation
77214-5 (12) Forstexamen, skogsvärdslära
77215-2 (12) Forstexamen, skogspatologi
77216-0 (12) Forstexamen, skogsbrukets företagsekonomi
77217-8 (12) Forstexamen, skogsteknologi
77218-6 (12) Forstexamen, träteknologi
77219-4 (12) Forstexamen, skoglig torvmarkslära
77241-8 (12) Forstexamen, skogsbrukets marknadslära
77298-8 (12) Forstexamen, annat huvudämne
77299-6 (12) Forstexamen, huvudämne okänt
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7 7 5 -7 7 4  Agr. o. forstkandidatexamen

7731-7733 (  3 ) Agr. o. forstkand., lantbruksstudier

77311- 9 (13)

77312- 7 (13)

77313- 5 (13)

77314- 3 (13)

77315- 0 (13)

77316- 8 (13)

77317- 6 (13)

77318- 4 (13)

77321- 8 (13)

77322- 6 (13)

77323- 4 (13)

77338- 2 (13)

77339- 0 (13)

Agr. o. forstkand., växtodlingslära
Agr. o. forstkand., växtförädlingslära
Agr. o. forstkand., växtpatologi
Agr. o. forstkand., husdjurslära
Agr. o. forstkand., husdjursförädling
Agr. o. forstkand., lantbruksekonomi
Agr. o. forstkand., lantbrukskemi och -fysik
Agr. o. forstkand., lantbrukets arbetsteknik
Agr. o. forstkand., lantbrukspolitik
Agr. o. forstkand., trädgärdsvetenskap
Agr. o. forstkand., lantbrukets marknadsekonomi
Agr. o. forstkand., lantbruksstudier, annat huvudämne eller
utbildningsprogram
Agr. o. forstkand., lantbruksstudier, huvudämne eller 
utbildningsprogram okänt

7734-7736 ( 3 )  Agr. o. forstkand., forstliga studier

77341- 6 (43)

77342- 4 (43)

77343- 2 (43)

77344- 0 (43)

77345- 7 (43)

77346- 5 (43)

77347- 3 (43)

77348- 1 (43)

77349- 9 (43) 

77351 -5 (43)

77353- 1 (43)

77354- 9 (43)

77355- 6 (43)

77368- 9 (43)

77369- 7 (43)

Agr. o. forstkand., skogsbrukets nationalekonomi
Agr. o. forstkand., lantbruks- och skogszoologi
Agr. o. forstkand., skogstaxation
Agr. o. forstkand., skogsvärd
Agr. o. forstkand., skogspatologi
Agr. o. forstkand., skogsbrukets företagsekonomi
Agr. o. forstkand., skogsteknologi
Agr. o. forstkand., träteknologi
Agr. o. forstkand., skogsbrukets marknadslära
Agr. o. forstkand., skoglig torvmarkslära
Agr. o. forstkand., skogsbiologi
Agr. o. forstkand., skogsbruk
Agr. o. forstkand., handel inom skogsbruk och trähushällning 
Agr. o. forstkand., forstliga studier, annat huvudämne eller 
utbildningsprogram
Agr. o. forstkand., forstliga studier, huvudämne eller 
utbildningsprogram okänt

7738 ( 3 )  Agr. o. forstkand., huslig ekonomi och näringsstudier

77381- 2 (83)

77382- 0 (83)

77383- 8 (83)

77388- 7 (83)

77389- 5 (83)

Agr. o. forstkand., hemmets ekonomilära
Agr. o. forstkand., näringsvetenskap (tid. näringskemi)
Agr. o. forstkand., hemmets teknologi
Agr. o. forstkand., huslig och näringsstudier, annat huvudämne eller 
utbildningsprogram
Agr. o. forstkand., huslig ekonomi och näringsstudier, huvudämne 
eller utbildningsprogram okänt
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7739

7741

7749

775

7751

779

7799

(3 )

77391-1 (93)

77392-9 (93)

77393-7 (93)

77394-5 (93)

77398-6 (93)

77399-4 (93)

(3 )

77411-7 (13)

77412-5 (13)

77413-3 (13)

77414-1 (13)

77418-2 (13)
77419-0 (13)

(3 )

77498-4 (93)

77499-2 (93)

Agr. o. forstkand., livsm edelsstudier

Agr. o. forstkand., livsmedelskemi och -teknologi
Agr. o. forstkand., kötteknologi
Agr. o. forstkand., mjölkhushällningslära
Agr. o. forstkand., livsmedelsekonomi
Agr. o. forstkand., livsmedelsstudier, annat huvudämne eller
utbildningsprogram
Agr. o. forstkand., livsmedelsstudier, huvudämne eller 
utbildningsprogram okänt

Agr. o. forstkand., miljöstudier

Agr. o. forstkand., limnologi
Agr. o. forstkand., mikrobiologi
Agr. o. forstkand., miljöskydd (tid. naturvärd och -skydd)
Agr. o. forstkand., jorddispositionsekonomi
Agr. o. forstkand., miljöstudier, annat huvudämne eller utbildningsprogram 
Agr. o. forstkand., miljöstudier, huvudämne eller utbildningsprogram okänt

Agr. o. forstkand., annat huvudämne eller studieinriktning och 
huvudämne okända

Agr. o. forstkand., annat huvudämne eller utbildningsprogram 
Agr. o. forstkand., studieinriktning och huvudämne eller 
utbildningsprogram okända

Kandidatexamen i livsmedelsvetenskaper

( S )  Kand. i livsmedelsvetenskaper

77511-4 (is) Kand. i livsmedelsvetenskaper

Andra utbildningar för lant- och skogsbruk pä högre kandidatnivä

( 9 )  Annan utbildning för lant- och skogsbruk pä högre kandidatnivä

77998- 3 (99) Annan utbildning för lant- och skogsbruk pä högre kandidatnivä
77999- 1 (99) Utbildning för lant- och skogsbruk pä högre kandidatnivä,

specialomräde okänt
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87 Forskarutbildning eller motsvarande

871 Agr. o. forstlicentiatexamen

8711-8712 ( D Agr. o. forstlic., lantbruksstudier

87111-1 (11) Agr. o. forstlic., växtodlingslära
87112-9 (11) Agr. o. forstlic., växtförädlingslära
87113-7 (11) Agr. o. forstlic., växtpatologi
87114-5 (11) Agr. o. forstlic., husdjurslära
87115-2 (11) Agr. o. forstlic., husdjursförädling
87116-0 (11) Agr. o. forstlic., lantbruksekonomi
87117-8 (11) Agr. o. forstlic., lantbrukskemi och -fysik
87118-6 d i) Agr. o. forstlic., lantbrukets arbetsteknik
87119-4 (11) Agr. o. forstlic., lantbrukets marknadsekonomi
87121-0 (11) Agr. o. forstlic., lantbrukspolitik
87122-8 (11) Agr. o. forstlic., trädgärdsvetenskap
87128-5 (11) Agr. o. forstlic., lantbruksstudier, annat huvudämne
87129-3 (11) Agr. o. forstlic., lantbruksstudier, huvudämne okänt

8713-8714 ( D Agr. o. forstlic., forstliga studier

87131-9 (31) Agr. o. forstlic., skogsbrukets nationalekonomi
87132-7 (31) Agr. o. forstlic., lantbruks- och skogszoologi
87133-5 (31) Agr. o. forstlic., skogstaxation
87134-3 (31) Agr. o. forstlic., skogsvärd
87135-0 (31) Agr. o. forstlic., skogspatologi
87136-8 (31) Agr. o. forstlic., skogsbrukets företagsekonomi
87137-6 (31) Agr. o. forstlic., skogsteknologi
87138-4 (31) Agr. o. forstlic., träteknologi
87139-2 (31) Agr. o. forstlic., skogsbrukets marknadslära
87141-8 (31) Agr. o. forstlic., skoglig torvrrarkslära
87142-6 (31) Agr. o. forstlic., skogsbiologi
87143-4 (31) Agr. o. forstlic., skoglig produktionslära
87144-2 (31) Agr. o. forstlic., skoglig planläggning
87145-9 (31) Agr. o. forstlic., skoglig marklära
87146-7 (31) Agr. o. forstlic., skogsträdsförädling
87148-3 (31) Agr. o. forstlic., forstliga studier, annat huvudämne
87149-1 (31) Agr. o. forstlic., forstliga studier, huvudämne okänt

8716 ( V Agr. o. forstlic., huslig ekonomi och n iringsstudier

87161-6 (61) Agr. o. forstlic., hemmets ekonomilära
87162-4 (61) Agr. o. forstlic., näringsvetenskap (tid. näringskemi)
87163-2 (61) Agr. o. forstlic., hemmets teknologi
87168-1 (61) Agr. o. forstlic., huslig ekonomi- och näringsstudier, annat huvudämne
87169-9 (61) Agr. o. forstlic., huslig ekonomi- och näringsstudier, huvudämne okänt
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8717 (1 ) Agr. o. forstlic., livsmedelsstudier

87171-5 (71) Agr. o. forstlic., livsmedelskemi och -teknologi
87172-3 (71) Agr. o. forstlic., kötteknologi
87173-1 (71) Agr. o. forstlic., mjölkhushällningslära
87174-9 (71) Agr. o. forstlic., livsmedelsekonomi
87178-0 (71) Agr. o. forstlic., livsmedelsstudier, annat huvudämne
87179-8 (71) Agr. o. forstlic., livsmedelsstudier, huvudämne okänt

8718 < 1 ) Agr. o. forstlic., miljöstudier

87181-4 (81) Agr. o. forstlic., limnologi
87182-2 (81) Agr. o. forstlic., mikrobiologi
87183-0 (81) Agr. o. forstlic., miljövärd (tid. naturvärd och -skydd)
87184-8 (81) Agr. o. forstlic., jorddispositionsekonomi
87185-5 (81) Agr. o. forstlic., fiskeri
87186-3 (81) Agr. o. forstlic., viltvärd
87188-9 (81) Agr. o. forstlic., miljöstudier, annat huvudämne
87189-7 (81) Agr. o. forstlic., miljöstudier, huvudämne okänt

8719 ( V Agr. o. forstlic., studieriktning och huvudämne okända

87199-6 (91) Agr. o. forstlic., studieriktning och huvudämne okända

872 Agronomie och forstdoktor

8721-8722 1 2 ) Agr. o. forstdr, lantbruksstudier

87211-9 (12) Agr. o. forstdr, växtodlingslära
87212-7 (12) Agr. o. forstdr, växtförädlingslära
87213-5 (12) Agr. o. forstdr, växtpatologi
87214-3 (12) Agr. o. forstdr, husdjurslära
87215-0 (12) Agr. o. forstdr, husdjursförädling
87216-8 (12) Agr. o. forstdr, lantbruksekonomi
87217-6 (12) Agr. o. forstdr, lantbrukskemi och -fysik
87218-4 (12) Agr. o. forstdr, lantbrukets arbetsteknik
87221-8 (12) Agr. o. forstdr, lantbrukspolitik
87222-6 (12) Agr. o. forstdr, trädgärdsvetenskap
87223-4 (12) Agr. o. forstdr, lantbrukets marknadsekonomi
87228-3 (12) Agr. o. forstdr, lantbruksstudier, annat huvudämne
87229-1 (12) Agr. o. forstdr, lantbruksstudier, huvudämne okänt
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8723-8724 ( 2 )  Agr. o. forstdr, forstliga studier

87231- 7 (32)

87232- 5 (32)

87233- 3 (32)

87234- 1 (32)

87235- 8 (32)

87236- 6 (32)

87237- 4  (32)

87238- 2 (32)

87239- 0 (32)

87241- 6 (32)

87242- 4 (32)

87243- 2 (32)

87244- 0 (32)

87245- 7 (32)

87248- 1 (32)

87249- 9 (32)

Agr. o. forstdr, skogsbrukets nationalekonomi
Agr. o. forstdr, lantbruks- och skogszoologi
Agr. o. forstdr, skogstaxation
Agr. o. forstdr, skogsvärd
Agr. o. forstdr, skogspatologi
Agr. o. forstdr, skogsbrukets företagsekonomi
Agr. o. forstdr, skogsteknologi
Agr. o. forstdr, träteknologi
Agr. o. forstdr, skogsbrukets marknadslära
Agr. o. forstdr, skoglig torvmarkslära
Agr. o. forstdr, skogsbiologi
Agr. o. forstdr, skoglig planläggning
Agr. o. forstdr, skoglig produktionslära
Agr. o. forstdr, skogsträdsförädling
Agr. o. forstdr, forstliga studier, annat huvudämne
Agr. o. forstdr, forstliga studier, huvudämne okänt

8726 ( 2 )  Agr. o. forstdr, huslig ekonomi och n iringsstudier

87261- 4 (62)

87262- 2 (62)

87263- 0 (62)

87268- 9 (62)

87269- 7 (62)

Agr. o. forstdr, hemmets ekonomilära
Agr. o. forstdr, näringsvetenskap (tid. näringskemi)
Agr. o. forstdr, hemmets teknologi
Agr. o. forstdr, huslig ekonomi- och näringsstudier, annat huvudämne 
Agr. o. forstdr, huslig ekonomi- och näringsstudier, huvudämne okänt

8727 ( 2 )  Agr. o. forstdr, livsmedelsstudier

87271- 3 (72)

87272- 1 (72)

87273- 9 (72)

87274- 7 (72)

87278- 8 (72)

87279- 6 (72)

Agr. o. forstdr, livsmedelskemi och -teknologi
Agr. o. forstdr, kötteknologi
Agr. o. forstdr, mjölkhushällningslära
Agr. o. forstdr, livsmedelsekonomi
Agr. o. forstdr, livsmedelsstudier, annat huvudämne
Agr. o. forstdr, livsmedelsstudier, huvudämne okänt

8728 ( 2 ) Agr. o. forstdr, miljöstudier

87281-2 (82) Agr. o. forstdr, limnologi
87282-0 (62) Agr. o. forstdr, mikrobiologi
87283-8 (82) Agr. o. forstdr, miljövärd (tid. naturvärd och -skydd)
87284-6 (82) Agr. o. forstdr, jorddispositionsekonomi
87285-3 (82) Agr. o. forstdr, viltvärd
87288-7 (82) Agr. o. forstdr, miljöstudier, annat huvudämne
87289-5 (82) Agr. o. forstdr, miljöstudier, huvudämne okänt
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8729 ( 2 )  Agr. o. forstdr, studieriktning och huvudämne okända

87299-4 (92) Agr. o. forstdr, studieriktning och huvudämne okända

873 Licentiatexamen i livsmedelsvetenskaper

8731-8732 ( 3 ) Licentiatexamen i livsmedelsvetenskaper

87311-7 (13) Livsm.vet. lie., näringsvetenskap
87312-5 (13) Livsm.vet. lie., livsmedelskemi
87313-3 (13) Livsm.vet. lie., livsmedelsekonomi
87314-1 (13) Livsm.vet. lie., kötteknologi
87315-8 (13) Livsm.vet. lie., mjölkhushäilningslära
87328-1 (13) Livsm.vet. lie., annat huvudämne
87329-9 (13) Livsm.vet. lie., huvudämne okänt

874 Doktorsexamen i livsmedelsvetenskaper

8741-8742 ( 4 ) Doktorsexamen i livsmedelsvetenskaper

87413-1 (14) Livsm.vet. dr, spannmälsteknologi
87414-9 (14) Livsm.vet. dr, livsmedelskemi och -teknologi
87415-6 (14) Livsm.vet. dr, näringsvetenskap
87416-4 (14) Livsm.vet dr, livsmedelsekonomi
87417-2 (14) Livsm.vet. dr, kötteknologi
87428-9 (14) Livsm.vet. dr, annat huvudämne
87429-7 (14) Livsm.vet. dr, huvudämne okänt

879 Andra forskarutbildningar eller motsvarande utbildningar för lant- och skogsbruk

8791 ( 9 ) R I. dr, lant- och skogsbruk

87911-4 (19) RI. dr, lantbruks- och skogsvetenskap

8799 ( 9 ) Annan forskarutbildning eller motsvarande utbildning för lant- och 
skogsbruk

87998-1 (99) Annan forskarutbildning elier motsvarande utbildning för lant- och skogsbruk
87999-9 (99) Forskarutbildning eller motsvarande utbildning för lant- och skogsbruk, 

specialomräde okänt
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97

971

9711

979

9799

Utbildningsnivân okänd

Utbildning för lant- och skogsbruk, utbildningsnivân okänd

■ 9719 ( 1) Utbildning för lant- och skogsbruk, utbildningsnivân okänd

97111-9 P V
97112-7 (11)
97113-5 (11)
97114-3 (11)

Grundlinjen for lantbruk, allman period 
Grundlinjen for tradg&rdsskdtsel, allman period 
Grundlinjen fdr skogsbruk och trahushillning, allman period 
Grundlinjen for fiskeri, allman period

Annan utbildning för lant- och skogsbruk, utbildningsnivân okänd

(9) Annan utbildning för lant- och skogsbruk, utbildningsnivân okänd

97998- 9 (99) Annan utbildning för lant- och skogsbruk, utbildningsnivân okänd
97999- 7 (99) Utbildning för lant- och skogsbruk, utbildningsnivâ och

specialomrâde okända
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Utbildning fôrandra specialomràden

8 Utbildning för andra specialomràden

38 Lägre mellannivà

381 Folk-/mellan-/gnindskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning for bevaknings-, skydds- o. militârt arbete, kortare an 3-ârig

3811 ( V Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning for 
brandskyddsvâsendet, kortare in  3-ârig

38111-1 (11) Brandman
38112-9 (11) Brandfôrman
38118-6 (11) Annan yrkesutbildning for brandskyddsvâsendet, kortare an 3-àrig
38119-4 (11) Kortare ân 3-ârig yrkesutbildning for brandskyddsvâsendet, 

studielinje okând

3812 ( D Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning for 
polisvisendet, kortare in  3-ârig

38121-0 (21) Polisaspirantsutbildning, grundkurs 1 i grundexamen
38122-8 (21) Tjânsteexamen fôr polismanskap
38128-5 (21) Annan yrkesutbildning fôr polisvisendet, kortare an 3-ârig
38129-3 (21) Kortare an 3-ârig yrkesutbildning fôr polisvisendet, studielinje okând

3813 ( D Utbildning fôr fângvakter

38131-9 (31) Fângvaktare
38132-7 (31) Ôverfângvaktare
38138-4 (31) Utbildning av fângvakter, annan studielinje
38139-2 01) Utbildning av fângvakter, studielinje okând

3815 ( V G rin s- och sjöbevakningsutbildning

38151-7 (51) Gränsbevakare
38152-5 (51) Sjöbevakningsman

3819 ( V Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning 
för bevaknings-, skydds- och militârt arbete, kortare in  3-ârig

38198-8 (91) Annan utbildning för bevaknings-, skydds- och militârt arbete, 
kortare ân 3-ârig

38199-6 (91) Kortare ân 3-ârig utbildning för bevaknings-, skydds- och militârt arbete, 
specialomräde okänt
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384 Folk-/mellan-/grundsk.eller stud.ex.baserad yrkesutb.inom inkvarterings-,
restaurang- o. kosthällsverksamhet samt inom huslig ekonomi, kortare än 3-ärig

3841-3842 (4) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för huslig 
ekonomi, kortare än 3-ärig

38411- 5 (14)

38412- 3 (14)

38413- 1 (14)

38414- 9 (14)

38416- 4 (14)

38417- 2 (14)

38418- 0 (14)

38428- 9 (14)
38429- 7 (14)

Hushällsskola
Skola i huslig ekonomi
Lanthusmor, husmodersskola
Hushällsföreständare
Anstaltsvärdare, städare
Textilvärdare
Hushällare
Annan yrkesutbildning för huslig ekonomi, kortare än 3-ärig
Kortare än 3-ärig yrkesutbildning för huslig ekonomi, specialomräde okänt

3843-3847 (  4 )

38431-3 (34)

38433-9 (34)

38434-7 (34)

38435-4 (34)

38436-2 (34)

38437-0 (34)

38438-8 (34)

38439-6 (34)

38441-2 (34)

38442-0 (34)

38443-8 (34)

38444-6 (34)

38461-0 (34)

38462-8 (34)

38463-6 (34)

38464-4 (34)

38465-1 (34)

38466-9 (34)

38478-4 (34)

38479-2 (34)

Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för hotell-, 
restaurang- och kosthällsverksamhet, kortare än 3-ärig

Kock (kokerska)
Fartygskock (-kokerska), kortare än 3-ärig 
Restaurangkock (kortare än 3-ärig)
Restaurangkock (-kokerska)
Restaurangkallskänka
Kock-kallskänka
Föreständare för storhushäll (M  husmor), (-1977)
Kock
Grundstudielinjen för storhushäll 
Kökslinje inom restaurangbranschen 
Mässman, grundstudielinjen för fartygshushäll 
Grundexamen inom matservice 
Grundstudielinjen för restaurangbranschen 
Servitör
Restaurangkassör
Kafeföreständare
Utbildning för kafe- och restaurangbranschen 
Portier
Annan yrkesutbildning för hotell-, restaurang- och kosthällsverksamhet, 
kortare än 3-ärig
Kortare än 3-ärig yrkesutbildning för hotell-, restaurang- och 
kosthällsverksamhet, specialomräde okänt

388-389 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för specialomräden, kortare än 3-ärig

3881 ( 8 ) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning av barberare 
och frisörer, kortare än 3-ärig

38811-6 (18) Barberare
38812-4 dB) Frisör
38813-2 (18) Barberare-frisör (kortare än 3-ärig)
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Utbildning förandra specialomràden

3897*3899 ( S )  Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning
for specialomràden, kortare an 3-ârig

38998-1 (78) Annan yrkesutbildning fôr specialomràden, kortare an 3-ârig

48 Högre mellannivâ

481-482 Folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för bevaknings-, skydds- och militärt arbete, minst 3-àrig

4811 (  1) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning for brand- 
och râddningsbranschen, m inst 3-àrig

48111- 9 (11)

48112- 7 (11)

48113- 5 (11) 

48115-0 (11)

Brandmâstare 
Lâgre befâlsexamen
Manskapsexamen fôr râddningsbranschen, râddare 
Underbefâlsexamen fôr râddningsbranschen

4812 (  1) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning fôr 
polisvâsendet, m inst 3-àrig

48121- 8 (21) Tjânsteexamen fôr polisunderbefâl
48122- 6 (21) Grundexamen fôr polis
48128-3 (21) Annan yrkesutbildning fôr polisvâsendet, minst 3-ârig

4813 ( D Utbildning fôr fângvârd

48131-7 (31) Fângvârdsexamen
48132-5 (31) Fângvârdens grundexamen
48138-2 (31) Annan utbildning fôr fângvârd, annat specialomrâde

4821-4823 (  1) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning fôr 
militàrbranschen, m inst 3-àrig

48211-7 (11) 

48221-6 (11) 

48231-5 (11)

48238- 0 (11)

48239- 8 (11)

Lâgre tjânsteexamen fôr befattningsofficer (tid. underofficersexamen) 
Högre tjânsteexamen fôr befattningsofficer (tid. militârmâstarexamen) 
Ekonomiofficer, ekonom (tid. ekonomifôrestândare och ekonom vid 
militârvâsendet)
Annan yrkesutbildning inom militàrbranschen eller motsvarande 
yrkesutbildning (minst 3-ârig)
Yrkesutbildning inom militàrbranschen eller motsvarande yrkesutbildning, 
specialomrâde okânt (minst 3-ârig)

4829 ( 1) Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning fôr 
bevaknings-, skydds- och militait arbete, m inst 3-ârig

48298- 4 (91)

48299- 2 (91)

Annan yrkesutbildning fôr bevaknings-, skydds- och militärt arbete, 
minst 3-àrig
Minst 3-ârig yrkesutbildning fôr bevaknings-, skydds- och militärt arbete, 
specialomrâde okânt
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Utbildning för andra specialomräden

484 Folk-/mellan-/grundsk. eller stud.ex.baserad yrkesutb. ¡nom inkvarterings-, 
restaurang- o. kosthällsverksamhet samt inom huslig ekonomi, minst 3-ärig

4841-4842 ( * ) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för huslig 
ekonomi, minst 3-ärig

48411-3 (14) Hushällstekniker (3-ärig)
48428-7 (14) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för huslig ekonomi, minst 3-ärig
48429-5 (14) Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning för huslig ekonomi, 

specialomrade okänt

4843-4847 ( 4 ) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för hotell-, 
restaurang- och kosthällsverksamhet, minst 3-ärig

48431-1 (34) Studieiinjen för arbetsledning i storhushäll (tid. kosthällerska för storhushäll)
48432-9 (34) Skeppsekonomiföreständare
48433-7 (34) Fartygskock (3-ärig)
48434-5 (34) Storhushällskock, anstaltskock
48435-2 (34) Restaurangkock (3-ärig)
48436-0 (34) Förmansutbildning inom hotell- och restaurangbranschen
48441-0 (34) Hovmästare
48442-8 (34) Hotellvärdinna
48443-6 (34) Köksmästare
48444-4 (34) Barmästare
48462-6 (34) Hotelltjänsteman, receptionist
48478-2 (34) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för hotell-, restaurang- och 

kosthällsverksamhet, minst 3-ärig
48479-0 (34) Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning för hotell-, restaurang- och 

kosthällsverksamhet, studielinje okänd

488-489 Annan folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning för specialomräden, minst 3-ärig

4883 ( 8 ) Grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbfldning av barberare 
och frisörer, minst 3-ärig

48831-2 (38) Barberare-frisör (3-ärig)

4897-4899 (8 ) Annan grundskolebaserad eller motsvarande yrkesutbildning för 
specialomräden, minst 3-ärig

48971-6 (78) Pianostämmare
48998-9 (78) Annan eller motsvarande yrkesutbildning för specialomräden, minst 3-ärig
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Utbildning fö r andra specialomräden

58 Lägsta utbildning pá högre nivá

581-582 Lägsta utbildning för bevaknings-, skydds- och militärt arbete pá högre nivá

5811 ( 1 ) Utbildning för polisbefäl

58111-6 (11) Tjänsteexamen för polisbefäl
58118-1 (11) Annan utbildning för polisbefäl

5821-5823 ( V Lägsta utbildning inom militärbranschen pä högre nivä

58211-4 (11) Löjtnantskurs
58221-3 (11) Institutofficer
58231-2 (11) Teknikerofficer (tid. militärtekniker)
58232-0 (11) Ekonomofficer, ekonomchef
58238-7 (11) Annan lägsta utbildning inom militärbranschen pä högre nivá
58239-5 (11) Lägsta utbildning inom militärbranschen pá högre nivá, specialomräde okänt

584 Lägsta utbildning inom inkvarterings-, restaurang- och kosthállsverksamhet samt inom 
husiig ekonomi pä högre nivá

5841-5843 ( 4 ) Lägsta utbildning inom hotell-, restaurang- och kosthállsverksamhet 
pá högre nivá

58415-1 (14) Restonom, utbildning av administrativa törmän pä medelnivä inom 
hotell- och restaurangbranschen

58416-9 (14) Hotell- och restaurangföreständare
58417-7 (14) Storhushällsföreständare
58438-3 (14) Annan lägsta utbildning för hotell-, restaurang- och kosthállsverksamhet 

pá högre nivá
58439-1 (14) Lägsta utbildning för hotell-, restaurang- och kosthállsverksamhet pá 

högre nivá, specialomräde okänt

5844-5845 ( 4 ) Lägsta utbildning för husiig ekonomi pá högre nivá

58441-7 (44) Hushálistekniker (4-árig)
58442-5 (44) Näringstekniker (4-árig)
58443-3 (44) Tvätteritekniker
58444-1 (44) Städtekniker
58458-1 (44) Annan lägsta utbildning för husiig ekonomi pá högre nivá
58459-9 (44) Lägsta utbildning för husiig ekonomi pä högre nivá, specialomräde okänt

588-589 Andra lägsta utbildningar för specialomräden pá högre nivá

5883 1 0 ) Lägsta utbildning för barberare och frisörer pá högre nivá

58831-9 (38) Specialfrisör
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Utbildning för andra specialomräden

5897-5899 ( 8 ) Annan lägsta utbildning för specialomräden pä högre nivä

58998-6 (78) Annan lägsta utbildning för specialomräden pä högre nivä

68 Lägre kandidatnivä

681 Utbildning för militära yrken och gränsbevakningsyrken pä lägre kandidatnivä

6811-6819 ( V Officers tjänsteexamen (-1980)

68111-4 d V Officers tjänsteexamen, landstridskraftema (-1980)
68131-2 (11) Officers tjänsteexamen, sjöstridskraftema (-1980)
68141-1 (11) Officers tjänsteexamen, luftstridskraftema (-1980)
68199-9 (11) Officers tjänsteexamen, specialomräde okänt (-1980)

688-689 Andra utbildningar för specialomräden pä lägre kandidatnivä

6897-6899 ( 8 ) Annan utbildning för specialomräden pä lägre kandidatnivä

68996-8 (78) Annan utbildning för huslig ekonomi pä lägre kandidatnivä
68997-6 m Annan utbildning för hotellservice och kosthällning pä lägre kandidatnivä
68998-4 (78) Annan utbildning för specialomräden pä lägre kandidatnivä

78 Högre kandidatnivä

781-783 Utbildning för militära yrken och gränsbevakningsyrken pä högre kandidatnivä

7811-7819 ( V Officersexamen (1981-)

78111-2 (11) Officer, landstridskraftema
78121-1 (11) Officer, sjöstridskraftema
78131-0 (11) Officer, luftstridskraftema
78199-7 (11) Officer, specialomräde okänt

7821-7829 ( 1 ) Kaptensexamen

78211-0 (11) Käpten, landstridskraftema
78221-9 (11) Käpten, sjöstridskraftema
78231-8 (11) Käpten, luftstridskraftema
78299-5 (11) Käpten, specialomräde okänt
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Utbiidning för andra specialomràden

( 1 ) Stabsofficersexamen

78311-8 (11) Stabsofficer, allmän
78312-6 (11) Stabsofficer, underhäll
78313-4 (11) Stabsofficer, sjöstridskraftema
78314-2 (11) Stabsofficer, luftstridskraftema
78319-1 (11) Stabsofficer, specialomräde okänt

788-789 Andra utbildningar för specialomràden pâ högre kandidatnivâ

7897-7899 (  8 ) Annan utbiidning för specialomràden p ¿ högre kandidatnivâ

78998-2 (78) Annan utbiidning för specialomràden pä högre kandidatnivâ

88 Forskarutbildning eller motsvarande

881 Generalstabsofficersexamen

Generalstabsofficersexamen

Generalstabsofficer, landstridslinjen, allmänna studieriktningen 
Generalstabsofficer, landstridslinjen, tekniska studieriktningen 
Generalstabsofficer, landstridslinjen, studieriktning okänd 
Generalstabsofficer, sjöstridslinjen, allmänna studieriktningen 
Generalstabsofficer, sjöstridslinjen, tekniska studieriktningen 
Generalstabsofficer, sjöstridslinjen, studieriktning okänd 
Generalstabsofficer, luftstridslinjen, allmänna studieriktningen 
Generalstabsofficer, luftstridslinjen, tekniska studieriktningen 
Generalstabsofficer, luftstridslinjen, studieriktning okänd 
Generalstabsofficer, specialomräde okänt

Andra forskarutbildningar eller motsvarande utbildningar för specialomràden

8811-8819 ( V

88111-0 (11)
88112-8 d i)
88119-3 (11)
88121-9 ( ID
88122-7 (11)
88129-2 (11)
88131-8 (11)
88132-6 (11)
88139-1 (11)
88199-5 (11)

889 Andra forskaru

8897-8899 ( S )

88998-0 (79)

motsvarande utbiidning
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Utbildning för andra specialomràden

98 Utbildningsnivân okänd

981 Utbildning för bevaknings-, skydds- och militait arbete, utbildningsnivân okänd

9819 ( 1) Utbildning för bevaknings-, skydds- och militart arbete,
utbildningsnivân okänd

98198- 5 (91) Annan utbildning för bevaknings-, skydds-och militart arbete,
utbildningsnivân okänd

98199- 3 (91) Utbildning för bevaknings-, skydds-och militärt arbete,
utbildningsnivà och specialomrâde okânda

984 Utbildning för inkvarterings-, restaurang- och kosthällsverksamhet samt utbildning för huslig 
ekonomi, utbildningsnivän okänd

Utbildning för inkvarterings-, restaurang- och kosthällsverksamhet 
samt utbildning för huslig ekonomi, utbildningsnivän okänd

Grundfinjen för huslig ekonomi, allmän period 
Grundlinien för kosthällning och hotellservice, allmän period 
Annan utbildning för inkvarterings-, restaurang- och kosthällsverksamhet 
samt utbildning för huslig ekonomi, utbildningsnivän okänd 
Utbildning för inkvarterings-, restaurang- och kosthällsverksamhet samt 
utbildning för huslig ekonomi, utbildningsnivä och specialomräde okända

9841-9849 ( 4 )

98411-2 (14)

98412-0 (14)

98498-9 (14)

98499-7 (14)

989 Andra utbildnin

9899 ( S )

98998-8 (99)

98999-6 (99)

Annan utbildning för specialomràden, utbildningsnivän okänd

Annan utbildning för specialomràden, utbildningsnivân okänd 
Utbildning för specialomràden, utbildningsnivä och specialomräde okända
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Utbildningsomràdet okânt

9 Utbildningsomràdet okânt

39 Lâgre mellannivâ

399 Utbildning pà lâgre mellannivâ, utbildningsomràde okânt

3999 ( 9 )  Utbildning pâ lâgre mellannivâ, utbildningsomràde okânt

39998- 0 (99) Annan utbildning pâ lâgre mellannivâ
39999- 8 (99) Utbildning pâ lâgre mellannivâ, utbildningsomràde okânt

49 Högre mellannivâ

499 Utbildning pà hôgre mellannivâ, utbildningsomràde okânt

4999 (  9 ) Utbildning pâ hôgre mellannivâ, utbildningsomràde okânt

49998- 8 (99) Annan utbildning pâ hôgre mellannivâ
49999- 6 (99) Utbildning pà hôgre mellannivâ, utbildningsomràde okânt

59 Lâgsta utbildning pâ hôgre nivâ

599 Lâgsta utbildning pâ hôgre nivâ, utbildningsomràde okânt

5999 (  9 ) Lâgsta utbildning pâ hôgre nivâ, utbildningsomràde okânt

59998- 5 (99) Annan lâgsta utbildning pâ hôgre nivâ
59999- 3 (99) Lâgsta utbildning pâ hôgre nivâ, utbildningsomràde okânt

69 Lâgre kandidatnivâ

691 Hum. kand. examen, utbildningsomràde okânt

6911 (  1) Hum. kand., utbildningsomràde okânt

69111-3 (11) Hum. kand., utbildningsomràde okânt

tijjll Statistikcentralen 137



Utbildningsomràdet okânt

699

6999

79

791

7911

799

7999

89

891 

8911

892 

8921

Annan utbildning pâ lâgre kandidatnivà, utbildningsomrâde okânt

(  9 ) Annan utbildning pà lâgre kandidatnivà, utbildningsomrâde okânt

69998- 3 (99) Annan utbildning pà lâgre kandidatnivà
69999- 1 (99) Utbildning pâ lâgre kandidatnivà, utbildningsomrâde okânt

Hôgre kandidatnivà

Fil. mag., fil. kand. examen, utbildningsomrâde okânt

(  1) Fil. mag., fil. kand., utbildningsomrâde okânt

79111-1 (11) Fil. mag., fil. kand., utbildningsomrâde okânt

Annan utbildning pâ hôgre kandidatnivà, utbildningsomrâde okânt

( 9 )  Annan utbildning pâ hôgre kandidatnivà, utbildningsomrâde okânt

79998- 1 (99) Annan utbildning pà hôgre kandidatnivà
79999- 9 (99) Utbildning pâ hôgre kandidatnivà, utbildningsomrâde okânt

Forskarutbildning eller motsvarande

Fil. lie. examen, utbildningsomrâde okânt

(  1) Fil. lie., utbildningsomrâde okânt 

89111-9 (11) Fil. lie., utbildningsomrâde okânt

Fil. dr, utbildningsomrâde okânt

( 2 )  Fil. dr, utbildningsomrâde okânt

89211-7 (12) Fil. dr, utbildningsomrâde okânt
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Utbildningsomrädet okänt

899 Forskarutbildning eller motsvarande utbildning, utbildningsomräde okänt

8999 (9) Forskarutbildning eller motsvarande utbildning, 
utbildningsomräde okänt

89998- 9 (99) Forskarutbildning eller motsvarande utbildning, annan utbildning
89999- 7 (99) Forskarutbildning eller motsvarande utbildning, utbildningsomräde okänt

99 Utbildningsnivän okänd

991 Utbildningsnivä och -omräde okända

9911 ( V  Utbildningsnivä och -omräde okända

99111- 7 (11)

99112- 5 (11) 

99118-2 (11)

Utbildningsnivä och -omräde okända
Yrkesinriktad päbyggnadslinje för vuxna
Annan utbildningsnivä och annat utbildningsomräde

999 Utbildning saknas

9999 ( 9) Utbildning saknas

99999-5 (99) Utbildning saknas

Artalet i utbildningskodens benämning avser, att

(-19xx) examen har avlagts/avläggs är 19xx eller tidigare 
(19xx-) examen har avlagts/avläggs är 19xx eller senare
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8 Andrade utbildningskoder
Denna utgäva av handboken för utbildningsklassi- 
ficering avser Situationen 31.12.1994. Föräldrade 
ooh bristfalliga uppgifter i den föregäende hand- 
boksutgâvan som avsäg Situationen 31.12.1991 
har uppdaterats och kompletterats, utbildnings
koder har kömmit tili, nägra koder och utbild- 
ningar har strukits heit och hället.

Jämfört med den förra handboken, som gäller 
Situationen 31.12.1991 har det kömmit tili ett 
antal nya lägre högskoleexamina. Samtidigt har 
de högre högskoleexamina ändrat namn och är 
nu magistersexamina. I denna handbok har de för- 
ändringar i examina och examensbenämningama 
som införts före 31.12.1994 beaktats.

Pâ magistersnivä har examensbeteckningama för 
konstkandidat, politices kandidat, förvaltnings- 
kandidat, sociologie kandidat och kandidat i 
gymnastik- och idrottsvetenskaper fätt tillägget 
högre för att beteckna högskoleexamen pâ högre 
nivä. Den nya examensbeteckningen för de 
ovannämnda är magister.

Pâ motsvarande sätt har de nya examina pâ lägre 
kandidatnivâ fâtt tillägget lägre för att beteckna 
högskoleexamen pâ lägre nivä.

Den nya examen som motsvarar filosofie kandidat 
är filosofie magister. Examina för kandidat i 
humanistiska vetenskaper och naturvetenskaper 
gär under de beteckningar som finns i utbild- 
ningsklassificeringen.

De examina som avlagts vid temporära yrkes- 
högskolor har inte fätt egna examenskoder.

Kodema faststäUs dä utbildningama blir stadig- 
varande. Examina som avlagts under försöks- 
stadiet klassificeras enligt motsvarande beteck
ningar för examina pä lägre kandidatnivä.

Utbildningskodema, kodförteckningama, regist- 
rerings- och hanteringsanvisningama i filer av 
registertyp bk>r justeras innan den nya utbild- 
ningsklassificeringen tas i bruk. Uppdaterings- 
arbetet innebär att koder byts ut, stryks, att nya 
koder tas i bruk och titlar revideras.

Justeringen bör ske ärligen. Om utbildnings
kodema i registerfilen t.ex. anges enligt Situatio
nen 31.12.1991, fär man utbildningskodema en
ligt Situationen 31.12.1994 genom att först upp- 
datera utbildningskodema i registerfilen med de 
ändringar som gjordes 1992 och sedan med änd- 
ringama är 1993. Till sist uppdateras kodema 
med de ändringar som gjordes 1994 enligt Situa
tionen är 1993.

Statistikcentralen leverar informationen om änd- 
ringaraa i utbildningskodema i maskinläsbar 
form enligt överenskommelse.

Nya utbildningskoder ären 1992, 
1993 och 1994

Nedan förtecknas de utbildningskoder som köm
mit tili under ären 1992, 1993 och 1994. Ett * 
före koden betyder att utbildningen funnits i 
klassificeringen tidigare men att den nu fätt en 
ny kod.
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Nya utbiidningskoder áren 1992,1993 och 1994

Kod 4-siffrig
kod
(pers.
litb.kod)

Hjälp-
kod

Ar dà 
koden 
togs i 
bruk

Kodens benämning

51612-0 5161 (16) 1992 Medianom, bildteknik
51613-8 5161 (16) 1992 Medianom, produktion
51614-6 5161 (16) 1992 Medianom, ljusteknik
51615-3 5161 (16) 1992 Medianom, ljudteknik
71165-5 7115 (51) 1992 Konstkand., design leadership
71686-0 7166 (66) 1992 Rl. kand., italiensk filologi
71687-8 7166 (66) 1992 RI. kand., samiska spräket och kulturen
71724-9 7172 (26) 1992 RI. kand., film- och tv-kunskap
81383-2 8136 (63) 1992 RI. lie., samiska spräket och kulturen

72266-0 7226 (62) 1992 RI. kand., ämneslärare i datateknik
7249 (4 ) 1992 Danskonstkand., lärarutbildning
72491-4 7249 (94) 1992 Danskonstkand., danslärare

83333-5 8331 (13) 1992 Ekon. lie., utrikeshandel
83632-0 8361 (16) 1992 Pol. dr, biblioteksvetenskap och informatik
83722-9 8371 (17) 1992 Ped. lie., textillära
83723-7 8371 (17) 1992 Ped. lie., huslig ekonomi
83845-8 8383 (38) 1992 Rl. dr, ekonomi

34371-5 3435 (51) 1992 Mekaniker, träteknik
64191-0 6418 (81) 1992 Ingenjör (1990-), lantmäteriteknik
74176-9 7415 (51) 1992 Dipl.ing., teoretisk elteknik
84172-6 8415 (51) 1992 Tekn. lie., teoretisk elteknik
84372-2 8435 (53) 1992 Tekn. dr, teoretisk elteknik
8468 (6 ) 1992 RI. dr, teknik
84681-6 8468 (86) 1992 RI. dr, teknik

56991-3 5699 (99) 1992 Specialkosmetolog
86563-4 8655 (55) 1992 Odont. dr, anatomi
86725-9 8672 (27) 1992 Hälsov. lie., hälsofostran
86827-3 8682 (28) 1992 Hälsov. dr, hälsofostran
8683 (8 ) 1992 RI. dr, värdbranschen
86831-5 8683 (38) 1992 Rl. dr, medioin
86832-3 8683 (38) 1992 Fil. dr, hälsovärd
86833-1 8683 (38) 1992 RI. dr, veterinärmedicin

37413-2 3741 (14) 1992 Skogsmekaniker
67 1992 Lägre kandidatnivä
679 1992 Annan utbildning för lant- och skogsbruk pà lägre kandidatnivä
6797 (9 ) 1992 Annan utbildning för lant- och skogsbruk pä lägre kandidatnivä
67998-5 6797 (79) 1992 Annan utbildning för lant- och skogsbruk pä lägre kandidatnivä
67999-3 6797 (79) 1992 Utbildning för lant- och skogsbruk pä lägre kandidatnivä,

specialomräde okänt
87416-4 8741 (14) 1992 Livsm.vet. dr, livsmedelsekonomi

48113-5 4811 (11) 1992 Manskapsexamen för räddningsbranschen, räddare
48115-0 4811 (11) 1992 Underbefälsexamen för räddningsbranschen
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Kod 4-siffrig
kod
(pers.
utb.kod)

Hjälp-
kod

Är dä 
koden 
togs i 
bruk

Kodens benämning

40112-5 4011 d V 1993 IB-examen (International Baccalaureate)
40113-3 4011 d i) 1993 Reifeprüfung examen

41152-0 4111 d i) 1993 Artesan, guldsmedskonst (3-ärig)
41991-1
614

4199 (99) 1993
1993

Dansare
Utbildning för bildkonst pä lägre kandidatnivä

6141 (4 ) 1993 Blldkonstexamen
61411-5 6141 (14) 1993 Bildkonstexamen, mäleri
61412-3 6141 (14) 1993 Bildkonstexamen, Skulptur
61413-1 6141 (14) 1993 Bildkonstexamen, konstgrafik
61414-9 6141 (14) 1993 Bildkonstexamen, rumtidskonstverk
61418-0 6141 (14) 1993 Bildkonstexamen, annat huvudämne
61419-8 6141 (14) 1993 Bildkonstexamen, huvudämne okänt
61996-5 6199 (99) 1993 Annan utbildning för hemslöjd och konstindustri pä lägre 

kandidatnivä
61997-3
712

6199 (99) 1993
1993

Annan utbildning för bildkonst pä lägre kandidatnivä 
Utbildning för bildkonst pä högre kandidatnivä

7121 (2 ) 1993 Slutexamen vid bildkonstakademin
71211-7 7121 (12) 1993 Slutexamen vid bildkonstakademin, mäleri
71212-5 7121 (12) 1993 Slutexamen vid bildkonstakademin, Skulptur
71213-3 7121 (12) 1993 Slutexamen vid bildkonstakademin, konstgrafik
71214-1 7121 (12) 1993 Slutexamen vid bildkonstakademin, rumtidskonstverk
71218-2 7121 (12) 1993 Slutexamen vid bildkonstakademin, annat huvudämne
71219-0 7121 (12) 1993 Slutexamen vid bildkonstakademin, huvudämne okänt
71688-6 7166 (66) 1993 Fil. kand., kommunikationsvetenskaper, joumalistik
81384-0 8136 (63) 1993 Fil. lie., kommunikationsvetenskaper, joumalistik
81424-4 8142 (23) 1993 Ri. lie., film- och televisionsvetenskap
81435-0 8143 (33) 1993 RI. lie., kulturforskning
81581-1 8156 (65) 1993 RI. dr, tillämpad spräkvetenskap
81624-9 8162 (25) 1993 RI. dr, konstpedagogik
81752-8 8175 (57) 1993 Teaterkonstfic., dramaturgi

42992-8 4299 (99) 1993 Trafiklärare (1994-)
52973-5 5297 (74) 1993 Ledare i teaterpedagogik
72142-3 7213 (31) 1993 Ped. kand., ämneslärare i musik

43136-1 4311 (11) 1993 Merkonom, finansieringslinje
63997-1 6399 (97) 1993 Annan utbildning för handel och förvaltning pä lägre 

kandidatnivä
83334-3 8331 (13) 1993 Ekon. lie., beslutsplanering
83335-0 8331 (13) 1993 Ekon. lie., företagsledning, ledning av smä och mellanstora 

företag
83672-6 8365 (56) 1993 Samhällsvet. dr, geografi, planeringsgeografi
83822-7 8381 (16) 1993 Ped. dr, textillära
83846-6 8383 (36) 1993 Fil. dr, samhällsvetenskap
83847-4 8383 (38) 1993 RI. dr, gymnastik- och idrottsvetenskap

64997-0 6499 (98) 1993 Annan utbildning för textil- och beklädnadsbranschen pä lägre 
kandidatnivä

74361-7 7435 (51) 1993 Dipl.ing., mekatronik
84427-4 8441 (13) 1993 Tekn. dr, miljövärdsteknik

36974-4 3697 (79) 1993 Grundexamen i social- och hälsovärd
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Kod 4-siffrig
kod
(pers.
utb.kod)

Hjälp-
kod

Är dä 
koden 
togs i 
bruk

Kodens benämning

56728-9 5671 (17) 1993 Annan lägsta socialhandledar- och socialpedagogutbildning pä 
högre nivä

56729-7 5671 (17) 1993 Lägsta socialhandledar- och socialpedagogutbildning pä högre 
niva, specialomräde okänt

66995-2 6699 (98) 1993 Annan utbildning inom hälso- och sjukvärdsbranschen pä lägre 
kandidatnivä

66996-0 6699 (98) 1993 Annan utbildning inom socialbranschen pä lägre kandidatnivä
66997-8 6699 (98) 1993 Annan utbildning inom social- och hälsovärdsbranschen pä 

lägre kandidatnivä
86834-9 8683 (38) 1993 Rl. dr, odontologi
86835-6 8683 (38) 1993 Rl. dr, farmaci

67995-1 6797 (79) 1993 Annan utbildning för lantbruk pä lägre kandidatnivä
67996-9 6797 (79) 1993 Annan utbildning för trägärdsskötsel pä lägre kandidatnivä
67997-7 6797 (79) 1993 Annan utbildning för skogsbruk pä lägre kandidatnivä
8791 (9 ) 1993 Rl. dr, lant- och skogsbruk
87911-4 8791 (19) 1993 Rl. dr, lantbruks- och skogsvetenskap

38444-6 3843 (34) 1993 Grundexamen inom matservice
68996-8 6897 (78) 1993 Annan utbildning för huslig ekonomi pä lägre kandidatnivä
68997-6 6897 (78) 1993 Annan utbildning för hotellservice och kosthällning pä lägre 

kandidatnivä

6115-6116 (1 ) 1994 Konstkand. (lägre högskoleexamen)
61151-7 6115 (51) 1994 Konstkand. (lägre), filmkonst
61152-5 6115 (51) 1994 Konstkand. (lägre), grafisk design
61153-3 6115 (51) 1994 Konstkand. (lägre), scenografi
61154-1 6115 (51) 1994 Konstkand. (lägre), fotografi
61155-8 6115 (51) 1994 Konstkand. (lägre), keramik- och glasdesign
61156-6 6115 (51) 1994 Konstkand. (lägre), inredningsarkitektur och möbeldesign
61157-4 6115 (51) 1994 Konstkand. (lägre), textildesign
61158-2 6115 (51) 1994 Konstkand. (lägre), industriell design
61159-0 6115 (51) 1994 Konstkand. (lägre), bekiädnadsdesign och dräktkonst
61168-1 6115 (51) 1994 Konstkand. (lägre), annat utbildningsprogram
61169-9 6115 (51) 1994 Konstkand. (lägre), utbildningsprogram okänt
6174 (6 ) 1994 Hum. kand., translator
61741-5 6174 (46) 1994 Hum. kand., translator, engelska
61742-3 6174 (46) 1994 Hum. kand., translator, tyska
61743-1 6174 (46) 1994 Hum. kand., translator, tyska
61744-9 6174 (46) 1994 Hum. kand., translator, svenska
61745-6 6174 (46) 1994 Hum. kand., translator, franska
61746-4 6174 (46) 1994 Hum. kand., translator, finska
61748-0 6174 (46) 1994 Hum. kand., translator, annat huvudspräk
61749-8 6174 (46) 1994 Hum. kand., translator, huvudspräk okänt
71166-3 7115 (51) 1994 Konstmag., konstkand. (högre), Pallas bildkonster
81385-7 8136 (63) 1994 Rl. lie., ungerska spräket och kulturen
8144 (3 ) 1994 Rl. lie., översättning och tolkning
81441-8 8144 (43) 1994 Rl. lie., översättning och tolkning, engelska
81442-6 8144 (43) 1994 Rl. lie., översättning och tolkning, tyska
81443-4 8144 (43) 1994 Rl. lie., översättning och tolkning, ryska
81448-3 8144 (43) 1994 Rl. lie., översättning och tolkning, annat huvudspräk
81449-1 8144 (43) 1994 Rl. Ile., översättning och tolkning, huvudspräk okänt
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81582-9 8156 (65) 1994 Fil. dr, kommunikationsvetenskaper, joumalistik
81635-5 8163 (35) 1994 Fil. dr, kulturforskning
8164 (S ) 1994 Fil. dr, ôversâttning och tolkning
81641-3 8164 (45) 1994 Fil. dr, ôversâttning och tolkning, engelska
81642-1 8164 (45) 1994 Fil. dr, ôversâttning och tolkning, tyska
81643-9 8164 (45) 1994 Fil. dr, ôversâttning och tolkning, lyska
81648-8 8164 (45) 1994 Fil. dr, ôversâttning och tolkning, annat huvudspràk
81649-6 8164 (45) 1994 Fil. dr, ôversâttning och tolkning, huvudspràk okânt
81722-1 8171 (17) 1994 Konstlic., mediavetenskap

6351-6353 (S ) 1994 Hum. kand., samhâlls- och beteendevetenskapema
63538-3 6351 (15) 1994 Hum. kand., annat huvudâmne inom samhâlls- och beteende

vetenskapema
63539-1 6351 (15) 1994 Hum. kand., huvudâmne okânt inom samhâlls- och beteende

vetenskapema
6354-6355 (S ) 1994 Pol. kand. (iâgre hogskoleexamen)
63541-7 6354 (45) 1994 Pol. kand. (Iâgre), nationalekonomi
63542-5 6354 (45) 1994 Pol. kand. (Iâgre), sociologi
63543-3 6354 (45) 1994 Pol. kand. (Iâgre), statslâra
63544-1 6354 (45) 1994 Pol. kand. (Iâgre), socialpolitik
63545-8 6354 (45) 1994 Pol. kand. (Iâgre), kommunikationslâra
63546-6 6354 (45) 1994 Pol. kand. (Iâgre), Statistik
63556-5 6354 (45) 1994 Pol. kand. (Iâgre), annat huvudâmne eller utbildningsprogram
63557-3 6354 (45) 1994 Pol. kand. (Iâgre), huvudâmne okânt
6356-6357 (S ) 1994 Samhâllsvet. kand. (Iâgre hogskoleexamen)
63561-5 6356 (65) 1994 Samhâllsvet. kand. (Iâgre), fôrsâkring
63562-3 6356 (65) 1994 Samhâllsvet. kand. (Iâgre), ungdomsarbete
63563-1 6356 (65) 1994 Samhâllsvet. kand. (Iâgre), redaktôr
63564-9 6356 (65) 1994 Samhâllsvet. kand. (Iâgre), sociologi
63565-6 6356 (65) 1994 Samhâllsvet. kand. (Iâgre), socialpolitik
63566-4 6356 (65) 1994 Samhâllsvet. kand. (Iâgre), socialt artete
63567-2 6356 (65) 1994 Samhâllsvet. kand. (Iâgre), intemationell politik
63568-0 6356 (65) 1994 Samhâllsvet. kand. (Iâgre), statslâra
63569-8 6356 (65) 1994 Samhâllsvet. kand. (Iâgre), nationalekonomi
63571-4 6356 (65) 1994 Samhâllsvet. kand. (Iâgre), informationsforskning
63578-9 6356 (65) 1994 Samhâllsvet. kand. (Iâgre), annat huvudâmne eller utbildnings

program
63579-7 6356 (65) 1994 Samhâllsvet. kand. (Iâgre), huvudâmne eller utbildnings

program okânt
6358 (5 ) 1994 Adm. vet. kand. (Iâgre hogskoleexamen)
63581-3 6358 (85) 1994 Adm. vet. kand. (Iâgre), fôrvaltningsvetenkap
63582-1 6358 (85) 1994 Adm. vet. kand. (Iâgre), fôretagsekonomi
63583-9 6358 (85) 1994 Adm. vet. kand. (Iâgre), kommunal inrikting, kommunalpolitik
63584-7 6358 (85) 1994 Adm. vet. kand. (Iâgre), offentlig râtt
63585-4 6358 (85) 1994 Adm. vet. kand. (Iâgre), regionvetenskaper
63586-2 6358 (85) 1994 Adm. vet. kand. (Iâgre), finansfôrvaltning och redovisning inom 

offentliga samfund
63588-8 6358 (85) 1994 Adm. vet. kand. (Iâgre), annat huvudâmne eller utbildnings

program okânt
63589-6 6358 (85) 1994 Adm. vet. kand. (Iâgre), huvudâmne eller utbildningsprogram 

okânt
6363 (6 ) 1994 Gymn. o. idrottsvet. kand. (Iâgre hogskoleexamen)
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Kod 4-siffrig Hjâlp- Âr dà Kodens benâmning
kod kod koden
(pers. togs i
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63638-1 6363 (36) 1994 Gymn. o. idrottsvet. kand. (lâgre), annat huvudâmne eller utbild- 
ningsprogram

63639-9 6363 (36) 1994 Gymn. o. idrottsvet. kand. (lâgre), huvudâmne eller utbild- 
ningsprogram okânt

73339-4 7331 (13) 1994 Pol. mag., pol. kand. (hôgre), utvecklingspsykologi
83432-5 8341 (14) 1994 Ekon. dr, finansiering och investering
83433-3 8341 (14) 1994 Ekon. dr, fôretagsledning, ledning av smâ och mellanstora fôretag
83573-6 8355 (55) 1994 Samhâllsvet. lie., socialt arbete
83597-5 8359 (95) 1994 Adm. vet. lie., finansfôrvaltning och redovisning inom offentliga

83673-4 8365 (56) 1994 Samhâllsvet. dr, socialt arbete
83696-5 8369 (96) 1994 Adm. vet. dr, finansfôrvaltning och redovisning inom offentliga 

samfund

861-862 1994 Utbildning av speciallâkare
8621 (1 ) 1994 Speciallâkare (8-ârig utbildning)
86211-0 8621 (11) 1994 Speciallâkare (8-àrig)
86392-8 8631 (13) 1994 Med. dr, allergologi
86675-6 8667 (76) 1994 Specialveterinâr, produktionsdjurens hâlso- och sjukvàrd

87417-2 8741 (14) 1994 Livsm.vet. dr, kôtteknologi

*  Koden reviderats, se  upphâvda och ersâttande utbildningskoder

Upphâvda och ersâttande utbildningskoder áren 1992,1993 och 1994

Nedan ges en fôrteckning av upphâvda och ersâttande utbildningskoder áren 1992, 1993 och 1994.

Upphâvda och ersâttande utbildningskoder áren 1992,1993 och 1994

Upphâvd Den upphâvda kodens Àr dà Er- Den ersâttande kodens benâmning
kod benâmning koden sàttande
__________________________________________upphâvts kod____________________________________

73454-1 Fil. kand., joumalistik 1993 71688-6

6351-6355 Hum. kand., samhâllsvetenskaper 1994 6351-
6353

63558-1 Hum. kand., annat samhâllsv. omrâde 1994 63538-3
63559-9 Hum. kand., samhâllsv., omrâde okânt 1994 63539-1
861 Speciallâkarutbildning 1994 861-862

Âr 1992 upphávdes eller ersattes inga koder.

Fil. kand., kommunikations- 
vetenskaper, joumalistik

Hum. kand., samhâllsvetenskaper

Hum. kand., annat samhâllsv. omrâde 
Hum. kand., samhâllsv., omrâde okârrt 
Speciallâkarutbildning
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Innehâllsklassificering för vuxenutbildning

Man kan delà in vuxenutbildning i

-  skolsystemets vuxenutbildning
-  utbildning utanför skolsystemet

Skolsystemets vuxenutbildning omfattar i denna 
klassificering vuxenutbildning för examen eller 
utbildningsyike vid grundskolor, gymnasier, yrkes- 
läroanstalter och högskolor. Sädan utbildning är 
bl.a. vuxengymnasium, merkonomutbildning, vuxen- 
linje; ingenjörsutbildning som förutsätter tekni- 
kerutbildning och viss arbetserfarenhet.

Skolsystemets vuxenutbildning klassificeras med 
hjälp av utbildningsklassificeringens utbildnings- 
nomenklatur.

Utbildning utanför skolsystemet inbegriper 
bl.a. utbildning som inte leder tili examen och 
som kan arrangeras av läroanstalter inom skol- 
väsendet, företag, föreningar, Organisationen

I böijan av 1990-talet utvecklades en tvâsiffrig 
innehâllsklassificering för vuxenutbildning för 
klassificering av utbildning utanför skolsystemet. 
Den används bl.a. i Statistik över vuxenutbild
ning, i datasystem över vuxenutbildning och vid 
kartläggningar av utbildningsbehov inom företag.

För kodning behövs det uppgifter om utbildningens 
huvudsakliga innehäll och mälsättning. Forst defi- 
nieras utbildningsomrädet (första siffran i koden) 
och därefter utbildningsinnehället (andra siffran i 
koden). Det gär inte att fastställa utbildnings- 
nivân med innehällskoden.

Den som använder klassificeringen kan själv ut- 
vidga kodema i innehällsklassificeringen genom 
att göra dem flersiffriga efter ändamäl och be- 
hov. Utöver denna standardklassificering pä 2- 
siffemivä har Statistikcentralen ocksâ tillgäng tili 
en innehâllsklassificering pâ 4-siffrig nivâ.

Innehällsklassificering för vuxenutbildning

0 Allmänbildande utbildning
00 Allmänbildande utbildning

1 Humanistisk och estetisk utbildning
11 Konst- och färdighetsämnen
12 Spräk
13 Övriga humanistiska och estetiska ämnen

2 Lärarutbildning
21 Undervisning, uppfostran

3 Utbildning tör handels- och kontorsbranschen 
samt juridisk, samba Us vetenskaplig och 
beteendevetenskaplig utbildning
31 Händel, marknadsföring, företagsekonomi
32 Juridik, samhälls- och beteendevetenskaper
33 Ledarskap, chefsutbildning
34 Utnyttjande av datateknik

4 Teknisk och naturvetanskaplig utbildning
41 Matematik, naturvetenskaper
42 Teknik, produktion, byggverksamhet, forskning, 

produktutveckling

5 Utbildning för samfärdsel
51 Transport, kommunikation, spedition

6 Utbildning för virdbranschen
61 Social- och hälsovärd

7 Utbildning för lant- och skogsbruk
71 Jord- och skogsbruksarbete, trädgärdsarbete

8 Utbildning för andra specialomriden
81 Servicearbete (bl.a. inkvarterings-, restaurang- o. 

kosthällsverksamhet, huslig ekonomi)
82 Arbetarskydd, bevakning, brand- och 

räddningsarbete, militärbranschen
83 Motion, hälsa, idrottsträning

9 Utbiidningsomröde okönt
99 Utbildningens innehäll okänt
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Utbildningskoder för personal

1 Grundindelning av utbildningsuppgiftema.......................................

A Allmänbildande grundutbildning.................................................

B Vid yrkesläroanstalter och högskolor slutförd utbildning..........

C Annan utbildning: innehällsklassificering för vuxenutbildning .

2 Utbildningskodema pä 4-siffrig nivä.................................................
Humanistisk och estetisk utbildning.......................................
Lärarutbildning..........................................................................
Utbildning för handeis- och kontorsbranschen samt juridisk, 
samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning..
Teknisk och naturvetenskaplig utbildning.............................
Utbildning för samfärdsel.......................................................
Utbildning för värdbranschen.................................................
Utbildning för lant- och skogsbruk.........................................
Utbildning för andra specialomräden.....................................
Utbildningsomridet okänt.......................................................

3 Andringar i utbildningskodema pä 4-siffrig nivä ären 1992,
1993 och 1994....................................................................................
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163
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168
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172

173
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1 Grundindelning av utbildningsuppgifterna
Personalere utbildningskoder innehäller en grund
indelning av personalere utbildningsuppgifter 
och klassificeringskoder. Personalens utbild
ningskoder är avsedda att användas i personalad- 
ministrativa datasystem. Genom att använda 
Standardkoder kan man koordinera och underlätta 
hanteringen av personalens utbildningsuppgifter 
och överföringen av uppgifter mellan olika data
system. Koder kan användas för att beskriva per
sonalens utbildningsstraktur och för jämförelser 
mellan olika arbetsplatser.

Utbildningsuppgiftema för en person indelas i 
tre grupp«:

A) Allmänbildande grundutbildning
B) Utbildning vid yrkesläroanstalter och 

högskolor
C) Övrig utbildning

Personalens utbildningskoder

[I xxxx fxx
! Allmän-
I___ bildande

grund
utbildning:
1 -siffrig kod

I Utbildning
I___ vid yrkes

läroanstalter 
och hög- 
skolon 
4-siffrig kod

Övrig
I___ utbildning:

2-siffrig kod 
(innehälls- 
klassificering 
för vuxenut- 
bildning)

A  Allmänbildande grundutbildning

Med allmänbildande grundutbildning avses har 
slutford folk-, mellan- eller grundskola eller av- 
lagd Studentexamen. Dessa uppgifter kodas en- 
ligt följande:

1 Folkskola, medborgarskola
2 Mellanskola
3 Grundskola
4 Studentxamen, gymnasium
9 Annan allmänbildande grundutbildning

Den högsta slutförda utbildningen antecknas som 
allmänbildande grundutbildning. En person som 
avbrutit gymnasiet ges alltsä kod 2 eller kod 3 för 
grundutbildning. Utbildning som slutförts utom- 
lands ges samma kod som motsvarande grundut
bildning i Finland. Kod 9 används om personen 
inte fullföljt nägon av utbildningama 1, 2, 3 eller 
4 eller om man inte vet vilken utbildning i Finland 
en examen utomlands motsvarar eller om perso- 
nens allmänbildande grundutbildning är okänd. I 
den del som gäller personuppgiftema finns nog- 
grannare uppgifter om avlagda examina.

Denna kod för allmänbildande grundutbildning 
anger utbildningsnivän enligt följande: 1 = lägre 
grundnivä, 2 och 3 = högre grundnivä, 4 = högre 
mellannivä, 9 = utbildningsnivän okänd.

Den tredelade indelningen underlättar hanteringen 
av uppgifter. Alla personer kan kodas enligt all
mänbildande grundutbildning. En behändig 1- 
siffrig kod har utarbetats för ändamälet.

Vid punkten "Utbildning vid yrkesläroanstalter 
och högskolor" bör inte uppgifter om allmän
bildande utbildning tas med. Genom att perso- 
nens allmänbildande och yrkesinriktade utbild
ning hälls isär underlättas kodningen, hanteringen 
och användningen av uppgiftema.

Till "Övrig utbildning" hör läroanstaltemas koita 
kurser, utbildning som ordnats av arbetsgivare, 
olika slags kompletteringsexamina, spräkkurser, 
kurser arrangerade av organisationer och före- 
ningar, brevkurser osv. Detta slags utbildning 
gär att klassificera med hjälp av innehällsklassi- 
ficeringen för vuxenutbildning.

B Vid yrkesläroanstalter och 
högskolor slutford utbildning

Med yrkesutbildning och högskoleexamen me
nas utbildning för utbildningsyrken främst vid 
yrkesläroanstalter och utbildning för examen vid 
högskoloma efter allmänbildande grundutbild
ning. Utbildningen innebär i regel heltidsstudier. 
Uppgiftema om utbildning som slutförs vid yr
kesläroanstalter och högskolor omfattar slutford 
utbildning och avlagda examina enligt definitio- 
nema i denna Publikation. Den utbildning som 
inte ingär i utbildningsklassificeringen antecknas 
vid punkten C "övrig utbildning".

Om det inte är möjligt att koda alla utbildningar 
rekommenderas det att réservera plats för minst 
tre utbildningar för vaije person.
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Koden

Den kod inom det personaladministrativa data- 
systemet som avsetts för klassificering av utbild- 
ning som slutförts vid yrkesläroanstalter och 
högskolor är 4-siffrig:

4 3 n
I

Utbildningsnivä________________________

Utbildningsomräde_________________________

Examen eller studieinriktning___________________

I utbildningsklassificeringens systematiska del 
antecknas den 4-siffriga koden vanligen som ett 
kodpar. I ffäga om utbildningskoder för personal 
används den första koden i det 4-siffriga kod- 
paret (4311-4314 —» 4311). Det rekommenderas 
att använda 1-, 2- och 4-siffriga koder vid ut- 
matning. (Se Utbildningsklassificeringen, punkt 
2: Utbildningskodens uppbyggnad).

Uppgifter som behövs vid kodningen

Följande uppgifter behövs för kodning av utbild- 
ning som slutförts vid yrkesläroanstalter och 
högskolor

a) det exakta namnet pä en examen eller 
utbildning

b) det exakta namnet pä huvudämnet eller 
utbildningsprogram i examen, studielinje

c) examens eller studieliryens utbildningstid 
och lägsta formella krav pä grundut- 
bildning

d) läroanstatt där utbildningen fullgjorts 
och datum da utbildningen slutförts

Utbildningstid för en examen eller studielinje 
och i vissa fall även det lägsta formella kravet pä 
grundutbildning vid studielinjen, dvs. utbildning- 
ens längd (inte elevemas studietid) behövs för att 
bestämma utbildningsnivän. Tidpunkten dä ut
bildningen slutförts kan även vara den avgörande 
faktom dä man kodar utbildning med samma 
namn men utbildningstider av olika längd pä olika 
utbildningsniväer. (Se Utbildningsklassificeringen 
punkt 3. Utbildningsnivä och utbildningsom- 
räde).

Uppgifter om huvudämne i examen och studie
linje behövs för att fastställa utbildningsomrädet. 
T.ex. förekommer fil. mag. examen inom fern ut- 
bildningsomräden: inom humanistisk och este- 
tisk utbildning, lärarutbildning, samhällsveten- 
skaplig och beteendevetenskaplig utbildning, 
teknisk och naturvetenskaplig utbildning. Om ut
bildningsomrädet för fil. mag. examen inte kan 
definieras är kod 7911 i gruppen utbildningsom- 
räde okänt ett alternativ.

Ritt kod

Den 4-siffriga utbildningskoden hittas i

-  den 4-siffriga tillämpningen av personalens 
utbildningskoder

-  det alfabetiska registret
-  den systematiska iithildningsklassificeringen

Examensnamn som merkant. merkonom, ekon. 
kand.,1 ekon. lic., ekon. dr eller hjälpskötare, 
sjukskötare, med. lic., med. dr osv. är lätta att 
hitta bland de 4-siffriga utbildningskodema för 
personal.

Det alfabetiska registret omfattar bäde 5-siffriga 
utbildningskoder och de 4-siffriga utbildningsko
dema för personal. Den 4-siffriga koden stär öf
ter den 5-siffriga koden före uppslagsordet.

Av rent praktiska skäl är det alfabetiska registret 
inte heltäckande, inte ens med avseende pä läng- 
variga utbildningar vid läroanstalter. Genom att 
jämföra utbildningar som är ganska lika varandra 
utgäende ffän utbildningsomräde och utbild
ningstid kan man i den systematiska utbildnings
klassificeringen hitta en 4-siffergrupp och 4-siff
riga koder som upptar likartade utbildningsbe- 
nämningar. Om den 4-siffriga gruppen har ett 
kodpar, väljs kodparets första kod.

Examina som avlagts utomlands rekommenderas 
det att ge koder som är jämförbara med motsva- 
rande utbildning i Finland.

Utbildning som slutförts vid en läroanstalt bör 
alltid ges nägon kod. Om det inte gär att faststäl
la utbildningsnivän, men man känner tili utbild
ningsomrädet, kan man koda exempelvis perso- 
ner med utbildning för handeis- och kontorsbran- 
schen enligt kod 9321. Om det inte ens gär att 
slä fast vilket utbildningsomräde en utbildning 
kan hänföras tili väljer man kod 9911.
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Ocksä datasystemen för persondata bör revi
deras: nya koder bör införas, föräldrade koder 
bör bytas ut eller söykas. Det är viktigt att 
den kodförteckning som används inom ett heit 
persondatasystem gäller samma är och att man 
när man reviderar systemet samtidigt kontrol
lerar kodema för säväl de utbildningsuppgifter 
som redan ingär i systemet som de utbild
ningsuppgifter om nya personer som skall in- 
föras i systemet. Man bör vidare se tili att an- 
visningama för datainsamling och reglema för 
datahantering är uppdaterade.

Denna revidering mäste göras ärligen. T.ex. 
om utbildningskoderna i registerfilen anges 
enligt Situationen 31.12.1991, kan man fä ut- 
bildningskodema enligt Situationen 31.12.1994 
pä följande satt: först uppdateras utbildnings- 
kodema i registerfilen med de ändringar i ut- 
bildningskodema som gjorts är 1992, sedan 
med ändringama är 1993, och därefter  ̂ännu 
med ändringama är 1994 utgäende frän Situa
tionen är 1993.

Ärtalet i utbildningskodens benämning bety- 
der att
(-19xx) examen har avlagts/avläggs är 

19xx eller tidigare
(19xx-) examen har avlagts/avläggs är 

19xx eller senare.

C Annan utbildning: innehällsklassi- 
ficering för vuxenutbildning

Annan utbildning avser utbildning som arbets- 
givare ordnat, kompletteringsexamina av olika 
slag, spräkkurser, utbildning i Organisationen 
och föreningars regi, brevkurser o.d. vuxenut
bildning. Vuxenutbildning för utbildningsyrke 
eller examen vid yrkesläroanstalter klassificeras 
med utbildningsklassificeringens 4-siffiiga koder.

Innehällsklassificering för 
vuxenutbildning

En innehällsklassificering för vuxenutbildning 
utarbetades i böijan av 1990-talet. Den används 
bl.a. i Statistik för vuxenutbildning, i datasystem 
för vuxenutbildning och vid olika slags analyser 
av utbildningsbehoven inom företag. Det rekom- 
menderas att tillämpa innehällsklassificeringen 
pä all vuxenutbildning som kan hänföras tili

gruppen "annan utbildning" i klassificeringen av 
personalens utbildning.

Den första siffran i de tväsiftfiga kodema anger 
utbildningsomräde (se s. 11), den andra siffran 
utbildningens innehäll. Med innehällskodema 
gär det inte att fastställa utbildningnivä.

För kodningen behövs det uppgifter om utbild
ningens huvudsakliga innehäll och mälsättning. 
Först fastställs utbildningens omräde, därefter 
dess innehäll.

Innehällsklassificering för vuxenutbildning

0 Allmänbildande utbildning
00 Allmänbildande utbildning

1 Humanistisk och estetisk utbildning
11 Konst- och färdighetsämnen
12 Spräk
13 Övriga humanistiska och estetiska ämnen

2 Lärarutbildning
21 Undervisning, uppfostran

3 Utbildning för handels- och kontorsbranschen samt 
juridisk, samhällsvetenskaplig och beteendeveten- 
skaplig utbildning
31 Händel, marknadsföring, företagsekonomi
32 Juridik, samhälls- och beteendevetenskaper
33 Ledarskap, chefsutbildning
34 Utnyttjande av datateknik

4 Teknisk och naturvetenskaplig utbildning
41 Matematik, naturvetenskaper
42 Teknik, produktion, byggverksamhet. forskning, 

produktutveckling

5 Utbildning för samfardsel
51 Transport, kommunikation, spedition

6 Utbildning för värdbranschen
61 Social- och hälsovärd

7 Utbildning för lant- och skogsbnik
71 Jord- och skogsbruksarbete, trädgärdsarbete

8 Utbildning för andra specialomräden
81 Servicearbete (bl.a. inkvarterings-, restaurang- o. 

kosthällsverksamhet. huslig ekonomi)
82 Arbetarskydd, bevakning, brand- och räddningsarbete, 

militärbranschen
83 Motion, hälsa, idrottsträning

9 Utbildningsomräde okänt
99 Utbildningens innehäll okänt
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Humanistisk och estetisk utbildning 1

2 Utbildningskoderna pä 4-siffrig nivä

Humanistisk och estetisk utbildning

Lägre mellannivä

Kortare än 3-ärig folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning. Utbildningstid minst 400 timmar.

3111 Yrkesutbildning för hemslöjd och konstindustri, kortare än 3-ärig 
3199 Annan humanistisk och estetisk yrkesutbildning, kortare än 3-ärig

Högre mellannivä

Minst 3-ärig folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning.

4111 Artesan; yrkesutbildning för hemslöjd och konstindustri, minst 3-ärig
4131 Musikutbildning, minst 3-ärig
4141 Yrkesutbildning för bildkonst, minst 3-ärig
4199 Annan humanistisk och estetisk yrkesutbildning, minst 3-ärig

Lägsta utbildning pä högre nivä

Minst 4-ärig melian-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad och kortare än 
3-ärig studentexamensbaserad yrkesutbildning.

5111 Artenom; lägsta utbildning för hemslöjd och konstindustri pä högre nivä
5121 Lägsta utbildning för teaterkonst pä högre nivä
5131 Lägsta musikutbildning pä högre nivä
5141 Lägsta utbildning för bildkonst pä högre nivä
5151 Diplomtranslator (spräkinstitut, 2-ärig)
5161 Medianom
5191 Annan lägsta humanistisk och estetisk utbildning pä högre nivä

Gruppemas innehäll mera detaljerat i den 5-siffriga utbildningsklassificeringen

Artalet i utbildningskodens benämning avser, att

(-19xx) examen har avlagts/avläggs är 19xx eller tidigare 
(19xx-) examen har avlagts/avläggs är 19xx eller senare
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1 H u m a n ist isk  o c h  e ste t isk  u tb ild n in g

Lägre kandidatnivä

3-ärig studentexamensbaserad eller motsvarande utbildning.

6111 Konstfacklig utbildning pä lägre kandidatnivä
6115 Konstkand., (lägre högskoleexamen)
6121 Utbildning för teaterkonst pä lägre kandidatnivä 
6131 Musikutbildning pä lägre kandidatnivä 
6141 Bildkonstexamen 
6151 Diplomtranslator (spräkinstitut, 3-ärig)
6161 Hum. kand., historia, arkeologi
6164 Hum. kand., litteraturforskning
6166 Hum. kand., spräkvetenskap, spräkforskning
6171 Hum. kand., filosofi
6172 Hum. kand., konstforskning
6173 Hum. kand., kulturforskning
6174 Hum. kand., translator
6179 Hum. kand., annat eller okänt humanistiskt huvudämne
6191 Ortodoxa kyrkans präst och kantor
6199 Andra humanistiska och estetiska utbildningar pä lägre kandidatnivä

Högre kandidatnivä

Minst 4-ärig studentexamensbaserad eller motsvarande utbildning.

7111 Konstfacklig utbildning pä högre kandidatnivä 
7115 Konstmag., konstkand. (högre högskoleexamen)
7121 Slutexamen vid bildkonstakademin
7131 Musikdirektor, musikdiplomexamen
7133 Musikkandidat 
7141 Teaterkonstkandidat 
7143 Danskonstkandidat
7151 Teologisk dimissionsexamen
7152 Teologie kandidat
7161 RI. mag., fil. kand., historia, arkeologi 
7164 RI. mag., fil. kand., litteraturforskning 
7166 Ri. mag., fil. kand., spräkvetenskap, spräkforskning
7171 RI. mag., fil. kand., filosofi
7172 Ri. mag., fil. kand., konstforskning
7173 RI. mag., fil. kand., kulturforskning
7174 RI. mag., fil. kand., translator
7179 RI. mag., fil. kand., annat eller okänt humanistiskt huvudämne 
7199 Annan humanistisk och estetisk utbildning pä högre kandidatnivä

G ruppem as innehäll mera detaljerat i den 5-siffriga utbildningsklassificeringen
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Humanistisk och estetisk utbildnlng 1

Forskarutbildning eller motsvarande

Utbildning för personer som avlagt utbildning pä högre kandidatnivä.

8111 Teol. lie.
8121 Teol. dr
8131 Fil. lie., historia, arkeologi
8134 Fil. lie., litteraturforskning
8136 Fil. lie., spräkvetenskap, spräkforskning
8141 Fil. lie., filosofi
8142 Fil. lie., konstforskning
8143 Fil. lie., kulturforskning
8144 Fil. lie., översättning och tolkning
8149 Fil. lie., annat eller okänt humanistiskt huvudämne
8151 Rl. dr, historia, arkeologi
8154 Rl. dr, litteraturforskning
8156 Fil. dr, spräkvetenskap, spräkforskning
8161 Fil. dr, filosofi
8162 Fil. dr, konstforskning
8163 Fil. dr, kulturforskning
8164 Fil. dr, översättning och tolkning
8169 Fil. dr, annat eller okänt humanistiskt huvudämne
8171 Konstlic.
8181 Konstdr
8173 Musiklic.
8183 Musikdr
8175 Teaterkonstlic.
8185 Teaterkonstdr
8177 Danskonstlic.
8187 Danskonstdr
8199 Annan humanistisk och estetisk forskarutbildning eller motsvarande

Utbildningsnivän okänd

Humanistisi« och estetiska utbildningar, vars utbildningsnivä är okänd eller utbildningsnivän 
inte kan bestämmas.

9111 Utbildning för hemslöjd och konstindustri, utbildningsnivän okänd 
9199 Annan humanistisk och estetisk utbildning, utbildningsnivän okänd

Gruppemas innehäll mera detaljerat i den 5-siffriga utbildningsklassificeringen
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2 Lä ra ru tb ild n in g

Lärarutbildning

Lägre mellannivä

Kortare än 3-ärig folk-/mellan-/gmndskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning. Utbildningstid minst 400 timmar.

3211 Ungdoms- och fritidsinstruktör
3212 Grundexamen inom idrottsinstruktion, idrottsinstruktör 
3221 Sysselsättningsledare (-1988)
3231 Vävnads- och sömnadskonsulent 
3241 Bifskollärare
3299 Annan läramtbildning, kortare än 3-ärig

Högre mellannivä

Minst 3-ärig folk-/mellan-/gmndskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning.

4211 Yrkesutbildning för ungdoms- och socialarbete (-1989)
4299 Annan läramtbildning, minst 3-ärig

Lägsta utbildning pä högre nivä

Minst 4-ärig mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad och kortare än 3- 
ärig studentexamensbaserad yrkesutbildning.

5211 Bamträdgärdslärare (-1985)
5221 Folkskollärare
5222 Medborgarskollärare
5229 Folk- eller medborgarskollärare, specialomräde okänt 
5231 Speciallärare (-1972)
5241 Yrkeslärare i yrkesskola
5245 Hemslöjdslärare
5249 Lärare i huslig ekonomi (mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande)
5251 Logonom
5252 Ungdomsledare och fritidsledare
5253 Handarbetslärare (mellansk. -1974)
5254 Ridlärare (1991 -)
5255 Musikledare
5297 Annan lägsta lärarutbildning pä högre nivä

Gruppemas innehäll mera detaljerat i den 5-siffriga utbildningsklassificeringen
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Lärarutbildning 2

Lägre kandidatnivä

3-ärig studentexamensbaserad eller motsvarande utbildning.

6211 Klasslärare i grundskolan
6212 Grundskollärarutbildning för huslig ekonomi, textilslöjd och tekniskt arbete 
6219 Annan grundskollärarutbildning pä lägre kandidatnivä
6221 Speciallärare (1973-)
6241 Bamträdgärdslärare (1986-)
6243 Musiklärare pä lägre kandidatnivä
6245 Gymnastiklärare
6246 Lärare i sjukvärd
6247 Studiehandledare
6248 Danslärare
6299 Annan lärarutbildning pä lägre kandidatnivä

Högre kandidatnivä

Minst 4-ärig studentexamensbaserad eller motsvarande utbildning.

7211 Ped. kand., klasslärare
7212 Ped. kand., speciallärare
7213 Ped. kand., ämneslärare
7215 Ped. kand., studiehandledare
7219 Ped. kand., annan eller okänd lärarutbildning
7221 Fil. mag., fil. kand., lärarutbildning pä det humanistiska omrädet
7226 Fil. mag., fil. kand., lärarutbildning pä det naturvetenskapliga omrädet
7229 Fil. mag., fil. kand., annan eller okänd lärarutbildning
7242 Konstmag., konstkand. (högre högskoleexamen), lärarutbildning; teckningslärare
7245 Teol. kand., religionslärare
7246 Musikkand., musikpedagogik
7247 Mag. i gymn. o. idrottsvet., kand. i gymn. o. idrottsvet (högre högskoleexamen), lärarutbildning
7248 Kand. i hälsovärd, lärarutbildning
7249 Danskonstkand., lärarutbildning
7299 Annan lärarutbildning pä högre kand.nivä

Forskarutbildning eller motsvarande

Ingen utbildning pä den här utbildningsnivän.

Utbildningsnivän okänd

Lärarutbildningar, vars utbildningsnivä är okänd eller utbildningsnivän inte kan bestämmas. 

9299 Lärarutbildning, utbildningsnivän okänd

Gruppemas innehäll mora detaljerat i den 5-siffriga utbildningsklassificeringen
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3 Utbild. för handeis- och kontorsbranschen samt juridisk,
samhällsvetensk. och beteendevetensk. utbildning

Utbildning för handeis- och kontorsbranschen samt juridisk, 
samhällsvetenskaplig och beteendevetenskaplig utbildning

Lägre mellannivä

Kortare än 3-ärig folk-/mellan-/grundskolebaserad eher motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning. Utbildningstid minst 400 timmar.

3311 Merkant (handelsskola)
3321 Merkantil yrkesutbildning, kortare än 3-ärig
3361 Kontorsutbildning, kortare än 3-ärig
3363 Yrkesutbildning inom adb-branschen, kortare än 3-ärig
3397 Annan yrkesutbildning för handeis- och kontorsbranschen, kortare än 3-ärig

Högre mellannivä

Minst 3-ärig folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning.

4311 Merkonom (handelsläroverk)
4321 Merkantil yrkesutbildning, minst 3-ärig
4331 Yrkesutbildning, för förvaltnings- och organisationsuppgifter, minst 3-ärig
4361 Yrkesutbildning inom adb-branschen, minst 3-ärig
4367 Yrkesutbildning för kontorspersonal, minst 3-ärig
4397 Annan yrkesutbildning för handeis- och kontorsbranschen, minst 3-ärig

Lägsta utbildning pä högre nivä

Minst 4-ärig mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad och kortare än 3- 
ärig studentexamensbaserad yrkesutbildning.

5314 Lägsta merkantila utbildning pä högre nivä
5331 Lägsta utbildning inom adb-branschen pä högre nivä
5332 Lägsta sekreterarutbildning (HSI) pä högre nivä
5341 Lägsta tjänstemannautbildning för förvaltningsuppgifter pä högre nivä 
5397 Annan lägsta utbildning för handel och förvaltning pä högre nivä

Gruppemas innehäll mera detaljerat i den 5-siffriga utbildningsklassificeringen
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Utbild. för handeis- och kontorsbranschen samt juridisk,samhällsvetensk. och beteendevetensk. utbildning

Lägre kandidatnivä

3-ärig studentexamensbaserad eller motsvarande utbildning.

6311 Vicenotarie, lägre rättsexamen 
6316 Lägre förvaltningsexamen (-1921)
6321 Diplomekonom (lägre högskoleexamen)
6331 Akademisk sekreterare
6334 Diplomkorrespondent
6341 Ekonomisk-administrativ examen
6351 Hum. kand., samhälls- och beteendevetenskaper
6354 Pol. kand. (lägre högskoleexamen)
6356 Samhällsvet. kand. (lägre högskoleexamen)
6358 Adm. vet. kand. (lägre högskoleexamen)
6361 Kand. i fysisk fostran
6363 Gymn. o. idrottsvet. kand. (lägre högskoleexamen)
6371 Socionom och annan samhällelig tjänstemannautbildning pä lägre kand.nivä 
6399 Annan juridisk, samhälls- och beteendevetenskaplig utbildning pä lägre kand.nivä

Högre kandidatnivä

Minst 4-ärig studentexamensbaserad eller motsvarande utbildning.

7311 Jur. kand., högre rättsexamen
7316 Högre förvaltningsexamen (-1921)
7321 Ekon. kand.
7324 Ekonom (högre högskoleexamen)
7327 Ekon. vet. kand.
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre högskoleexamen)
7335 Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre högskoleexamen)
7339 Adm. vet. mag., adm. vet. kand. (högre högskoleexamen)
7341 Ped. kand.
7344 Fil. mag., fil. kand., samhälls- och beteendevetenskaper
7351 Gymn. o. idrottsvet. mag., gymn. o. idrottsvet. kand. (högre högskoleexamen)
7353 Psykologie kand.
7381 Kand.examen i förvaltningslära (-1965)
7399 Annan juridisk, samhälls- och beteendevetenskaplig utbildning pä högre kand.nivä

Gruppemas innehäll mera detaljerat i den 5-siffriga utbildningsklassificeringen

iffi Statistikcentralen 157



3 Utbild. för handeis- och kontorsbranschen samtjuridisk,
samhällsvetensk. och beteendevetensk. utbildning

Forskarutbildning eller motsvarande

Utbildning för personer som avlagt utbildning pä högre kandidatnivä.

8311 Jur. lie.
8321 Jur. dr
8331 Ekon. lie.
8341 Ekon. dr
8335 Ekon. vet. lie.
8345 Ekon. vet. dr
8351 Pol. lie.
8361 Pol. dr
8355 Samhällsvet. lie.
8365 Samhällsvet. dr
8359 Adm. vet. lie.
8369 Adm. vet. dr
8371 Ped. lie.
8381 Ped. dr
8373 Fil. lie., samhälls- och beteendevetenskaper
8383 Rl. dr, samhälls- och beteendevetenskaper
8375 Gymn. o. idrottsvet. Ile.
8385 Gymn. o. idrottsvet. dr
8376 Psykologie lie.
8386 Psykologie dr
6399 Annan juridisk, samhälls- och beteendevetenskaplig forskarutbildning eller motsvarande

Utbildningsnivän okänd

Utblldningar för handeis- och kontorsbranschen samt juridiska, samhällsvetenskapliga och 
beteendevetenskapliga utbildningar, vars utblldningsnlvä är okänd eller utbildningsnivän 
inte kan bestämmas.

9321 Utbildning för handeis- och kontorsbranschen, utbildningsnivän okänd
9399 Annan juridisk, samhälls- och beteendevetenskaplig utbildning, utbildningsnivän okänd

Gruppemas innehäll mera detaljerat i den 5-siffriga utbildningsklassificeringen
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Teknisk och naturvetenskaplig utbildning

Teknisk och naturvetenskaplig utbildning

Lägre mellannivä

Kortare än 3-ärig folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning. utbildningstid minst 400 timmar.

3411 Yrkesutbildning för metall-, maskin- och bilbranschen, kortare än 3-ärig
3425 Yrkesutbildning för elbranschen, kortare än 3-ärig
3431 Yrkesutbildning för byggnads- och lantmäteribranschen, kortare än 3-ärig
3435 Yrkesutbildning för träindustrin, kortare än 3-ärig
3441 Yrkesutb. för kemisk, pappers-, cellulosaindustrin, kortare än 3-ärig
3443 Yrkesutbildning för boktryckeribranschen, kortare än 3-ärig
3451 Yrkesutbildning för textil- och beklädnadsbranschen, kortare än 3-ärig
3455 Yrkesutbildning för livsmedelsindustrin, kortare än 3-ärig
3491 Annan teknisk och naturvetenskaplig yrkesutbildning, kortare än 3-ärig

Högre mellannivä

Minst 3-ärig folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning.

4411 Tekniker (-1988), maskinteknik
4415 Tekniker (-1988), elektroteknik
4417 Tekniker (-1988), byggnadsteknik, lantmäteri
4421 Tekniker (-1988), träindustri
4422 Tekniker (-1988), kemi, pappersindustri
4424 Tekniker (-1988), boktryckeriteknik
4425 Tekniker (-1988), textil- och beklädnadsindustri
4426 Tekniker (-1988), livsmedelsindustrin
4429 Tekniker (-1988), teleinformatik
4438 Tekniker (-1988), annat specialomräde eller specialomräde okänt
4441 Yrkesutbildning för metall-, maskin- och bilbranschen, minst 3-ärig
4455 Yrkesutbildning för elbranschen, minst 3-ärig
4461 Yrkesutbildning för byggnads- och lantmäteribranschen, minst 3-ärig
4465 Yrkesutbildning för träindustrin, minst 3-ärig
4468 Yrkesutbildning för kemisk, pappers-, cellulosaindustri, minst 3-ärig
4473 Yrkesutbildning för boktryckeribranschen, minst 3-ärig
4476 Yrkesutbildning för textil- och beklädnadsbranschen, minst 3-ärig
4483 Yrkesutbildning för livsmedelsindustrin, minst 3-ärig
4495 Annan teknisk och naturvetenskaplig yrkesutbildning, minst 3-ärig

Gruppemas innehäll mera detaljerat i den 5-siffriga utbildningsklassificeringen
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Teknisk och naturvetenskaplig utbildning

Lägsta utbildning pä högre nivä

Minst 4-ärig mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad och kortare än 3- 
ärig studentexamensbaserad yrkesutbildning.

5411 Ingenjör (-1989), maskinteknik
5415 Ingenjör (-1989), elektroteknik
5417 Ingenjör (-1989), byggnadsteknik
5421 Ingenjör (-1989), träindustri
5422 Ingenjör (-1989), kemi, pappersindustri
5425 Ingenjör (-1989), textil- och beklädnadsindustri
5427 Ingenjör (-1989), livsmedelsindustri
5429 Ingenjör (-1989), teleinformatik
5439 Ingenjör (-1989), annat specialomräde eller specialomräde okänt
5441 Tekniker (1989-), maskinteknik
5445 Tekniker (1989-), elektroteknik
5448 Tekniker (1989-), byggnadsteknik, lantmäteri
5451 Tekniker (1989-), träindustri
5453 Tekniker (1989-), kemi, pappersindustri
5455 Tekniker (1989-), boktryckeriteknik
5456 Tekniker (1989-), textilteknik och beklädnadsbranschen
5457 Tekniker (1989-), livsmedelsteknik
5458 Tekniker (1989-), teleinfomatik
5468 Tekniker (1989-), annat specialomräde eller specialomräde okänt 
5497 Annan lägsta tekniska och naturvetenskapliga utbildning pä högre nivä

Lägre kandidatnivä

3-ärig studentexamensbaserad eller motsvarande utbildning.

6411 Ingenjör (1990-), maskinteknik
6415 Ingenjör (1990-), elektroteknik
6418 Ingenjör (1990-), byggnadsteknik, lantmäteri
6421 Ingenjör (1990-), träindustri
6423 Ingenjör (1990-), kemi, pappersindustri
6425 Ingenjör (1990-), boktryckeriteknik
6426 Ingenjör (1990-), textilteknik och beklädnadsbranschen
6427 Ingenjör (1990-), livsmedelsteknik
6428 Ingenjör (1990-), teleinformatik
6438 Ingenjör (1990-), annat specialomräde eller specialomräde okänt
6441 Nat. kand., matematik, databehandlingslära
6443 Nat. kand., fysik, astronomi
6445 Nat. kand., kemi
6447 Nat. kand., geologi, geografi
6451 Nat. kand., biologi
6459 Nat. kand., annat eller okänt matematiskt-naturvetenskapligt huvudämne 
6499 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning pä lägre kandidatnivä

G ruppem as innehäll m era detaljerat i den 5-siffriga utbildningsklassificeringen
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Teknisk och naturvetenskaplig utbildning

Högre kandidatnivä

Minst 4-ärig studentexamensbaserad eller motsvarande utbildning.

7411 Dipl.ing., maskinteknik, energiteknik
7415 Dipl.ing., elektroteknik, teknisk fysik
7418 Dipl.ing., byggnadsteknik, lantmäteri
7421 Dipl.ing., processteknik (träförädling, kemi, bergindustri)
7435 Dipl.ing., teleinformatik
7438 Dipl.ing., annat specialomräde eller specialomrädet okänt
7441 Arkitekt
7443 Landskapsarkitekt
7451 Fil. mag., fil. kand., matematik, databehandlingslära
7453 Fil. mag., fil. kand., fysik, astronomi
7455 Fil. mag., fil. kand., kemi
7457 Fil. mag., fil. kand., geologi, geografi
7461 Fil. mag., fil. kand., biologi
7469 Fil. mag., fil. kand., annat eller okänt matematiskt-naturvetenskapligt huvudämne 
7499 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning pä högre kandidatnivä

G ruppem as innehäli m era detaljerat i den 5-siffriga utbildningsklassrficeringen
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Teknisk och naturvetenskaplig utbildning

Forskarutbildning eller motsvarande

Utbildning för personer som avlagt utbildning pä högre kandidatnivä.

8411 Tekn.lic., maskinteknik, energiteknik
8415 Tekn.lic., elektroteknik, teknisk fysik
8418 Tekn.lic., byggnadsteknik, lantmäteri
8421 Tekn.lic., processteknik (träförädling, kemi, bergsindustri)
8425 Tekn.lic., teleinfoimatik
8426 Tekn.lic., arkitektur
8427 Tekn.lic., annat huvudämne eller huvudämne okänt
8431 Tekn.dr, maskinteknik, energiteknik
8435 Tekn.dr, elektroteknik, teknisk fysik
8438 Tekn.dr, byggnadsteknik, lantmäteri
8441 Tekn.dr, processteknik (träförädling, kemi, bergsindustri)
8445 Tekn.dr, teleinformatik
8446 Tekn.dr, arkitektur
8447 Tekn.dr, annat huvudämne eller huvudämne okänt
8451 Rl. lie., matematik, databehandlingslära
8452 Rl. lie., fysik, astronomi
8453 Rl. lie., kemi
8455 Rl. lie., geologi, geografi
8456 Rl. lie., biologi
8459 Rl. lie., annat eller okänt matematiskt-naturvetenskapligt huvudämne
8461 Rl. dr, matematik, databehandlingslära
8462 Rl. dr, fysik, astronomi
8463 Rl. dr, kemi
8465 Rl. dr, geologi, geografi
8466 Rl. dr, biologi
8468 Rl. dr, teknik
8469 Rl. dr, annat eller okänt matematiskt-naturvetenskapligt huvudämne 
8499 Annan teknisk och naturvetenskaplig forskarutbildning eller motsvarande

Utbildningsnivän okänd

Tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, vars utbildningsnivä är okänd eller utbildnings
nivän inte kan bestämmas.

9411 Teknisk utbildning, utbildningsnivän okänd
9499 Annan teknisk och naturvetenskaplig utbildning, utbildningsnivän okänd

G ruppem as innehäll mera detaljerat i den 5-siffriga utbifdningsklassificeringen
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Utbildning för samfärdsel 5
Utbildning för samfärdsel

Lägre mellannivä

Kortare än 3-ärig folk-/mellan-/gaindskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning. Utbildningstid minst 400 timmar.

3511 Yrkesutbildning för sjöfart, kortare än 3-ärig
3541 Yrkesutbildning för landsvägstrafik, kortare än 3-ärig
3599 Annan yrkesutbildning för samfärdsel, kortare än 3-ärig

Högre mellannivä

Minst 3-ärig folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning.

4511 Yrkesutbildning för sjöfart, minst 3-ärig 
4521 Yrkesutbildning för luftfart, minst 3-ärig 
4551 Yrkesutbildning för telekommunikation, minst 3-ärig 
4599 Annan yrkesutbildning för samfärdsel, minst 3-ärig

Lägsta utbildning pä högre nivä

Minst 4-ärig mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad och kortare än 3- 
ärig studentexamensbaserad yrkesutbildning.

5511 Överstyrman 
5521 Fiygstyrman
5599 Annan lägsta utbildning för samfärdsel pä högre nivä

Lägre kandidatnivä

3-ärig studentexamensbaserad eller motsvarande utbildning.

6511 Sjökapten 
6521 Flygkapten
6599 Annan utbildning för samfärdsel pä lägre kandidatnivä

G ruppem as innehäll m era detaljerat i den 5-siffriga utbildningsklassificeringen
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5 Utbiidning för samfärdsel

Högre kandidatnivä 
Forskarutbildning eller motsvarande

Ingen utbiidning pà de här utbildningsnivàema.

Utbildningsnivân okänd

Utbiidningar för samfärdsel, vars utbildningsnivä är okänd eller utbildningsnivân inte kan bestämmas.

9511 Sjöfartsutbildning, utbildningsnivân okänd 
9529 Flygtrafikutbildning, utbildningsnivân okänd
9549 Landsvägstrafikutbildning, utbildningsnivân okänd
9559 Telekommunikationsutbildning, utbildningsnivân okänd 
9599 Annan utbiidning för samfärdsel, utbildningsnivân okänd

Gruppem as inneháll m era detaljerat i den 5-siffriga utbildningsklassificeringen
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Utbildning för värdbranschen 6
Utbildning för värdbranschen

Lägre mellannivä

Kortare an 3-ärig folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning. Utbildningstid minst 400 timmar.

3611 Hjälpskötare, grundskötare
3613 Tandskötare
3614 Bamskötare
3616 Pedikyrist
3617 Konditionsskötare, massör
3618 Hörselkontrollör
3621 Mottagnings- och avdelningsbiträde
3622 Medikalvaktmästare-ambulansförare
3651 Värdare av utvecklingshämmade, hem värdare, dagvärdare 
3697 Annan yrkesutbildning inom värdbranschen, kortare än 3-ärig

Högre mellannivä

Minst 3-ärig folk-/meilan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning.

4611 Sjukskötare (2,5-ärig)
4612 Bammorska (-1970)
4613 Röntgenskötare (2,5-ärig)
4614 Laboratorieskötare (2,5-ärig)
4615 Fysioterapeut (2,5-ärig)
4616 Ergoterapeut (2,5-ärig)
4617 Tandskötare, högre examen 
4622 Sinnessjukvärdare, mentalvärdare 
4641 Närfostrare
4697 Annan yrkesutbildning inom värdbranschen, minst 3-ärig

Gruppem as innehäll m era detaljerat i den 5-siffriga utbildningsldassificeringen
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6 Utbildning för vàrdbranschen

Lägsta utbildning pä högre nivä

Minst 4-àrig meIlan-/qrundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad och kortare än 3- 
ärig studentexamensbaserad yrkesutbildning.

5611 Specialsjukskötare/ specialutbildning av sjukskötare
5621 Hâlsovàrdare
5622 Socialskötare (-1975)
5623 Bammorska (-1971)
5624 Specialfysioterapeut/fysioterapeut (1990-)
5625 Speciallaboratorieskötare/ laboratorieskötare (1990-)
5626 Specialröntgenskötare/ röntgenskötare (1990-)
5627 Specialergoterapeut/ ergoterapeut (1990-)
5628 Tandhygienist
5631 Ortopeditekniker
5632 Optiker
5633 Tandtekniker, specialtandtekniker 
5661 Farmaceut (2-àrig)
5671 Socialhandledare och socialpedagog (1989-)
5699 Annan lägsta utbildning inom vàrdbranschen pâ högre nivà

Lägre kandidatnivâ

3-ârig studentexamensbaserad eller motsvarande utbildning.

6611 Med. kand.
6621 Odont. kand.
6631 Veterinärmed. kand.
6641 Administrativ examen ¡nom hälsovärdsbranschen 
6661 Farmaceut (3-àrig)
6699 Annan utbildning inom vàrdbranschen pà lägre kandidatnivâ

Högre kandidatnivâ

Minst 4-ârig studentexamensbaserad eller motsvarande utbildning.

7611 Med. lie.
7621 Odont. lie.
7631 Veterinärmed. lie.
7641 Provisor
7642 Farmacie kand.
7681 Kand. i hälsovärd
7699 Annan utbildning inom vàrdbranschen pà högre kandidatnivâ

Gruppem as innehâll m era detaljerat i den 5-siffriga utbildningsklassificeringen
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Utbildning för vàrdbranschen 6
Forskarutbiidning eller motsvarande

Utbildning för personer som avlagt utbildning pâ hôgre kandidatnivà.

8611 Speciallâkare (6-ârig)
8621 Speciallâkare (6-ârig)
8631 Med. och kir.dr, med.dr 
8651 Specialtandlâkare 
8655 Odont. dr
8661 Veterinânmed. dr 
8667 Specialveterinär
8671 Farm. lie.
8681 Farm, dr
8672 Lie. i hâlsovàrd
8682 Dr i hâlsovàrd
8683 Fil. dr, vàrdbranschen
8699 Annan forskarutbiidning eller motsvarande inom vàrdbranschen

Utbildningsnivân okänd

Utbiidningar för vàrdbranschen, vars utbildningsnivà är okänd eller utbildningsnivân 
inte kan bestâmmas.

9611 Utbildning inom hâlsovârden, utbildningsnivân okänd
9621 Vârdar- och handledarutbildning inom det sociala omrâdet, utbildningsnivân okänd 
9699 Annan utbildning inom vàrdbranschen, utbildningsnivân okänd

G ruppem as innehâll m era detaljerat i den 5-siffriga utbildningsklassificeringen
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7 Utbiidning för lant- och skogsbruk

Utbildning för lant- och skogsbruk

Lâgre mellannivâ

(Cortare an 3-árig folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning. Utbildningstid minst 400 timmar.

3711 Yrkesutbildning för lantbruk, kortare än 3-ârig
3731 Yrkesutbildning för trädgärdsskötsel, kortare än 3-àrig
3741 Yrkesutbildning för skogsbruk, kortare än 3-ârig
3751 Yrkesutbildning för fiskeri, kortare än 3-ârig
3797 Annan yrkesutbildning för lant- och skogsbruk, kortare än 3-ârig

Högre mellannivâ

Minst 3-ârig folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning.

4711 Yrkesutbildning för lantbruk, minst 3-ârig
4731 Yrkesutbildning för trädgärdsskötsel, minst 3-ârig
4741 Yrkesutbildning för skogsbruk, minst 3-àrig, forsttekniker
4797 Annan yrkesutbildning för lant- och skogsbruk, minst 3-ârig

Lâgsta utbiidning pâ högre nivâ

Minst 4-ârig mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad och kortare än 3- 
àrig studentexamensbaserad yrkesutbildning.

5711 Agrolog 
5731 Hortonom 
5741 Skogsbruksingenjôr 
5751 Iktyonom
5797 Annan lâgsta utbildning för lant- och skogsbruk pâ högre nivâ

Lâgre kandidatnivâ

3-ârig studentexamensbaserad eller motsvarande utbildning.

6797 Annan utbildning för lant- och skogsbruk pâ lâgre kandidatnivâ

Gruppem as inneháll m era detaljerat i den 5-siffriga utbildningsklassificeringen

168 Statistikcentralen



Utbildning för lant- och skogsbruk 7
Högre kandidatnivä

Minst 4-ärig studentexamensbaserad eller motsvarande utbildning.

7711 Agronom
7721 Forstexamen, forstmästare 
7731 Agr. o. forstkand., lantbruksstudier
7734 Agr. o. forstkand., forstliga studier
7738 Agr. o. forstkand., huslig ekonomi och näringsstudier
7739 Agr. o. forstkand., livsmedelsstudier
7741 Agr. o. forstkand., miljöstudier
7749 Agr. o. forstkand., annat huvudämne eller huvudämne okänt 
7751 Kand. i livsmedelsvetenskaper
7799 Annan utbildning för lant- och skogsbruk pä högre kandidatnivä

Forskarutbildning eller motsvarande

Utbildning för personer som avlagt utbildning pä högre kandidatnivä.

8711 Agr. o. forstlic., lantbruksstudier 
8713 Agr. o. forstlic., forstliga studier
8716 Agr. o. forstlic., huslig ekonomi och näringsstudier
8717 Agr. o. forstlic., livsmedelsstudier
8718 Agr. o. forstlic., miljöstudier
8719 Agr. o. forstlic., annat huvudäme eller huvudämne okänt
8721 Agr. o. forstdr, lantbruksstudier
8723 Agr. o. forstdr, forstliga studier
8726 Agr. o. forstdr, huslig ekonomi och näringsstudier
8727 Agr. o. forstdr, livsmedelsstudier
8728 Agr. o. forstdr, miljöstudier
8729 Agr. o. forstdr, annat huvudämne eller huvudämne okänt 
8731 Licentiat i livsmedelsvetenskaper
8741 Doktor i livsmedelsvetenskaper
8791 Fil. dr, lant- och skogsbruk
8799 Annan forskarutbildning eller motsvarande för lant- och skogsbruk

Utbildningsnivän okänd

Utbildningar för lant- och skogsbruk, vars utbildningsnivä är okänd eller utbildningsnivän 
inte kan bestämmas.

9711 Utbildning för lant- och skogsbruk, utbildningsnivän okänd 
9799 Annan utbildning för lant- och skogsbruk, utbildningsnivän okänd

Gruppemas innehäil mera detaljerat i den 5-siffriga utbildningsWassificeringen
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8 Utbildning för andra specialomräden

Utbildning för andra specialomräden

Lägre mellannivä

Kortare än 3-ärig folk-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning. Utbildningstid minst 400 timmar.

3811 Yrkesutbildning för brandskyddsväsendet, kortare än 3-ärig
3812 Yrkesutbildning för polisväsendet, kortare än 3-ärig
3813 Fängvakt
3815 Gräns- och sjöbevakare
3819 Annan utbildning för bevaknings-, skydds- och militärt arbete, kortare än 3-ärig 
3841 Yrkesutbildning för huslig ekonomi, kortare än 3-ärig 
3843 Utbildning för hoteli-, restaurang- och kosthällsverksamhet, kortare än 3-ärig 
3881 Barberare och frisörer (kortare än 3-ärig)
3897 Annan yrkesutbildning för specialomräden, kortare än 3-ärig

Högre mellannivä

Minst 3-ärig foik-/mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad 
yrkesutbildning.

4811 Yrkesutbildning för brand- och räddningsbranschen, minst 3-ärig
4812 Yrkesutbildning för polisväsendet, minst 3-ärig
4813 Fängvärdsexamen
4821 Yrkesutbildning för militärbranschen, minst 3-ärig
4829 Yrkesutbildning för bevaknings-, skydds- och militärt arbete, minst 3-ärig
4841 Yrkesutbildning för huslig ekonomi, minst 3-ärig
4843 Yrkesutbildning för hoteli-, restaurang- och kosthällsverksamhet, minst 3-ärig 
4883 Barberare och frisörer (3-ärig)
4897 Annan yrkesutbildning för specialomräden, minst 3-ärig

Lägsta utbildning pä högre nivä

Minst 4-ärig mellan-Zarundskolebaserad eller motsvarande studentexamensbaserad och kortare än 3- 
ärig studentexamensbaserad yrkesutbildning.

5811 Tjänsteexamen för polisbefäl
5821 Lägsta utbildning inom militärbranschen pä högre nivä
5841 Lägsta utbildning inom hoteli-, restaurang- och kosthällsverksamhet pä högre nivä 
5844 Lägsta utbildning för huslig ekonomi pä högre nivä 
5883 Lägsta utbildning för barberare och frisörer pä högre nivä
5897 Annan lägsta utbildning för specialomräden pä högre nivä

G ruppem as innehäll mera detaljerat i den 5-siffriga utbildningsklassificeringen
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Utbildning för andra specialomräden 8
Lägre kandidatnivä

3-ärig studentexamensbaserad eller motsvarande utbildning.

6811 Officers tjänsteexamen (-1980)
6897 Annan utbildning för specialomräden pä lägre kandidatnivä

Högre kandidatnivä

Minst 4-ärig studentexamensbaserad eller motsvarande utbildning.

7811 Officersexamen (1981-)
7821 Kaptensexamen 
7831 Stabsofficersexamen
7897 Annan utbildning för specialomräden pä högre kandidatnivä

Forskarutbildning eller motsvarande

Utbildning för personer som avlagt utbildning pä högre kandidatnivä. 

8811 Generalstabsofficersexamen
8897 Annan forskarutbildning för specialomräden eller motsvarande

Utbildningsnivän okänd

Utbildningar för andra specialomräden, vars utbildningsnivä är okänd eller utbildningsnivän 
inte kan bestämmas.

9819 Utbildning för bevakning-, skydds- och militärt arbete, utbildningsnivän okänd 
9841 Utbildning för inkvartering-, restaurang- och kosthällsverksamhet samt utbildning för 

huslig ekonomi, utbildningsnivän okänd 
9899 Annan utbildning för specialomräden, utbildningsnivän okänd

G ruppem as innehäll m era detaljerat i den 5-siffriga utbildningsklassificeringen
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9 U tb ild n in g so m rä d e t o kä n t

Utbildningsomrädet okänt eller utbildningsomrädet inte kan 
bestämmas

3999 Utbildning pä lägre mellannivä, utbildningsomräde okänt 
4999 Utbildning pä högre mellannivä, utbildningsomräde okänt 
5999 Lägsta utbildning pä högre nivä, utbildningsomräde okänt 
6911 Hum. kand., utbildningsomräde okänt
6999 Annan utbildning pä lägre kandidatnivä, utbildningsomräde okänt
7911 Fil. mag., fil. kand., utbildningsomräde okänt
7999 Annan utbildning pä högre kandidatnivä, utbildningsomräde okänt
8911 Fil. lic., utbildningsomräde okänt
8921 Fil. dr, utbildningsomräde okänt
8999 Annan forskarutbildning, utbildningsomräde okänt
9911 Utbildningsnivä och -omräde okända

G ruppem as innehäll mera detaljerat i den 5-siffriga utbildningsklassificeringen

Artalet i utbildningskodens benäm ning avser, att

i-19xx) exam en har avlagts/avläggs är 19xx eller tidigare 
(19xx-) exam en har avlagts/avläggs är 19xx eller senare
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3 Andringar i utbildningskoderna pâ 4-siffrig nivâ 
áren 1992, 1993 ja 1994

Utbildningsklassificeringen revideras regelbundet 
för att hâllas a jour med de förändringar och re
former som oavbrutet sker inom utbildningsvä- 
sendet.

I denna handbok för utbildningsklassificering, 
som gäller Situationen 31.12.1994, har en del 
nya utbildningskoder införts, nâgra föräldrade 
koder strukits och ersatts med nya.

Jämfört med den förra handboken, som gäller Si
tuationen 31.12.1991 har det kömmit tili ett antal 
nya lägre högskoleexamina. Samtidigt har de 
högre högskoleexamina ändrat namn och är nu 
magistersexamina. I denna handbok har de för
ändringar i examina och examensbenämningama 
som införts före 31.12.1994 beaktats.

Pâ magistersnivá har examensbeteckningama för 
konstkandidat, politices kandidat, förvaltnings- 
kandidat, sociologie kandidat och kandidat i

gymnastik- och idrottsvetenskaper fätt tillägget 
högre för att beteckna högskoleexamen pä högre 
nivä. Den nya examensbeteckningen för de 
ovannämnda är magister.

Pä motsvarande sätt har de nya examina pä lägie 
kandidatnivä fätt tillägget lägre för att beteckna 
högskoleexamen pä lägre nivä.

Den nya examen som motsvarar filosofie kandi
dat är filosofie magister. Examina för kandidat i 
humanistiska vetenskaper och naturvetenskaper 
gär under de beteckningar som finns i utbild
ningsklassificeringen.

De examina som avlagts vid temporära yrkes- 
högskolor har inte fätt egna examenskoder. Ko- 
dema fastställs dä utbildningama blir stadigva- 
rande. Examina som avlagts under försöksstadiet 
klassificeras enligt motsvarande beteckningar för 
examina pä lägre kandidatnivä.

Nya 4-siffriga utbildningskoder för personal áren 1992,1993 och 1994

4-siffrig
kod

Ar dä 
koden 
togs i bruk

Kodens benämning

7249 1992 Danskonstkand., lärarutbildning
8468 1992 Fil. dr, teknik
8683 1992 Fil. dr, värdbranschen
6797 1992 Annan utbildning för lant- och skogsbruk pä lägre kandidatnivä

6141 1993 Bildkonstexamen
7121 1993 Slutexamen vid bildkonstakademin
8791 1993 Rl. dr, lant- och skogsbruk

6115 1994 Konstkand. (lägre högskoleexamen)
6174 1994 Hum. kand., translater
8144 1994 Rl. lie., översättning och tolkning
8164 1994 Fil. dr, översättning och tolkning
6354 1994 Pol. kand. (lägre högskoleexamen)
6356 1994 Samhällsvet. kand. (lägre högskoleexamen)
6358 1994 Adm. vet. kand. (lägre högskoleexamen)
6363 1994 Gymn. o. idrottsvet. kand. (lägre högskoleexamen)
8621 1994 Specialläkare (8-ärig)

Upphävda och ersättande 4-siffriga utbildningskoder för personal áren 1992,1993 och 1994

Aren 1992, 1993 och 1994 fanns det inga upphävda och ersättande utbildningskoder.
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I
34521 3451
53312 5331
33631 3363
83696 6369
83699 8369
83693 8369
83691 8369
83692 8369
83695 8369
83695 8369
83694 8369
63586 6358
63582 6358
63581 6358
63589 6358
63583 6358
63584 6358
63585 6358
83597 8359
83599 8359
83593 8359
83596 8359
83591 8359
83592 8359
83595 8359
83595 8359
83594 8359
73397 7339

73397 7339
73399 7339

73393 7339
73391 7339
73392 7339
73395 7339

5-siffrig utbildningskod

4-siffrig utbildningskod (tillämpad utbildningskod för personalen)

j _  5-siffrig kod, benämning 

A
Accessoartillverkare, modist (kortare an 3-ârig)
Adb-examen
Adb-skrivare
Adm. vet. dr, finansfôrvaltning och redovisning inom offentliga samfund
Adm. vet. dr, huvudàmne okânt
Adm. vet. dr, kommunalpolitik
Adm. vet dr, offentlig fôrvaltning
Adm. vet. dr, offentlig râtt
Adm. vet. dr, regionvetenskap (tid. social och ekonomisk ekologi)
Adm. vet. dr, social och ekonomisk ekologi 
Adm. vet. dr, sociologi
Adm. vet. kand. (làgre), finansfôrvaltning och redovisning inom offentliga samfund
Adm. vet kand. (làgre), fôretagsekonomi
Adm. vet kand. (làgre), fôrvaltningsvetenkap
Adm. vet kand. (làgre), huvudàmne eller utbildningsprogram okânt
Adm. vet kand. (làgre), kommunal inrikting, kommunalpolitik
Adm. vet kand. (làgre), offentlig râtt
Adm. vet. kand. (làgre), regionvetenskaper
Adm. vet. lie., finansfôrvaltning och redovisning inom offentliga samfund
Adm. vet. lie., huvudàmne okânt
Adm. vet. lie., kommunalpolitik
Adm. vet lie., nationalekonomi
Adm. vet. lie., offentlig fôrvaltning
Adm. vet lie., offentlig râtt
Adm. vet lie., regionvetenskap (tid. social och ekonomisk ekologi)
Adm. vet lie., social och ekonomisk ekologi 
Adm. vet lie., sociologi
Adm. vet. mag., adm. vet. kand. (hôgre), ekonomi och administration, 
finansfôrvaltning
Adm. vet. mag., adm. vet. kand. (hôgre), finansfôrvaltning 
Adm. vet mag., adm. vet. kand. (hôgre), huvudàmne eller 
utbildningsprogram okânt
Adm. vet mag., adm. vet. kand. (hôgre), kommunal inriktning, kommunalpolitik
Adm. vet. mag., adm. vet. kand. (hôgre), offentlig fôrvaltning
Adm. vet. mag., adm. vet. kand. (hôgre), offentlig râtt
Adm. vet. mag., adm. vet. kand. (hôgre), regionvetenskap, régional planering
och forskning
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7339
7339
7339
7339
6641
8726
8726
8721
8721
8728
8727
8721
8721
8723
8721
8721
8721
8728
8727
8727
8728
8728
8727
8728
8726
8726
8723
8723
8723
8723
8723
8723
8723
8723
8723
8723
8723
8723
8729
8721
8723
8728
8721
8721
8721
7734
7738
7738
7731

Alfabetiskt register

Adm. vet. mag., adm. vet. kand. (högre), sociologi
Adm. vet. mag., adm. vet. kand. (högre), stats- och förvaltningsvetenskap
Adm. vet. mag., adm. vet. kand., kommunalpolitik
Adm. vet. mag., adm. vet. kand., regional planering och forskning
Administrativ examen inom hälsovärdsbranschen
Agr. o. forstdr, hemmets ekonomilära
Agr. o. forstdr, hemmets teknologi
Agr. o. forstdr, husdjursförädiing
Agr. o. forstdr, husdjurslära
Agr. o. forstdr, jorddispositionsekonomi
Agr. o. forstdr, kötteknologi
Agr. o. forstdr, iantbrukets arbetsteknik
Agr. o. forstdr, Iantbrukets marknadsekonomi
Agr. o. forstdr, lantbruks- och skogszoologi
Agr. o. forstdr, lantbruksekonomi
Agr. o. forstdr, lantbrukskemi och -fysik
Agr. o. forstdr, lantbrukspolitik
Agr. o. forstdr, limnologi
Agr. o. forstdr, livsmedelsekonomi
Agr. o. forstdr, livsmedelskemi och -teknologi
Agr. o. forstdr, mikrobiologi
Agr. o. forstdr, miljövärd (tid. naturvärd och -skydd)
Agr. o. forstdr, mjölkhushällningslära
Agr. o. forstdr, naturvärd och -skydd
Agr. o. forstdr, näringskemi
Agr. o. forstdr, näringsvetenskap (tid. näringskemi)
Agr. o. forstdr, skoglig planläggning
Agr. o. forstdr, skoglig produktionslära
Agr. o. forstdr, skoglig torvmarkslära
Agr. o. forstdr, skogsbiologi
Agr. o. forstdr, skogsbrukets företagsekonomi
Agr. o. forstdr, skogsbrukets marknadslära
Agr. o. forstdr, skogsbrukets nationalekonomi
Agr. o. forstdr, skogspatologi
Agr. o. forstdr, skogstaxation
Agr. o. forstdr, skogsteknologi
Agr. o. forstdr, skogsträdsförädling
Agr. o. forstdr, skogsvärd
Agr. o. forstdr, studieriktning och huvudämne okända
Agr. o. forstdr, trädgärdsvetenskap
Agr. o. forstdr, träteknologi
Agr. o. forstdr, viltvärd
Agr. o. forstdr, växtförädlingslära .
Agr. o. forstdr, växtodlingslära 
Agr. o. forstdr, växtpatologi
Agr. o. forstkand., handel inom skogsbruk och trähushällning 
Agr. o. forstkand., hemmets ekonomilära 
Agr. o. forstkand., hemmets teknologi 
Agr. o. forstkand., husdjursförädiing
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77314 7731
77414 7741
77392 7739
77318 7731
77323 7731
77342 7734
77316 7731
77317 7731
77321 7731
77411 7741
77394 7739
77391 7739
77412 7741
77413 7741
77393 7739
77413 7741
77382 7738
77382 7738
77351 7734
77353 7734
77354 7734
77346 7734
77349 7734
77341 7734
77345 7734
77343 7734
77347 7734
77344 7734
77499 7749
77322 7731
77348 7734
77312 7731
77311 7731
77313 7731
87185 8718
87161 8716
87163 8716
87115 8711
87114 8711
87184 8718
87172 8717
87118 8711
87119 8711
87132 8713
87116 8711
87117 8711
87121 8711
87181 8718
87174 8717

Agr. o. forstkand., husdjurslära
Agr. o. forstkand., jorddispositionsekonomi
Agr. o. forstkand., kötteknologi
Agr. o. forstkand., lantbrukets arbetsteknik
Agr. o. forstkand., lantbrukets marknadsekonomi
Agr. o. forstkand., lantbruks- och skogszoologi
Agr. o. forstkand., lantbruksekonomi
Agr. o. forstkand., lantbrukskemi och -fysik
Agr. o. forstkand., lantbrukspolitik
Agr. o. forstkand., limnologi
Agr. o. forstkand., livsmedelsekonomi
Agr. o. forstkand., livsmedelskemi och -teknologi
Agr. o. forstkand., mikrobiologi
Agr. o. forstkand., miljöskydd (tid. naturvärd och -skydd)
Agr. o. forstkand., mjölkhushällningslära
Agr. o. forstkand., naturvärd och -skydd
Agr. o. forstkand., näringskemi
Agr. o. forstkand., näringsvetenskap (tid. näringskemi)
Agr. o. forstkand., skoglig torvmarkslära
Agr. o. forstkand., skogsbiologi
Agr. o. forstkand., skogsbruk
Agr. o. forstkand., skogsbrukets företagsekonomi
Agr. o. forstkand., skogsbrukets marknadslära
Agr. o. forstkand., skogsbrukets nationalekonomi
Agr. o. forstkand., skogspatologi
Agr. o. forstkand., skogstaxation
Agr. o. forstkand., skogsteknologi
Agr. o. forstkand., skogsvärd
Agr. o. forstkand., studieriktning och huvudämne eiler utbildningsprogram okända
Agr. o. forstkand., trädgärdsvetenskap
Agr. o. forstkand., träteknologi
Agr. o. forstkand., växtförädlingslära
Agr. o. forstkand., växtodlingslära
Agr. o. forstkand., växtpatologi
Agr. o. forstlic., fiskeri
Agr. o. forstlic., hemmets ekonomilära
Agr. o. forstlic., hemmets teknologi
Agr. o. forstlic., husdjursförädling
Agr. o. forstlic., husdjurslära
Agr. o. forstlic., jorddispositionsekonomi
Agr. o. forstlic., kötteknologi
Agr. o. forstlic., lantbrukets arbetsteknik
Agr. o. forstlic., lantbrukets marknadsekonomi
Agr. o. forstlic., lantbruks- och skogszoologi
Agr. o. forstlic., lantbruksekonomi
Agr. o. forstlic., lantbrukskemi och -fysik
Agr. o. forstlic., lantbrukspolitik
Agr. o. forstlic., limnologi
Agr. o. forstlic., livsmedelsekonomi
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8717
8718
8718
8717
8718
8716
8716
8713
8713
8713
8713
8713
8713
8713
8713
8713
8713
8713
8713
8713
8719
8711
8713
8718
8711
8711
8711
5711
5711
5711
5711
5711
7711
7711
7711
7711
7711
7711
7711
7711
7711
7711
7711
7711
7711
7711
7711
6331
6331

Alfabetiskt register

Agr. o. forstlic., livsmedelskemi och -teknologi
Agr. o. forstlic., mikrobiologi
Agr. o. forstlic., miljövärd (tid. naturvärd och -skydd)
Agr. o. forstlic., mjölkhushällningslära
Agr. o. forstlic., naturvärd och -skydd
Agr. o. forstlic., näringskemi
Agr. o. forstlic., näringsvetenskap (tid. näringskemi)
Agr. o. forstlic., skoglig marklära
Agr. o. forstlic., skoglig planläggning
Agr. o. forstlic., skoglig produktionslära
Agr. o. forstlic., skoglig torvmarkslära
Agr. o. forstlic., skogsbiologi
Agr. o. forstlic., skogsbrukets företagsekonomi
Agr. o. forstlic., skogsbrukets marknadslära
Agr. o. forstlic., skogsbrukets nationaiekonomi
Agr. o. forstlic., skogspatologi
Agr. o. forstlic., skogstaxation
Agr. o. forstlic., skogsteknologi
Agr. o. forstlic., skogsträdsförädling
Agr. o. forstlic., skogsvärd
Agr. o. forstlic., studieriktning och huvudämne okända
Agr. o. forstlic., trädgärdsvetenskap
Agr. o. forstlic., träteknologi
Agr. o. forstlic., viltvärd
Agr. o. forstlic., växtförädlingslära
Agr. o. forstlic., växtodlingslära
Agr. o. forstlic., växtpatologi
Agrolog, ej specialomräde
Agrolog, husdjurslinje
Agrolog, lantbrukslinje
Agrolog, linje för ungdomsrädvisning och stödnäringar
Agrolog, studielinje okänd
Agronom, husdjursförädling
Agronom, husdjurslära
Agronom, huvudämne okänt
Agronom, kötteknologi
Agronom, lantbrukets arbetsteknik
Agronom, lantbrukets marknadsekonomi
Agronom, lantbruksekonomi
Agronom, lantbrukskemi och -fysik
Agronom, lantbrukspolitik
Agronom, lantbrukszoologi
Agronom, mjölkhushällningslära
Agronom, trädgärdsvetenskap
Agronom, växtförädlingslära
Agronom, växtodlingslära
Agronom, växtpatologi
Akademisk sekreterare, engelska
Akademisk sekreterare, finska
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63316 6331 Akademisk sekreterare, franska
63321 6331 Akademisk sekreterare, företagsekonomi, administration
63323 6331 Akademisk sekreterare, företagsekonomi, marknadsföring
63322 6331 Akademisk sekreterare, företagsekonomi, redovisning
63324 6331 Akademisk sekreterare, företagsekonomi, system
63339 6331 Akademisk sekreterare, huvudämne okänt
63325 6331 Akademisk sekreterare, nationalekonomi
63317 6331 Akademisk sekreterare, ryska
63318 6331 Akademisk sekreterare, spanska
63313 6331 Akademisk sekreterare, svenska
63315 6331 Akademisk sekreterare, tyska
63311 6331 Akademisk sekreterare, utan egentligt huvudämne
63721 6371 Allmän försäkringsexamen
34325 3431 Anläggningsarbetare
34142 3411 Anläggningsmontör
48434 4843 Anstaltskock
38416 3841 Anstaltsvàrdare, städare
34275 3425 Apparat- och apparaturmontör (kortare än 3-àrig)
44572 4455 Apparat- och apparaturmontör (3-ärig)
54971 5497 Arbetsteknikplanerare (Lahden kotiteollisuusopettajaopisto)
74411 7441 Arkitekt
74412 7441 Arkitekt, arkitekturhistoria
74416 7441 Arkitekt, bostadsplanering
74415 7441 Arkitekt, byggnadslära
74416 7441 Arkitekt, byggnadsplanering, bostäder och offentliga byggnader
74419 7441 Arkitekt, huvudämne elier utbildningsprogram okänt
74417 7441 Arkitekt, landskapsplanering
74416 7441 Arkitekt, pianering av offentliga byggnader
74414 7441 Arkitekt, planeringsgrunder
74413 7441 Arkitekt, samhällsplanering, stadsplanelära
74413 7441 Arkitekt, stadsplanelära
51145 5111 Artenom, beklädnadsbranschen
51124 5111 Artenom, fotografering; fotograf (4-ärig)
51131 5111 Artenom, grafisk planering
51131 5111 Artenom, grafiska branschen; grafisk planerare
51121 5111 Artenom, guldsmedskonst; guldsmed
51114 5111 Artenom, inredningsplanering; inredningsplanerare
51111 5111 Artenom, keramik; keramikkonst (mellansk. 4-är)
51112 5111 Artenom, klädformgivning; klädformgivare
51122 5111 Artenom, konservator; konservator
51142 5111 Artenom, metallarbete; planerare i hemslöjd och konstindustri, metallarbete
51115 5111 Artenom, möbelformgivning; möbelformgivare
51149 5111 Artenom, specialomräde okänt; planerare i hemslöjd och konstindustri, 

specialomräde okänt
51144 5111 Artenom, sömnad och stickning; planerare i hemslöjd och konstindustri, 

sömnad och stickning
51113 5111 Artenom, textiiarbete; textilkonst (mellansk. 4-är)
51141 5111 Artenom, träarbete; planerare i hemslöjd och konstindustri, träarbete
51125 5111 Artenom, videoinspelning
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51143
41141

41151
41152
41146
41142
41151
41149
41144
41143
41159
41145
41148
41151
41147
44567

34551
38811
38813
48831
48444
32991
46121
56231
36141
52111
62411
71115
44761
34319
63711
63713
34441
61419
61413
61411
61414
61412
41411
51441
34254
44454
34167
44459
34161
44451

Alfabetista register

5111 Artenom, vävning; planerare i hemslöjd och konstindustri, vävning 
4111 Artesan, bygghantverkare (3-árig); bygghantverkare (3-árig), hemslöjd 

och konstindustri
4111 Artesan, grafiska branschen (3-árig); rifare (3-árig), hemslöjd och konstindustri 
4111 Artesan, guldsmedskonst (3-árig)
4111 Artesan, keramiker (3-árig); keramiker (3-árig), hemslöjd och konstindustri 
4111 Artesan, málare (3-árig); málare (3-árig), hemslöjd och konstindustri
4111 Artesan, ritare (3-árig)
4111 Artesan, sameslöjdare (3-árig); sameslöjdare (3-árig)
4111 Artesan, smed (3-árig); smed (3-árig), hemslöjd och konstindustri 
4111 Artesan, snickare (3-árig); snickare (3-árig), hemslöjd och konstindustri 
4111 Artesan, specialomräde okänt
4111 Artesan, stenhuggare (3-árig); stenhuggare (3-árig), hemslöjd och konstindustri 
4111 Artesan, sömmare (3-árig); sömmare (3-árig), hemslöjd och konstindustri 
4111 Artesan, tecknare (3-árig); ritare (3-árig), hemslöjd och konstindustri
4111 Artesan, vävare (3-árig); vävare (3-árig), hemslöjd och konstindustri
4455 Automatikmontör

B
3455 Bagare
3881 Barberare
3881 Barberare-frisör (kortare än 3-árig)
4883 Barberare-frisör (3-árig)
4843 Barmästare
3299 Bamledare
4612 Bammorska (-1970)
5623 Bammorska (specialsjukskötare, moderskapsvárd och kvinnosjukdomar)
3614 Bamskötare
5211 Bamträdgärdslärare (-1985)
6241 Bamträdgärdslärare (1986-)
7111 Beklädnadsplanering (stud.ex. 4-ärig)
4476 Beklädnadstekniker
3431 Betongbyggare
6371 Bibliotekarie, socionom
6371 Biblioteksexamen
3443 Bildframställare
6141 Bildkonstexamen, huvudämne okänt
6141 Bildkonstexamen, konstgrafik
6141 Bildkonstexamen, máleri
6141 Bildkonstexamen, rumtidskonstverk
6141 Bildkonstexamen, Skulptur
4141 Bildkonstnär (under 4-árig)
5141 Bildkonstnär (4-árig)
3425 Bilelektriker (kortare än 3-árig)
4441 Bilelektriker (3-árig)
3411 Billackerare (kortare än 3-árig)
4441 Billackerare (3-árig)
3411 Bilmekaniker (kortare än 3-árig)
4441 Bilmekaniker (3-ärig)
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34165 3411 Bilplätslagare (kortare än 3-ärig)
44455 4441 Bilplätslagare (3-ärig)
34169 3411 Bilreparatör
32412 3241 Bilskollärare
37312 3731 Biträdande trädgärdsmästare
34462 3443 Bokbindare
34912 3491 Borstbindare
38112 3811 Brandförman
38111 3811 Brandman
48111 4811 Brandmästare
35412 3541 Busschaufför
31121 3111 Bygghantverkare (kortare än 3-ärig), hemslöjd och konstindustri
41141 4111 Bygghantverkare (3-ärig), hemslöjd och konstindustri
34311 3431 Byggnadsarbetare, husbyggare
54172 5417 Byggnadsarkitekt (-1989), (tid. ing. husplanering)
64183 6418 Byggnadsarkitekt (1990-)
34342 3431 Byggnadsritare
34361 3435 Bätbyggare
35122 3511 Bätsman

34556 3455
C

Charkuteriarbetare

36522 3651
D

Dagvärdare
41991 4199 Dansare
81871 8187 Danskonstdr, danskonst
71431 7143 Danskonstkand.
72491 7249 Danskonstkand., danslärare
81771 8177 Danskonstlic., dansskonst
51291 5121 Danskonstnär
62481 6248 Danslärare
41331 4131 Dansmusiker
53312 5331 Datanom (tid. adb-examen)
33214 3321 Dekoratör
56714 5671 Diakon; församlingssyster
46112 4611 Diakonissa (-1975)
44453 4441 Dieselmekaniker
74185 7418 Dipl.ing., anläggningsteknik, väg- och trafikteknik
74394 7438 Dipl.ing., arbetarskydd
74251 7421 Dipl.ing., bergsindustri
74128 7411 Dipl.ing., biiteknik
74232 7421 Dipl.ing., biokemisk industri, teknisk biokemi
74186 7418 Dipl.ing., byggnadsekonomi, produktionsteknik
74195 7418 Dipl.ing., byggnadsgeologi
74194 7418 Dipl.ing., byggnadsmekanik
74186 7418 Dipl.ing., byggnadsproduktionsteknik
74194 7418 Dipl.ing., byggnadsstatik, byggnadsmekanik
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7418
7418
7435
7435
7415
7415
7415
7415
7415
7411
7411
7411
7411
7421
7421
7421
7418
7438
7411
7411
7438
7435
7438
7418
7418
7421
7421
7421
7421
7421
7418
7411
7418
7411
7411
7411
7435
7421
7411
7421
7421
7421
7438
7411
7421
7421
7421
7421

Alfabetiskt register

Dipl.ing., byggnadsteknik
Dipl.ing., byggnadsteknik, husbyggnadsteknik
Dipl.ing., databehandlingsteknik, datamaskinteknik
Dipl.ing., datamaskinteknik
Dipl.ing., elektronfysik
Dipl.ing., elektronik, tillämpad eiektronik
Dipl.ing., elektroteknisk instrumentering
Dipl.ing., elkraftsteknik, elverk
Dipl.ing., elverk
Dipl.ing., energiteknik, kraftverksteknik
Dipl.ing., flygplansbyggnad
Dipl.ing., flygteknik, flygplansbyggnad
Dipl.ing., förbränningsmotorer
Dipl.ing., grafisk teknik
Dipl.ing., gruvteknik och metallurgi
Dipl.ing., gruvteknik, bergsindustri
Dipl.ing., husbyggnadsteknik
Dipl.ing., huvudämne eller utbildningsprogram okänt
Dipl.ing., hydraulik
Dipl.ing., hällfasthetslära i konstruktionsteknik
Dipl.ing., industriell ekonomi
Dipl.ing., informationsteknik
Dipl.ing., intemationell ekonomi
Dipl.ing., jord- och vattenteknik, vattenförsörjningsteknik
Dipl.ing., jordbyggnadsmekanik och grundbyggnad
Dipl.ing., kemi, processkemi
Dipl.ing., kemisk fabriksteknik
Dipl.ing., kemisk industri, kemisk fabriksteknik
Dipl.ing., kemisk teknik
Dipl.ing., kemisk träförädling
Dipl.ing., konstruktionsteknik
Dipl.ing., kraftverksteknik
Dipl.ing., lantmäteri
Dipl.ing., maskinbyggnad
Dipl.ing., maskinkonstruktion
Dipl.ing., materialteknik, metallteknologi
Dipl.ing., mekatronik
Dipl.ing., metallernas bearbetning och värmebehandling
Dipl.ing., metallteknologi
Dipl.ing., metallurgi, processmetallurgi
Dipl.ing., metallära, metallernas bearbetning och värmebehandling
Dipl.ing., pappersteknik
Dipl.ing., Personaladministration
Dipl.ing., plastteknik
Dipl.ing., processkemi
Dipl.ing., processmetallurgi
Dipl.ing., processreglerteknik
Dipl.ing., processteknik
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74391 7438
74132 7411
74168 7415
74174 7415
74121 7411
74174 7415
74232 7421
74393 7438
74157 7415
74371 7435
74169 7415
74377 7435
74375 7435
74176 7415
74123 7411
74143 7411
74163 7415
74211 7421
74211 7421
74216 7421
74212 7421
74184 7418
74132 7411
74124 7411
74185 7418
74134 7411
74135 7411
63217 6321
63219 6321
63233 6321
63215 6321
63232 6321
63234 6321
63224 6321
63212 6321
63224 6321
63226 6321
63225 6321
63227 6321
63231 6321
63259 6321
63231 6321
63214 6321
63223 6321
6399? 6321
63221 6321
63216 6321
63232 6321
63211 6321

Dipl.ing., produktionsekonomi, industriell ekonomi
Dipl.ing., produktionsteknlk
Dipl.ing., radioteknik
Dipl.ing., reglerteknik, systemteknik
Dipl.ing., skeppsbyggnadsteknik
Dipl.ing., systemteknik
Dipl.ing., teknisk biokemi
Dipl.ing., teknisk ekonomi, intemationell ekonomi
Dipl.ing., teknisk fysik
Dipl.ing., teknisk matematik
Dipl.ing., telefonteknik
Dipl.ing., teleinfonmatik
Dipl.ing., telekommunikationsteknik
Dipl.ing., teoretisk elteknik
Dipl.ing., textil- och beklädnadsindustriteknik
Dipl.ing., tillverkningsteknik
Dipl.ing., tillämpad elektronik
Dipl.ing., trâets mekaniska industri
Dipl.ing., trâets mekaniska teknik, (tid. träets mekaniska industri)
Dipl.ing., träförädlingsteknik
Dipl.ing., träkemi, kemisk träförädling, pappersteknik
Dipl.ing., vattenförsöijningsteknik
Dipl.ing., verkstadsteknik, produktionsteknik
DipLing., W S-teknik
Dipl.ing., väg- och trafikteknik
Dipl.ing., värmeteknik och maskinlära
Dipl.ing., ângteknik
Diplomekonom (lägre), databehandlingslära
Diplomekonom (lägre), ekonomisk geografi
Diplomekonom (lägre), ekonomisk historia
Diplomekonom (lägre), ekonomisk matematik
Diplomekonom (lägre), ekonomisk politologi
Diplomekonom (lägre), ekonomisk sosiologi
Diplomekonom (lägre), företagsekonomi, administration, förvaltning
Diplomekonom (lägre), företagsekonomi, allmän företagsekonomi
Diplomekonom (lägre), företagsekonomi, förvaltning
Diplomekonom (lägre), företagsekonomi, marknadsföring
Diplomekonom (lägre), företagsekonomi, redovisning
Diplomekonom (lägre), företagsekonomi, system
Diplomekonom (lägre), handelsrätt
Diplomekonom (lägre), huvudämne okänt
Diplomekonom (lägre), juridik, handelsrätt
Diplomekonom (lägre), nationalekonomi
Diplomekonom (lägre), offentlig rätt
Diplomekonom (lägre), privaträtt
Diplomekonom (lägre), regionslära
Diplomekonom (lägre), Statistik
Diplomekonom (lägre), statskunskap (ekonomisk politologi) 
Diplomekonom (lägre), utan egentligt huvudämne
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63218
63344
63342
63346
63369
63347
63348
63343
63345
63341
51511
51519
51513
51512
61511
61551
61599
61531
61541
61521
61221
34516
44766
35121
51921

34462
83431
83418
83413
83414
83422
83421
83432
83411
83423
83425
83424
83426
83433
83419
83449
83433
83412
83419
83421
83415
83422

Aifabetiskt register

6321 Diplomekonom (lägre), varukunskap och teknologi
6334 Diplomkorrespondent, engelska
6334 Diplomkorrespondent, finska
6334 Diplomkorrespondent, franska
6334 Diplomkorrespondent, huvudämne okänt
6334 Diplomkorrespondent, ryska
6334 Diplomkorrespondent, spanska
6334 Diplomkorrespondent, svenska
6334 Diplomkorrespondent, tyska
6334 Diplomkorrespondent, utan egentligt huvudämne
5151 Diplomtranslator (2-ärig), engelska
5151 Diplomtranslator (2-ärig), huvudspräk okänt
5151 Diplomtranslator (2-ärig), ryska
5151 Diplomtranslator (2-ärig), tyska
6151 Diplomtranslator (3-ärig), engelska
6151 Diplomtranslator (3-ärig), franska
6151 Diplomtranslator (3-ärig), huvudspräk okänt
6151 Diplomtranslator (3-ärig), ryska
6151 Diplomtranslator (3-ärig), svenska
6151 Diplomtranslator (3-ärig), tyska
6121 Dramaturg
3451 Dräktsömmare (kortare än 3-ärig)
4476 Dräktsömmare (3-ärig), modelltillverkare
3511 Däckmanskap
5191 Dövtolk

E
3443 Efterbearbetare 
8341 Ekon. dr, databehandlingslära
8341 Ekon. dr, ekonomisk geografi
8341 Ekon. dr, ekonomisk historia
8341 Ekon. dr, ekonomisk matematik
8341 Ekon. dr, ekonomisk politologi
8341 Ekon. dr, ekonomisk sociologi
8341 Ekon. dr, finansiering och investering 
8341 Ekon. dr, företagsekonomi (allmän)
8341 Ekon. dr, företagsekonomi, administration
8341 Ekon. dr, företagsekonomi, marknadsföring
8341 Ekon. dr, företagsekonomi, redovisning
8341 Ekon. dr, företagsekonomi, System
8341 Ekon. dr, företagsledning, ledning av smä och mellanstora företag
8341 Ekon. dr, handelsrätt
8341 Ekon. dr, huvudämne okänt
8341 Ekon. dr, ledning av smä mellanstora företag
8341 Ekon. dr, nationalekonomi
8341 Ekon. dr, rättsvetenskap, handelsrätt
8341 Ekon. dr, sociologi, ekonomisk sociologi
8341 Ekon. dr, Statistik

8341 Ekon. dr, statskunskap, ekonomisk politologi
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83417 8341
73216 7321
73218 7321
73213 7321
73214 7321
73222 7321
73221 7321
73223 7321
73229 7321
73227 7321
73211 7321
73231 7321
73233 7321
73232 7321
73234 7321
73219 7321
73239 7321
73212 7321
73236 7321
73228 7321
73219 7321
73221 7321
73226 7321
73215 7321
73222 7321
73224 7321
73225 7321
73217 7321
83334 8331
83331 8331
83318 8331
83313 8331
83314 8331
83322 8331
83321 8331
83332 8331
83311 8331
83323 8331
83325 8331
83324 8331
83326 8331
83335 8331
83319 8331
83349 8331
83335 8331
83312 8331
83319 8331
83321 8331
83315 8331

Ekon. dr, varukunskap och teknologi
Ekon. kand., databehandlingslära
Ekon. kand., ekonomisk geografi
Ekon. kand., ekonomisk historia
Ekon. kand., ekonomisk matematik
Ekon. kand., ekonomisk politologi
Ekon. kand., ekonomisk sociologi
Ekon. kand., engelska
Ekon. kand., finska
Ekon. kand., franska
Ekon. kand., företagsekonomi (allmän)
Ekon. kand., företagsekonomi, administration 
Ekon. kand., företagsekonomi, marknadsföring 
Ekon. kand., företagsekonomi, redovisning 
Ekon. kand., företagsekonomi, system 
Ekon. kand., handelsrätt
Ekon. kand., huvudämne eller utbildningsprogram okänt 
Ekon. kand., nationalekonomi 
Ekon. kand., psykologi, tillämpad 
Ekon. kand., ryska
Ekon. kand., rättsvetenskap, handelsrätt 
Ekon. kand., sociologi, ekonomisk sociologi 
Ekon. kand., spanska 
Ekon. kand., statistik
Ekon. kand., statskunskap, ekonomisk politologi 
Ekon. kand., svenska 
Ekon. kand., tyska
Ekon. kand., varukunskap och teknologi 
Ekon. lie., beslutsplanering 
Ekon. lie., databehandlingslära 
Ekon. lie., ekonomisk geografi 
Ekon. lie., ekonomisk historia 
Ekon. lie., ekonomisk matematik 
Ekon. lie., ekonomisk politologi 
Ekon. lie., ekonomisk sociologi 
Ekon. lie., finansiering och investering 
Ekon. lie., företagsekonomi (allmän)
Ekon. lie., företagsekonomi, administration 
Ekon. lie., företagsekonomi, marknadsföring 
Ekon. lie., företagsekonomi, redovisning 
Ekon. lie., företagsekonomi, system
Ekon. iic., företagsledning, ledning av smä och mellanstora företag
Ekon. lie., handelsrätt
Ekon. lie., huvudämne okänt
Ekon. lie., ledning av smä och mellanstora företag
Ekon. lie., nationalekonomi
Ekon. lie., rättsvetenskap, handelsrätt
Ekon. lie., sociologi, ekonomisk sociologi
Ekon. lie., statistik
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8331
8331
8331
8345
8345
8345
8345
8345
8345
8345
7327
7327
7327
7327
7327
7327
7327
7327
7327
7327
7327
8335
8335
8335
8335
8335
8335
8335
8335
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
6341
7324
7324
7324
7324
7324
7324
7324
7324
7324
7324
7324

AKabetiskt register

Ekon. lie., statskunskap, ekonomisk politologi
Ekon. lie., utrikeshandel
Ekon. lie., varukunskap och teknologi
Ekon. vet. dr, databehandlingslära
Ekon. vet. dr, företagsadministration
Ekon. vet. dr, företagsekonomi, marknadsföring
Ekon. vet. dr, företagsekonomi, redovisning
Ekon. vet. dr, huvudämne okänt
Ekon. vet. dr, nationalekonomi
Ekon. vet. dr, privaträtt
Ekon. vet. kand., databehandlingslära
Ekon. vet. kand., företags och inrättningars ekonomiförvattning
Ekon. vet. kand., företagsadministration
Ekon. vet. kand., företagsekonomi, marknadsföring
Ekon. vet. kand., företagsekonomi, redovisning
Ekon. vet. kand., huvudämne eiler utbildningsprogram okänt
Ekon. vet. kand., nationalekonomi
Ekon. vet. kand., privaträtt
Ekon. vet. kand., Statistik
Ekon. vet. kand., systematisering
Ekon. vet kand., total- och regionalekonomi
Ekon. vet lie., databehandlingslära
Ekon. vet. lie., företagsadministration
Ekon. vet. lie., företagsekonomi, marknadsföring
Ekon. vet. lie., företagsekonomi, redovisning
Ekon. vet. lie., huvudämne okänt
Ekon. vet. lie., nationalekonomi
Ekon. vet. lie., privaträtt
Ekon. vet. lie., Statistik
Ekon.-adm. ex., databehandlingslära
Ekon.-adm. ex., företagsadministration
Ekon.-adm. ex., företagsekonomi, redovisning
Ekon.-adm. ex., huvudämne okänt
Ekon.-adm. ex., kommunalekonomi
Ekon.-adm. ex., nationalekonomi
Ekon.-adm. ex., offentlig förvaltning
Ekon.-adm. ex., offentlig rätt
Ekon.-adm. ex., privaträtt
Ekonom (högre), beslutsplanering
Ekonom (högre), databehandling
Ekonom (högre), ekonomisk geografi, lokaliseringsekonomi
Ekonom (högre), ekonomisk historia
Ekonom (högre), finansiering och investering
Ekonom (högre), företagsekonomi
Ekonom (högre), företagsjuridik
Ekonom (högre), företagsledning, ledning av smä och melianstora företag 
Ekonom (högre), företagsstrategi 
Ekonom (högre), handelsrätt 
Ekonom (högre), handelsspräk
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73269 7324 Ekonom (h ö g re ), huvudämne eller utbildningsprogram okänt
73248 7324 Ekonom (högre), intemationella funktioner
73253 7324 Ekonom (högre), kvantitativ planering, beslutsplanering
73262 7324 Ekonom (högre), ledning av smä och mellanstora företag
73255 7324 Ekonom (högre), lokaliseringsekonomi
73252 7324 Ekonom (högre), marknadsföring
73247 7324 Ekonom (högre), offentlig förvaltning
73261 7324 Ekonom (högre), produktionsekonomi
73251 7324 Ekonom (högre), redovisning
73254 7324 Ekonom (högre), rättsvetenskap, handelsrätt, företagsjuridik
73244 7324 Ekonom (högre), samhällsekonomi
73256 7324 Ekonom (högre), samhälispolitik
73258 7324 Ekonom (högre), sjöfartsbranschen
73256 7324 Ekonom (högre), sociologi, samhälispolitik
73257 7324 Ekonom (högre), Statistik
73245 7324 Ekonom (högre), utrikeshandel
48231 4821 Ekonomiföreständare och ekonom vid militärväsendet
48231 4821 Ekonomiofficer, ekonom (tid. ekonomiföreständare och ekonom vid militärväsendet)
58232 5821 Ekonomofficer, ekonomchef
34271 3425 Elektronikmontör (kortare än 3-ärig)
44568 4455 Elektronikmontör (3-ärig)
34272 3425 Elektronikreparatör
62472 6247 Elevhandledare i yrkesläroanstalt
34252 3425 Elmaskinmontör (kortare än 3-ärig)
34251 3425 Elmontör (kortare än 3-ärig)
44551 4455 Elmontör (3-ärig)
34277 3425 Elritare
34253 3425 Elverksmontör (kortare än 3-ärig)
44552 4455 Elverksmontör (3-ärig)
34173 3411 Entreprenadmaskinmontör
56271 5627 Ergoterapeut (1990-)
46161 4616 Ergoterapeut (2,5-ärig)
63724 6371 Examen för förvaltningstjänstemän, förvaltningsnotarie
63726 6371 Examen för skattetjänstemän, förvaltningsnotarie
63734 6371 Examen i ungdomsarbete, socionom
53143 5314 Exportmarknadsförare
53144 5314 Exportmarknadsförare, handel med SEV-Iändema

44731
F

4473 Faktor
86817 8681 Farm, dr, biofarmaci
86811 8681 Farm, dr, farmaceutisk kemi
86813 8681 Farm, dr, farmaceutisk teknologi
86812 8681 Farm, dr, farmakognosi
86814 8681 Farm, dr, farmakologi
86815 8681 Farm, dr, socialfarmaci
86819 8681 Farm, dr, specialomräde okänt
86816 8681 Farm, dr, toxikologi
76421 7642 Farm. kand.
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8671
8671
8671
8671
8671
8671
8671
5661
6661
3425
4455
3843
4843
3843
3511
3411
3411
4441
3411
8151
8154
8156
8156
8463
8151
8156
8462
8462
8463
8466
8463
8466
8466
8461
8466
8383
8383
8156
8163
8683
8161
8461
8151
8151
8163
8156
8156
8156
8163

Alfabetiskt register

Farm. lie., farmaceutisk kerni 
Farm. lie., farmaceutisk teknologi 
Farm. lie., farmakognosi 
Farm. lie., farmakologi 
Farm. lie., socialfarmaci 
Farm. lie., specialomräde okänt 
Farm. lie., toxikologi 
Farmaceut (2-ärig)
Farmaceut (3-ärig)
Fartygselektriker (kortare än 3-ärig)
Fartygselektriker (3-ärig)
Fartygskock (-kokerska), kortare än 3-ärig 
Fartygskock (3-ärig)
Fartygskokerska, kortare än 3-ärig 
Fartygsmaskinist 
Fartygsmaskinmontör 
Fartygsrörmontör (kortare än 3-ärig)
Fartygsrörmontör (3-ärig)
Fastighetsskötare 
Fil. dr, ailmän historia
Fil. dr, ailmän litteraturvetenskap och estetik, litteratur
Fil. dr, ailmän spräkvetenskap
Fil. dr, altaisk spräkforskning
Fil. dr, analytisk kerni
Fil. dr, arkeologi
Fil. dr, assyriologi
Fil. dr, astronomi
Fii. dr, biofysik
Fil. dr, biokemi, bioteknologi
Fil. dr, biologi
Fil. dr, bioteknologi
Fil. dr, botanik
Fil. dr, cell- och molekylbiologi
Fil. dr, databehandlingslära
Fil. dr, ekologi och naturvärd
Fil. dr, ekonomi
Fil. dr, ekonomisk vetenskap
Fil. dr, engelsk filologi
Fil. dr, etnografi
Fil. dr, farmaci
Fil. dr, filosofi (hum.vet)
Fil. dr, filosofi (matem.- naturvet.)
Fil. dr, Finlands historia
Fil. dr, Finlands och Skandinaviens historia
Fil. dr, finsk och jämförande folkdiktsforskning (folkloristi)
Fil. dr, finsk-ugrisk spräkforskning
Fil. dr, finska spräket
Fil. dr, finska spräket och därmed besläktade spräk 
Fil. dr, folkloristik
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81634 8163 Fil. dr, folkminnen, särskilt folkmusik
81579 8156 Rl. dr, fonetik
84621 8462 Rl. dr, fysik
84633 8463 Rl. dr, fysikalisk kemi
84663 8466 Rl. dr, genetik
84625 8462 Rl. dr, geofysik
84655 8465 Rl. dr, geografi
84651 8465 Rl. dr, geologi
84652 8465 Rl. dr, geologi och mineralogi
84653 8465 Rl. dr, geologi och paleontologi, kvartär geologi
81564 8156 Rl. dr, germansk filologi
81568 8156 Rl. dr, grekisk litteratur
83847 8383 Rl. dr, gymnastik- och idrottsvetenskap
81699 8169 Rl. dr, humanistisk studieinriktning, huvudämne okänt
84668 8466 Rl. dr, hydrobiologi
86832 8683 Rl. dr, hälsovärd
81521 8151 Rl. dr, ide- och lärdomshistoria
81541 8154 Rl. dr, inhemsk litteratur
81582 8156 Rl. dr, joumalistik
84631 8463 Rl. dr, kemi
81582 8156 Rl. dr, kommunikationsvetenskaper, joumalistik
81621 8162 Rl. dr, konstforskning
81621 8162 Rl. dr, konsthistoria, konstforskning
81624 8162 Rl. dr, kostpedagogik
81635 8163 Rl. dr, kulturforskning
81522 8151 Rl. dr, kulturhistoria
84653 8465 Rl. dr, kvartär geologi
87911 8791 Rl. dr, lantbruks- och skogsvetenskap
81543 8154 Rl. dr, litteratur
84699 8469 Rl. dr, matem.-naturvetenskaplig studieinriktning, huvudämne okänt
84611 8461 Rl. dr, matematik
86831 8683 Rl. dr, medicin
84624 8462 Rl. dr, meteorologi
84665 8466 Rl. dr, mikrobiologi
84669 8466 Rl. dr, miljövetenskap
84667 8466 Rl. dr, molekylbiologi
81622 8162 Rl. dr, musikpedagogik
81622 8162 Rl. dr, musikvetenskap, musikpedagogik
83831 8383 Rl. dr, nationalekonomi
81563 8156 Rl. dr, nordisk filologi, svenska spräket
81518 8151 Rl. dr, nordisk kulturhistoria
86834 8683 Rl. dr, odontologi
84635 8463 Rl. dr, oorganisk kemi
84634 8463 Rl. dr, organisk kemi
81571 8156 Rl. dr, orientalisk litteratur
83833 8383 Rl. dr, pedagogik
83842 8383 Rl. dr, politisk historia
83838 8383 Rl. dr, praktisk filosofi
83834 8383 Rl. dr, psykologi
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8163
8156
8156
8156
8383
8383
8156
8156
8383
8383
8461
8383
8383
8154
8156
8162
8468
8161
8462
8461
8156
8463
8921
8683
8383
8466
8156
8164
8164
8164
8164
8131
8134
8136
8136
8453
8131
8136
8452
8452
8453
8456
8453
8456
8456
8451
8456
8373
8136
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Fil. dr, religionsvetenskap
Fil. dr, romansk filologi
Fil. dr, romersk litteratur
Fil. dr, ryska spräket ooh litteraturen
Fil. dr, samhälls- och beteendevetenskapema, huvudämne okänt 
Fil. dr, samhällsvetenskap
Fil. dr, sanskrit och jämförande indoeuropeisk spräkvetenskap 
Fil. dr, slavisk filologi 
Fil. dr, socialpolitik 
Fil. dr, sociologi
Fil. dr, statistik (matem.-naturvet.)
Fil. dr, statistik (samhälls- och beteendevetenskapema)
Fil. dr, statskunskap
Fil. dr, svensk litteratur
Fil. dr, svenska spräket
Fil. dr, teatervetenskap
Fil. dr, teknik
Fil. dr, teoretisk filosofi
Fil. dr, teoretisk fysik
Fil. dr, tillämpad maternatik
Fil. dr, tillämpad spräkvetenskap
Fil. dr, toxikologi
Fil. dr, utbildningsomräde okänt
Fil. dr, veterinärmedicin
Fil. dr, vuxenutbildning
Rl. dr, zoologi
Fil. dr, östersjöfinska spräk
Rl. dr, översättning och toikning, engelska
Fil. dr, översättning och toikning, huvudspräk okänt
Fil. dr, översättning och toikning, ryska
Rl. dr, översättning och toikning, tyska
Rl. lie., allmän historia
Fil. lie., allmän litteraturvetenskap och estetik, litteratur
Fil. lie., allmän spräkvetenskap
Fil. lie., altaisk spräkforskning
Fil. lie., analytisk kerni
Fil. lie., arkeologi
Rl. lie., assyriologi
Fil. lie., astronomi
Fil. lie., biofysik
Rl. lie., biokemi, bioteknologi
Fil. lie., biologi
Fil. lie., bioteknologi
Fil. lie., botanik
Fil. lie., cellbiologi
Fil. lie., databehandlingslära
Rl. lie., ekologi och naturvärd
Rl. lie., ekonomisk vetenskap
Fil. lie., engelsk filologi
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81431 8143 Rl. lie., etnografi
81424 8142 Rl. lie., film- och televisionsvetenskap
81411 8141 Rl. lie., filosofi (hum. vet.)
84517 8451 Rl. lie., filosofi (matem.-naturvet.)
81311 8131 Rl. lie., Finlands historia
81312 8131 Rl. lie., Finlands och Skandinaviens historia
81432 8143 Rl. lie., finsk och jämförande folkdiktsforskning (folktoristik)
81378 8136 Rl. lie., finsk-ugrisk spräkforskning
81361 8136 Rl. lie., finska spräket
81362 8136 Rl. lie., finska spräket och därmed besläktade spräk
81432 8143 Rl. lie., folkloristik
81434 8143 Rl. lie., folkminnen, särskilt folkmusik
81379 8136 Rl. lie., fonetik
84521 8452 Rl. lie., fysik
84533 8453 Rl. lie., fysikalisk kemi
84563 8456 Rl. lie., genetik
84525 8452 Rl. lie., geofysik
84555 8455 Rl. lie., geografi
84551 8455 Rl. lie., geologi
84552 8455 Rl. lie., geologi och mineralogi
84553 8455 Rl. lie., geologi och paleontologi, kvartär geologi
81364 8136 Rl. lie., germansk filologi
81368 8136 Rl. lie., grekisk litteratur
81499 8149 Rl. lie., humanistisk studieinriktning, huvudämne okänt
84568 8456 Rl. lie., hydrobiologi
81321 8131 Rl. lie., ide- och lärdomshistoria
81341 8134 Rl. lie., inhemsk litteratur
81384 8136 Rl. lie., joumalistik
84531 8453 Fil. lie., kemi
81384 8136 Rl. lie., kommunikationsvetenskaper, joumalistik
81421 8142 Rl. lie., konstforskning
81421 8142 Rl. lie., konsthistoria, konstforskning
81435 8143 Rl. lie., kulturforskning
81322 8131 Rl. lie., kulturhistoria
84553 8455 Rl. lie., kvartär geologi
81343 8134 Fil. lie., litteratur
81379 8136 Rl. lie., iogopedi, fonetik
84599 8459 Rl. lie., matem.-naturvetenskaplig studieinriktning, huvudämne okänt
84511 8451 Rl. lie., matematik
84524 8452 Rl. lie., meteorologi
84565 8456 Rl. lie., mikrobiologi
84569 8456 Rl. lie., miljövetenskap
81422 8142 Rl. lie., musikpedagogik
81422 8142 Rl. lie., musikvetenskap, musikpedagogik
83731 8373 Rl. lie., nationalekonomi
81363 8136 Rl. lie., nordisk filologi, svenska spräket
81318 8131 Rl. lie., nordisk kulturhistoria och folktivsforskning
84535 8453 Rl. lie., oorganisk kemi
84534 8453 Rl. lie., organisk kemi
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8136
8373
8373
8373
8373
8143
8136
8136
8136
8373
8136
8136
8136
8373
8373
8136
8451
8373
8373
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8136
8142
8141
8452
8451
8136
8453
8136
8911
8373
8456
8136
8144
8144
8144
8144
7161
7164
7166
7166
7455
7161
7166
7453
7453
7455
7461
7455
7461

Alfabetiskt register

Fil. lie., orientalisk litteratur
Fil. lie., pedagogik
Fil. lie., politisk historia
Fil. lie., praktisk filosofi
Fil. lie., psykologi
Fil. lie., religionsvetenskap
Fil. lie., romansk filologi
Fil. Ile., romersk litteratur
Fil. lie., ryska spräket och litteraturen
Fil. lie., samhälls- och beteendevetenskapema, huvudämne okänt 
Fil. lie., samiska spräket och kulturen
Rl. lie., sanskrit och jämförande indoeuropeisk spräkvetenskap
Fil. lie., slavisk filologi
Rl. lie., socialpolitik
Fil. lie., sociologi
Fil. lie., spansk filologi
Fil. lie., statistik (matem.-naturvet.)
Fil. lie., statistik (samhälls- och beteendevetenskapema)
Fil. lie., statskunskap
Fil. lie., svensk litteratur
Fil. lie., svenska spräket
Fil. lie., teatervetenskap
Fil. lie., teoretisk filosofi
Fil. lie., teoretisk fysik
Fil. lie., tillämpad matematik
Fil. lie., tillämpad spräkvetenskap
Fil. lie., toxikologi
Fil. lie., ungerska spräket och kulturen
Fil. lie., utbildningsomräde okänt
Fil. lie., vuxenutbildning
Fil. lie., zoologi
Fil. lie., östersjöfinska spräk
Fil. lie., översättning och tolkning, engelska
Fil. lie., översättning och tolkning, huvudspräk okänt
Fil. lie., översättning och tolkning, ryska
Fil. lie., översättning och tolkning, tyska
Fil. mag., fil. kand., allmän historia, historia
Fil. mag., fil. kand., allmän litteraturvetenskap och estetik, litteratur
Fil. mag., fil. kand., allmän spräkvetenskap
Fil. mag., fil. kand., altaisk spräkvetenskap
Fil. mag., fil. kand., analytisk kerni
Fil. mag., fil. kand., arkeologi
Fil. mag., fil. kand., assyriologi
Fil. mag., fil. kand., astronomi
Fil. mag., fil. kand., biofysik
Fil. mag., fil. kand., biokemi, bioteknologi
Fil. mag., fil. kand., biologi
Fil. mag., fil. kand., bioteknologi
Fil. mag., fil. kand., botanik
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74617 7461
74521 7451
74539 7453
74616 7461
73442 7344
74539 7453
71666 7166
71731 7173
71683 7166
71724 7172
71711 7171
74522 7451
71611 7161
71612 7161
71732 7173
71678 7166
71661 7166
71662 7166
71732 7173
71734 7173
71679 7166
71682 7166
74531 7453
74553 7455
74538 7453
74613 7461
74535 7453
74575 7457
74571 7457
74572 7457
74573 7457
71664 7166
71668 7166
71613 7161
71799 7179

73469 7344

74618 7461
71621 7161
71641 7164
71686 7166
71688 7166
74551 7455
74557 7455
71681 7166
71688 7166
71721 7172
71721 7172

RI. mag., fil. kand, cellbiologi 
RI. mag., fil. kand., databehandllngslära 
RI. mag., fil. kand., datateknik 
RI. mag., fil. kand., ekologi och naturvärd 
RI. mag., fil. kand., ekonomisk vetenskap 
RI. mag., fil. kand., elektronik, datateknik 
RI. mag., fil. kand., engelsk filologi 
RI. mag., fil. kand., etnografi
RI. mag., fil. kand., fackspräklig utbildning med merkantil inriktning 
RI. mag., fil. kand., film- och tv-kunskap 
RI. mag., fil. kand., filosofi (hum.vet.)
RI. mag., fil. kand., filosofi (matem.-naturvet.)
RI. mag., fil. kand., Finlands historia
RI. mag., fil. kand., Finlands och Skandinaviens historia
RI. mag., fil. kand., finsk och jämförande folkdiktsforskning (folkloristik)
RI. mag., fil. kand., finsk-ugrisk spräkforskning
RI. mag., fil. kand., finska spräket
RI. mag., fil. kand., finska spräket och därmed besläktade spräk
RI. mag., fil. kand., folkloristik
RI. mag., fil. kand., folkminnen, särskilt folkmusik
RI. mag., fil. kand., fonetik
RI. mag., fil. kand., främmande spräk
RI. mag., fil. kand., fysik
RI. mag., fil. kand., fysikalisk kemi
RI. mag., fil. kand., fysikaliska vetenskaper
RI. mag., fil. kand., genetik
RI. mag., fil. kand., geofysik
RI. mag., fil. kand., geografi
RI. mag., fil. kand., geologi
RI. mag., fil. kand., geologi och mineralogi
RI. mag., fil. kand., geologi och paleontologi, kvartär geologi
RI. mag., fil. kand., germansk filologi
RI. mag., fil. kand., grekisk litteratur
RI. mag., fil. kand., historia
RI. mag., fil. kand., humanistisk studieinriktning, huvudämne eller 
utbildningsprogram okänt
RI. mag., fil. kand., huvudämne eller utbildningsprogram okänt inom
studieinriktning för samhälls- och beteendevetenskaper
RI. mag., fil. kand., hydrobiologi
RI. mag., fil. kand., ide- och lärdomshistoria
RI. mag., fil. kand., inhemsk litteratur
RI. mag., fil. kand., italiensk filologi
RI. mag., fil. kand., joumalistik
RI. mag., fil. kand., kemi
RI. mag., fil. kand., kemi-biokemi
RI. mag., fil. kand., klassiska spräk
RI. mag., fil. kand., kommunikationsvetenskaper, joumalistik
RI. mag., fil. kand., konstforskning
RI. mag., fil. kand., konsthistoria, konstforskning
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7172
7173
7161
7457
7166
7164
7166
7229
7469

7451
7451
7453
7453
7461
7461
7461
7172
7172
7344
7166
7161
7455
7455
7166
7344
7344
7344
7344
7173
7166
7166
7166
7166
7166
7166
7344
7344
7166
7344
7451
7344
7344
7164
7166
7171
7453
7451
7166
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Fil. mag., fil. kand., konstpedagogik
Fil. mag., fil. kand., kulturforskning
Fil. mag., fil. kand., kulturhistoria
Fil. mag., fil. kand., kvartär geologi
Fil. mag., fil. kand., latin
Fil. mag., fil. kand., litteratur
Fil. mag., fil. kand., logopedi, fonetik
Fil. mag., fil. kand., lärarutbildning, specialomräde okänt
Fil. mag., fil. kand., matem.-naturvetenskaplig studieinriktningen, huvudämne
eller utbildningsprogram okänt
Fil. mag., fil. kand., matematik
Fil. mag., fil. kand., matematik och Statistik
Fil. mag., fil. kand., medicinsk fysik
Fil. mag., fil. kand., meteorologi
Fil. mag., fil. kand., mikrobiologi
Fil. mag., fil. kand., miljöbiologi
Fil. mag., fil. kand., miljövetenskap, miljöbiologi
Fil. mag., fil. kand., musikpedagogik
Fil. mag., fil. kand., musikvetenskap, musikpedagogik
Fil. mag., fil. kand., nationalekonomi
Fil. mag., fil. kand., nordisk filologi, svenska spräket
Fil. mag., fil. kand., nordisk kulturhistoria
Fil. mag., fil. kand., oorganisk kemi
Fil. mag., fil. kand., organisk kemi
Fil. mag., fil. kand., orientalisk litteratur
Fil. mag., fil. kand., pedagogik
Fil. mag., fil. kand., politisk historia
Fil. mag., fil. kand., praktisk filosofi
RI. mag., fil. kand., psykologi
Fil. mag., fil. kand., religionsvetenskap
Fil. mag., fil. kand., romansk filologi
Fil. mag., fil. kand., romersk litteratur, latin
Fil. mag., fil. kand., ryska spräket och litteraturen
Fil. mag., fil. kand., samiska spräket och kulturen
Fil. mag., fil. kand., sanskrit och jämförande indoeuropeisk spräkvetenskap
Fil. mag., fil. kand., slavisk filologi
Fil. mag., fil. kand., socialpolitik
Fil. mag., fil. kand., sociologi
Fil. mag., fil. kand., spansk filologi
Fil. mag., fil. kand., specialpedagogik
Fil. mag., fil. kand., Statistik (matem.-naturvet)
RI. mag., fil. kand., Statistik (sam hälls- och beteendevetenskapema)
Fil. mag., fil. kand., statskunskap
Fil. mag., fil. kand., svensk litteratur
Fil. mag., fil. kand., svenska spräket
Fil. mag., fil. kand., teoretisk filosofi
Fil. mag., fil. kand., teoretisk fysik
RI. mag., fil. kand., tillämpad matematik
Fil. mag., fil. kand., tillämpad spräkvetenskap och talforskning
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71741 7174 RI. mag., fil. kand., translator, engelska
71746 7174 Fil. mag., fil. kand., translator, finska
71745 7174 Rl. mag., fil. kand., translator, franska
71749 7174 Rl. mag., fil. kand., translator, huvudspräk okänt
71743 7174 RI. mag., fil. kand., translator, ryska
71744 7174 Rl. mag., fil. kand., translator, svenska
71742 7174 Rl. mag., fil. kand., translator, tyska
79111 7911 Rl. mag., fil. kand., utbildningsomräde okänt
73453 7344 Rl. mag., fil. kand., vuxenutbildning
74611 7461 Rl. mag., fil. kand., zoologi
72261 7226 Rl. mag., fil. kand., ämneslärare i biologi
72266 7226 Rl. mag., fil. kand., ämneslärare i datateknik
72211 7221 Fil. mag., fil. kand., ämneslärare i finska spräket
72212 7221 Rl. mag., fil. kand., ämneslärare i främmande spräk
72264 7226 Rl. mag., fil. kand., ämneslärare i fysik, fysikaliska vetenskaper
72264 7226 Rl. mag., fil. kand., ämneslärare i fysikaliska vetenskaper
72262 7226 Rl. mag., fil. kand., ämneslärare i geografi
72215 7221 Rl. mag., fil. kand., ämneslärare i historia
72265 7226 Rl. mag., fil. kand., ämneslärare i kemi
72214 7221 Rl. mag., fil. kand., ämneslärare i klassiska spräk
72263 7226 Rl. mag., fil. kand., ämneslärare i matematik
72216 7221 Fil. mag., fil. kand., ämneslärare i musikpedagogik och musikterapi
72217 7221 Rl. mag., fil. kand., ämneslärare i religion
72213 7221 Fil. mag., fil. kand., ämneslärare i svenska spräket och litteratur
71667 7166 Rl. mag., fil. kand., östersjöfinska spräk
34127 3411 Filare-verkstadsmekaniker, (kortare än 3-ärig)
71134 7111 Rim och tv-arbete (stud.ex. 4-ärig)
34137 3411 Rnmekaniker
31124 3111 Rnsnickare
37511 3751 Rskare
37513 3751 Fiskevattenvärdare
37514 3751 Fiskförädlare
37512 3751 Fiskodlare
37167 3711 Fjäderfäskötare
37331 3731 Florist
65211 6521 Flygkapten
45221 4521 Flygledare
44571 4455 Rygplanselektronikmontör
44569 4455 Rygplanselmontör
44461 4441 Rygplansmekaniker
34182 3411 Flygplansmontör (kortare än 3-ärig)
44462 4441 Rygplansmontör (3-ärig)
55211 5521 Flygstyrman
52299 5229 Folk- eller medborgarskollärare, specialomräde okänt
10111 Folkskola
52211 5221 Folkskollärare
44458 4441 Fordonsmontör (3-ärig)
77299 7721 Forstexamen, huvudämne okänt
77219 7721 Forstexamen, skoglig torvmarkslära
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77216
77241
77211
77215
77213
77217
77214
77212
77218
47411
51124
71133
34416
38812
56241
56241
46151
38131
48132
48131
35125
38438
48436
51911
56714
00311
33212
63724
63726

88111
88112
88131
88132
88121
88122
88199
40991
34113
34914
51131
71131
43692
48122
43695
36974
32121
38444

Alfabetiskt register

7721 Forstexamen, skogsbrukets företagsekonomi
7721 Forstexamen, skogsbrukets marknadslära
7721 Forstexamen, skogsbrukets nationalekonomi
7721 Forstexamen, skogspatologi
7721 Forstexamen, skogstaxation
7721 Forstexamen, skogsteknologi
7721 Forstexamen, skogsvärdslära
7721 Forstexamen, skogszoologi
7721 Forstexamen, träteknologi
4741 Forsttekniker
5111 Fotograf (4-ärig)
7111 Fotografering (studex. 4-ärig)
3441 Fotolaborant
3881 Frisör
5624 Fysioterapeut
5624 Fysioterapeut (1990-)
4615 Fysioterapeut (2,5-ärig)
3813 Fängvaktare
4813 Fängvärdens grundexamen
4813 Fängvärdsexamen
3511 Förberedande manskapsutbildning för sjöfart
3843 Föreständare för storhushäll (tid. husmor), (-1977)
4843 Förmansutbildning inom hoteil- och restaurangbranschen 
5191 Församlingskurator
5671 Församlingssyster

Förskolklasser 
3321 Försäljare
6371 Förvaltningsnotarie, examen för förvaltningstjänstemän
6371 Förvaltningsnotarie, examen för skattetjänstemän

G
8811 Generalstabsofficer, landstridslinjen, allmänna studieriktningen 
8811 Generalstabsofficer, landstridslinjen, tekniska studieriktningen
8811 Generalstabsofficer, luftstridslinjen, allmänna studieriktningen
8811 Generalstabsofficer, luftstridslinjen, tekniska studieriktningen
8811 Generalstabsofficer, sjöstridslinjen, allmänna studieriktningen
8811 Generalstabsofficer, sjöstridslinjen, tekniska studieriktningen
8811 Generalstabsofficer, specialomräde okänt

Genomgänget gymnasium utan Studentexamen 
3411 Gjutare
3491 Glasindustriarbetare
5111 Grafisk planerare
7111 Grafisk planering (stud.ex. 4-ärig)
4367 Grundexamen för försäkringsbranschen
4812 Grundexamen för polis
4367 Grundexamen för socialskydd
3697 Grundexamen i social- och hälsovärd, närvärdare
3212 Grundexamen inom idrottsinstruktion, idrottsinstruktör (-1989)
3843 Grundexamen inom matservice
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45552 4551
20211
10991
38443 3843
38461 3843
38441 3843
45241 4521
34138 3411
38151 3815
51121 5111
83853 8385
83852 8385
83859 8385
83853 8385
83851 8385
83854 8385
63639 6363
83752 8375
83759 8375
83753 8375
83751 8375
83755 8375
83754 8375
73516 7351
73517 7351
73511 7351

73519 7351
73529 7351

73512 7351
73514 7351
73513 7351
72471 7247
73518 7351
62451 6245

52531 5253
62126 6212
56712 5671
46421 4641
52455 5245
52454 5245
52469 5245
52452 5245
52453 5245
52451 5245
36521 3651

Grundkurs i driftsteknik 
Grundskola
Grundskolans klass 8 genomgângen 
Grundstudielinjen for fartygshushâll 
Grundstudielinjen for restaurangbranschen 
Grundstudielinjen för storhushäll 
Grundutbildning av yrkesflygare 
Gruvarbetare 
Gränsbevakare 
Guldsmed
Gymn. o. idrottsvet. dr, biomekanik
Gymn. o. idrottsvet. dr, fysiologisk hygien och folkhälsa
Gymn. o. idrottsvet. dr, huvudämne okänt
Gymn. o. idrottsvet. dr, idrottsfysiologi, biomekanik
Gymn. o. idrottsvet. dr, idrottspedagogik
Gymn. o. idrottsvet. dr, idrottssociologi
Gymn. o. idrottsvet. kand. (lägre), huvudämne eilet utbiidningsprogram okänt
Gymn. o. idrottsvet. lie., fysiologisk hygien och folkhälsa
Gymn. o. idrottsvet. lie., huvudämne okänt
Gymn. o. idrottsvet. lie., idrottsfysiologi, biomekanik
Gymn. o. idrottsvet. lie., idrottspedagogik
Gymn. o. idrottsvet. lie., idrottsplanering och -administration
Gymn. o. idrottsvet. lie., idrottssociologi
Gymn. o. idrottsvet. mag., gymn. o. idrottsvet. kand. (högre), administration 
Gymn. o. idrottsvet. mag., gymn. o. idrottsvet. kand. (högre), folkhälsoarbete 
Gymn. o. idrottsvet. mag., gymn. o. idrottsvet. kand. (högre), fysiologisk hygien 
och folkhälsa
Gymn. o. idrottsvet. mag., gymn. o. idrottsvet. kand. (högre), fysioterapi 
Gymn. o. idrottsvet. mag., gymn. o. idrottsvet. kand. (högre), huvudämne eller 
utbiidningsprogram okänt
Gymn. o. idrottsvet. mag., gymn. o. idrottsvet. kand. (högre), idrottsfysiologi 
Gymn. o. idrottsvet. mag., gymn. o. idrottsvet. kand. (högre), idrottspedagogik 
Gymn. o. idrottsvet. mag., gymn. o. idrottsvet kand. (högre), idrottssociologi 
Gymn. o. idrottsvet. mag., gymn. o. idrottsvet kand. (högre), lärarutbildning 
Gymn. o. idrottsvet. mag., gymn. o. idrottsvet. kand. (högre), träning 
Gymnastiklärare

Handarbetslärare (mellansk. -1974) 
Handarbetslärare, textillärare 
Handledare av utvecklingshämmade (1989-) 
Handledare för utvecklingsstörda 
Hemslöjdslärare, maskinreparation 
Hemslöjdslärare, metallslöjd 
Hemslöjdslärare, specialomräde okänt 
Hemslöjdslärare, sömnad 
Hemslöjdslärare, träslöjd 
Hemslöjdslärare, vävning 
Hemvärdare
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3611
5731
5731
5731
5841
4843
4843
4843
5332
5332
6161
6164
6166
6179
6166
6161
6166
6351
6351
6351
6166
6173
6171
6351
6161
6161
6173
6166
6166
6173
6173
6166
6166
6166
6179
6351
6161
6164
6166
6172
6172
6172
6173
6161
6166
6164
6351
6172
6172
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Hjälpskötare
Hortonom, odlings- och marknadsföringsiinje
Hortonom, planeringslinje
Hortonom, studielinje okänd
Hotell- och restaurangföreständare
Hotelltjänsteman, receptionist
Hotellvärdinna
Hovmästare
HSl-sekreterare, sekreterarlinje för affärsbranschen 
HSI-sekreterare, sekreterarlinje för offentlig förvaltining 
Hum. kand., allmän historia
Hum. kand., allmän litteraturvetenskap och estetik, litteratur
Hum. kand., allmän spräkvetenskap
Hum. kand., allmän teologi
Hum. kand., aitaisk spräkforskning
Hum. kand., arkeologi
Hum. kand., assyriologi
Hum. kand., databehandlingslära
Hum. kand., ekonomisk historia
Hum. kand., ekonomisk vetenskap
Hum. kand., engelsk filologi
Hum. kand., etnografi
Hum. kand., filosofi (humanistiska vetenskapema)
Hum. kand., filosofi (samhälls- och beteendevetenskapema)
Hum. kand., Finlands historia
Hum. kand., Finlands och Skandinaviens historia
Hum. kand., finsk och jämförande folkdiktsforskning (folkloristik)
Hum. kand., finsk-ugrisk spräkforskning
Hum. kand., finska spräket
Hum. kand., folkloristik
Hum. kand., folkminnen, särskilt folkmusik
Hum. kand., fonetik
Hum. kand., germansk filologi
Hum. kand., grekisk litteratur
Hum. kand., humanistisk studieinriktning, huvudämne okänt
Hum. kand., huvudämne okänt inom samhälls- och beteendevetenskapema
Hum. kand., ide- och lärdomshistoria
Hum. kand., inhemsk litteratur
Hum. kand., italiensk filologi
Hum. kand., konstforskning
Hum. kand., konsthistoria, konstforskning
Hum. kand., konstpedagogik
Hum. kand., kulturantropologi
Hum. kand., kulturhistoria
Hum. kand., latin
Hum. kand., litteratur
Hum. kand., logopedi
Hum. kand., musikpedagogik
Hum. kand., musikvetenskap, musikpedagogik
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63511 6351 Hum. kand., nationalekonomi
61663 6166 Hum. kand., nordisk filologi, svenska spräket
61618 6161 Hum. kand., nordisk kulturhistoria
61671 6166 Hum. kand., orientalisk litteratur
63516 6351 Hum. kand., pedagogik
63527 6351 Hum. kand., poiitisk historia
63517 6351 Hum. kand., praktisk filosofi
63515 6351 Hum. kand., psykologi
61733 6173 Hum. kand., reiigionsvetenskap
61665 6166 Hum. kand., romansk filologi
61669 6166 Hum. kand., romersk litteratur, latin
61675 6166 Hum. kand., ryska spräket och litteraturen
63525 6351 Hum. kand., samhällspolitik
63514 6351 Hum. kand., samhällsvetenskap
61672 6166 Hum. kand., sanskrit och jämförande indoeuropeisk spräkvetenskap
61673 6166 Hum. kand., slavisk filologi
63525 6351 Hum. kand., socialpolitik, samhällspolitik
63512 6351 Hum. kand., sociologi
61681 6166 Hum. kand., spansk filologi
63521 6351 Hum. kand., specialpedagogik
63523 6351 Hum. kand., statistik
63513 6351 Hum. kand., statslära
61642 6164 Hum. kand., svensk litteratur
61663 6166 Hum. kand., svenska spräket
61712 6171 Hum. kand., teoretisk filosofi
61741 6174 Hum. kand., translator, engelska
61746 6174 Hum. kand., translator, finska
61745 6174 Hum. kand., translator, franska
61749 6174 Hum. kand., translator, huvudspräk okänt
61743 6174 Hum. kand., translator, ryska
61744 6174 Hum. kand., translator, svenska
61742 6174 Hum. kand., translator, tyska
69111 6911 Hum. kand., utbildningsomräde okänt
63519 6351 Hum. kand., utvecklingspsykologi
63531 6351 Hum. kand., vuxenutbildning
61667 6166 Hum. kand., östersjöfinska spräk
37151 3711 Husbondeskola
34311 3431 Husbyggare
37165 3711 Husdjursskötare
38418 3841 Hushällare
62132 6212 Hushälls- och textilhandarbetslärare
38414 3841 Hushällsföreständare
38411 3841 Hushällsskola
48411 4841 Hushäilstekniker (3-ärig)
58441 5844 Hushällstekniker (4-ärig)
38413 3841 Husmodersskola
38438 3843 Husmor, (-1977)
56211 5621 Hälsosyster
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86823 8682 Hälsov. dr, epidemiologi
86822 8682 Hälsov. dr, folkhätsovetenskap
86825 8682 Hälsov. dr, fysioterapi
86829 8682 Hälsov. dr, huvudämne okänt
86827 8682 Hälsov. dr, hälsofostran
86824 8682 Hälsov. dr, hälsovärd
86826 8682 Hälsov. dr, näringsvetenskap
86821 8682 Hälsov. dr, värdvetenskap
72481 7248 Hälsov. kand., hälsovärdslärare
86722 8672 Hälsov. lie., folkhälsovetenskap
86729 8672 Hälsov. lie., huvudämne okänt
86725 8672 Hälsov. lie., hälsofostran
86724 8672 Hälsov. lie., hälsovärd
86723 8672 Hälsov. lie., hälsovärdsadministration
86721 8672 Hälsov. lie., värdvetenskap
56211 5621 Hälsovärdare (tid. hälsosyster)
43691 4367 Hälsovärdssekreterare
37166 3711 Hästskötare
47143 4711 Hästtränare
73161 7316 Högre förvaltningsexamen (-1921)
61321 6131 Högre kantor-organist examen
62445 6243 Högre musiklärarexamen
48221 4821 Högre tjänsteexamen för befattningsofficer (tid. militärmästarexamen)
36181 3618 Hörselkontrollör

40112
I

IB-examen (International Baccalaureate)
32121 3212 Idrottsinstruktör (-1989)
52524 5252 Idrottsinstruktör (1990-)
57511 5751 Iktyonom
44553 4455 Industrielektriker (3-ärig)
34517 3451 Industrisömmare
54174 5417 Ingenjör (-1989), anläggningsteknik (tid. kommunalteknik)
54158 5415 Ingenjör (-1989), automationsteknik
54116 5411 Ingenjör (-1989), bilteknik
54175 5417 Ingenjör (-1989), byggnadsteknik
54291 5429 Ingenjör (-1989), datamaskinteknik
54152 5415 Ingenjör (-1989), elektroindustrin
54157 5415 Ingenjör (-1989), elkraftsteknik
54151 5415 Ingenjör (-1989), elverk
54171 5417 Ingenjör (-1989), husbyggnad
54172 5417 Ingenjör (-1989), husplanering
54221 5422 Ingenjör (-1989), kerni
54174 5417 Ingenjör (-1989), kommunalteknik
54112 5411 Ingenjör (-1989), konstruktionsteknik
54271 5427 Ingenjör (-1989), livsmedelsteknik
54122 5411 Ingenjör (-1989), maskin- och metallteknik
54123 5411 Ingenjör (-1989), maskinautomation
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54111 5411 Ingenjdr (-1989), maskinbyggnad
54118 5411 Ingenjdr (-1989), metallteknik
54156 5415 Ingenjor (-1989), mat- och reglerteknik, elektroavdelning
54121 5411 Ingenjor (-1989), mat- och reglerteknik, maskinavdelning
54222 5422 Ingenjor (-1989), pappersteknik
54223 5422 Ingenjor (-1989), processteknik
54114 5411 Ingenjor (-1989), processteknik (maskinavdelning)
54113 5411 Ingenjor (-1989), produktionsteknik (tillverkningsteknik)
54155 5415 Ingenjor (-1989), radioteknik
54119 5411 Ingenjor (-1989), skeppsbyggnad
54399 5439 Ingenjor (-1989), studielinje okand
54154 5415 Ingenjor (-1989), telefonteknik
54293 5429 Ingenjor (-1989), teleinformatik
54292 5429 Ingenjor (-1989), telekommunikationsteknik
54153 5415 Ingenjor (-1989), teleteknik
54251 5425 Ingenjor (-1989), textilindustri
54113 5411 Ingenjor (-1989), tillverkningsteknik
54117 5411 Ingenjor (-1989), transportteknik
54211 5421 Ingenjor (-1989), traindustri
54115 5411 Ingenjor (-1989), W S-teknik
54173 5417 Ingenjor (-1989), vag- och vattenbyggnad
64182 6418 Ingenjor (1990-), anlaggningsteknik
64152 6415 ingenjor (1990-), automationsteknik
64121 6411 Ingenjor (1990-), bilteknik
64241 6423 Ingenjor (1990-), bioteknik
64251 6425 Ingenjor (1990-), boktryckeriteknik
64151 6415 Ingenjor (1990-), elkraftsteknik
64114 6411 Ingenjor (1990-), energiteknik
64114 6411 Ingenjor (1990-), fartygsmaskins- och kraftverksteknik
64181 6418 Ingenjor (1990-), husbyggnadsteknik
64191 6418 Ingenjor (1990-), lantmateriteknik
64271 6427 Ingenjor (1990-), livsmedelsteknik
64111 6411 Ingenjor (1990-), maskin- och metallteknik
64112 6411 Ingenjdr (1990-), maskinautomation
64382 6438 ingenjor (1990-), miljd- och halsoskyddsteknik
64231 6423 Ingenjor (1990-), pappersteknik
64232 6423 Ingenjor (1990-), processteknik
64381 6438 Ingenjdr (1990-), produktionsekonomi
64113 6411 Ingenjor (1990-), skeppsbyggnad
64399 6438 Ingenjor (1990-), studielinje okand
64281 6428 Ingenjdr (1990-), teleinformatik
64261 6426 Ingenjdr (1990-), textilteknik och bekladnadsbransch
64122 6411 Ingenjdr (1990-), transportteknik
64211 6421 Ingenjdr (1990-), trateknik
64131 6411 Ingenjdr (1990-), W S-teknik
71114 7111 Inredning och mobelplanering (stud.ex. 4-eirig)
61112 6111 Inredningskonst (-1973)
31113 3111 Inredningskonsulent
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51114
58221
34269
44567

37162
37163
37121
37121
53972
63741
83224
83222
83219
83221
83211
83212
83214
83299
83213
83215
83217
83216
83223
83218
73111
83124
83122
83119
83121
83111
83112
83114
83199
83113
83115
83117
83116
83123
83118

38464
61141
63614
63611
63629
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5111 Inredningsplanerare
5821 Institutofficer
3425 Instrumentinstallatdr (kortare an 3-irig)
4455 Instrumentinstallatdr (3-drig)

J
3711 Jordbrukare
3711 Jordbrukare-maskinreparator
3711 Jordbruksskola (jordbrukstekniker)
3711 Jordbrukstekniker
5397 Journalist (Sanoma Oy)
6371 Joumalistexamen, socionomexamen, joumaiistik
8321 Jur. dr, allman rattslara och intemationell privatratt
8321 Jur. dr, arbetsratt
8321 Jur. dr, civilrattens allm. del
8321 Jur. dr, oivilrattens spec, del
8321 Jur. dr, finansratt
8321 Jur. dr, forvaltningsratt
8321 Jur. dr, handelsratt
8321 Jur. dr, huvudamne okant
8321 Jur. dr, intemationell ratt
8321 Jur. dr, jord- och vattenratt
8321 Jur. dr, processratt
8321 Jur. dr, rattshistoria och romersk ratt
8321 Jur. dr, statsforfattningsratt
8321 Jur. dr, straffratt
7311 Jur. kand.
8311 Jur. lie., allman rattslara och intemationell privatratt
8311 Jur. lie., arbetsratt
8311 Jur. lie., civilrattens allm. del
8311 Jur. lie., civilrattens spec, del
8311 Jur. lie., finansratt
8311 Jur. lie., forvaltningsratt
8311 Jur. lie., handelsratt
8311 Jur. lie., huvudamne okant
8311 Jur. lie., intemationell ratt
8311 Jur. lie., jord- och vattenratt
8311 Jur. lie., processratt
8311 Jur. lie., rattshistoria och romersk ratt
8311 Jur. lie., statsforfattningsratt
8311 Jur. lie., straffratt

K
3843 Kafefdrestdndare
6111 Kamerakonst (-1973)
6361 Kand. fys. fostr., anatomi och kinesiologi
6361 Kand. fys. fostr., fysiologisk hygien och folkhalsa 
6361 Kand. fys. fostr., huvudamne okant
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63612 6361 Kand. fys. fostr., idrottsfysiologi
63616 6361 Kand. fys. fostr., idrottspedagogik
63615 6361 Kand. fys. fostr., idrottssociologi
63613 6361 Kand. fys. fostr., idrottsteknologi
73811 7381 Kand. i förvaltningslära (-1965)
76811 7681 Kand. i hälsovärd
77511 7751 Kand. i livsmedelsvetenskaper
41322 4131 Kantor (C-examen)
61912 6191 Kantor inom ortodoxa kyrkan (1989-)
51321 5131 Kantor-organist
41321 4131 Kantorutbildning inom ortodoxa kyrkan (-1988)
78211 7821 Käpten, landstridskraftema
78231 7821 Käpten, luftstridskraftema
78221 7821 Käpten, sjöstridskrafterna
78299 7821 Käpten, specialomräde okänt
34344 3431 Kartläggare (kortare än 3-ärig)
44631 4461 Kartläggare (3-ärig)
34343 3431 Kartritare
44685 4468 Kemiiaborant (3-ärig)
34415 3441 Kemiprocesskötare
31111 3111 Keramiker (kortare än 3-ärig)
41146 4111 Keramiker (3-ärig), hemslöjd och konstindustri
51111 5111 Keramikkonst (mellansk. 4-är)
71111 7111 Keramisk planering (stud.ex. 4-ärig)
62111 6211 Klasslärare i grundskolan
51112 5111 Klädformgivare
34512 3451 Klädsömmare
38439 3843 Kock
38431 3843 Kock (kokerska)
38437 3843 Kock-kallskänka
38431 3843 Kokerska
63725 6371 Kommunalexamen, socionomexamen, offentlig förvaltning
36171 3617 Konditionsskötare
34552 3455 Konditor (kortare än 3-ärig)
44832 4483 Konditor (3-ärig)
51122 5111 Konservator
81812 8181 Konstdr, grafisk design
81829 8181 Konstdr, huvudämne okänt
81811 .8181 Konstdr, konstfostran
81813 8181 Konstdr, textilkonst
51431 5141 Konstgrafiker
61159 6115 Konstkand. (lägre), beklädnadsdesign och dräktkonst
61151 6115 Konstkand. (lägre), filmkonst
61154 6115 Konstkand. (lägre), fotografi
61152 6115 Konstkand. (lägre), grafisk design
61158 6115 Konstkand. (lägre), industriell design
61156 6115 Konstkand. (lägre), inredningsarkitektur och möbeldesign
61155 6115 Konstkand. (lägre), keramik- och glasdesign
61153 6115 Konstkand. (lägre), scenografi
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6115
6115
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
8171
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7115
7242
7115
7115
7115
5141
3361
4551
3491
3697
4697
4843
3711
4711
4331
5341
3455
3299
4131
3843
4843
5497
4483

Aifabetiskt register

Konstkand. (lägre), textildesign
Konstkand. (lägre), utbildningsprogram okänt
Konstlic., beklädnadsdesign och dräktkonst
Konstlic., filmkonst
Konstlic., fotografikonst
Konstlic., gratisk design
Konstlic., huvudämne okänt
Konstlic., industriell design
Konstlic., inredningsarkitektur och möbeldesign
Konstlic., keramik- och glasdesign
Konstlic., konstfostran
Konstlic., mediavetenskap
Konstlic., scenografikonst
Konstlic., textilkonst
Konstmag., konstkand. (högre), beklädnadsdesign och dräktkonst
Konstmag., konstkand. (högre), design leadership
Konstmag., konstkand. (högre), filmkonst
Konstmag., konstkand. (högre), fotografi
Konstmag., konstkand. (högre), grafisk design
Konstmag., konstkand. (högre), hemslöjd och konstindustri
Konstmag., konstkand. (högre), industriell design
Konstmag., konstkand. (högre), inredningsarkitektur och möbeldesign
Konstmag., konstkand. (högre), keramik- och glasdesign
Konstmag., konstkand. (högre), mediakultur, visuell kommunikation
Konstmag., konstkand. (högre), Pallas bildkonster
Konstmag., konstkand. (högre), produkt- och miljöplanering
Konstmag., konstkand. (högre), scenografi
Konstmag., konstkand. (högre), teckningslärare
Konstmag., konstkand. (högre), textilkonst
Konstmag., konstkand. (högre), utbildningsprogram okänt
Konstmag., konstkand. (högre), visuell kommunikation
Konstmälare
Kontorsutbildning, kortare än 3-ärig
Kontrollantkurs
Korgmakare
Kosmetolog (kortare än 3-ärig)
Kosmetolog (3-ärig)
Kosthällerska för storhushäll
Kreaturskontrollör
Kreaturstekniker
Kulturlinjen (-1989, folkhögskola)
Kultursekreterare (1990-)
Kvamarbetare
Kyrklig dagklubbsledare
Kyrkomusiker
Kökslinje inom restaurangbranschen
Köksmästare
Körsnär
Köttindustritekniker
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L
34417 3441 Laborant (kortare än 3-ärig)
44683 4468 Laborant, läkemedelsindustrin
56251 5625 Laboratorieskötare (1990-)
46141 4614 Laboratorieskötare (2,5-ärig)
33971 3397 Lagerarbetare
33971 3397 Lagerförvaltare, lagerarbetare
74431 7443 Landskapsarkitekt
37165 3711 Lantbruksavbytare-husdjursskötare; husdjursskötare
47121 4711 Lantbruksklubbtekniker
34174 3411 Lantbruksmaskinmontör (kortare än 3-ärig)
44456 4441 Lantbruksmaskinmontör (3-ärig)
37141 3711 Lantbruksmaskintekniker
47111 4711 Lantbrukstekniker
37141 3711 Lantbruksteknisk skola (lantbruksmaskintekniker)
38413 3841 Lanthusmor, husmodersskola
37111 3711 Lantmannaskola
35414 3541 Lastbilschaufför
51311 5131 Ledare för orkestergrupp
52973 5297 Ledare i teaterpedagogik
87429 8741 Livsm.vet. dr, huvudämne okänt
87417 8741 Livsm.vet. dr, kötteknologi
87416 8741 Livsm.vet. dr, livsmedelsekonomi
87414 8741 Livsm.vet. dr, livsmedelskemi och -teknologi
87415 8741 Livsm.vet. dr, näringsvetenskap
87413 8741 Livsm.vet. dr, spannmälsteknologi
87329 8731 Livsm.vet. lic., huvudämne okänt
87314 8731 Livsm.vet. lic., kötteknologi
87313 8731 Livsm.vet. lic., livsmedelsekonomi
87312 8731 Livsm.vet. lic., livsmedelskemi
87315 8731 Livsm.vet. lic., mjölkhushällningslära
87311 8731 Livsm.vet. lic., näringsvetenskap
44686 4468 Livsmedellaborant
34566 3455 Livsmedelsarbetare
52511 5251 Logonom
48112 4811 Lägre befälsexamen
63161 6316 Lägre förvaltningsexamen (-1921)
63111 6311 Lägre rättsexamen
48211 4821 Lägre tjänsteexamen för befattningsofficer (tief, underofficersexamen)
53971 5397 Lägsta turismutbildning pä högre nivä
53323 5332 Läkarsekreterare (stud. ex. 2-ärig)
36972 3697 Läkemedelsarbetare (tid. tekniskt biträde vid apotek)
62131 6212 Lärare för teknisk slöjd
42991 4299 Lärare för utvecklingsstörda (upph.)
52491 5249 Lärare i huslig ekonomi (mellan-/grundskolebaserad eller motsvarande)
62125 6212 Lärare i huslig ekonomi (Hgin kotitalousopettajaopisto/Hgin yliopisto)
62441 6243 Lärare i musikens teori
62447 6243 Lärare i pop- och jazzmusik
62461 6246 Lärare i sjukvärd
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62442
62446
62449
92999
58211

48113
53141
34139
35123
44457
34134
44416
34145
34171
34135
34141
33621
36172
86387
86392
86388
86311
86351
86331
86312
86362
86335
86389
86363
86378
86336
86313
86386
86391
86314
86334
86353
86354
86328
86325
86326
86372
86374
86355
86356
86384
86332
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6243 Lärare i spelning och solosäng
6243 Lärare vid musikläroanstalt
6243 Lärarutbildning inom musikomräde pä lägre kandidatnivä, specialomräde okänt 
9299 Lärarutbildning, utbildningsnivä och specialomräde okända 
5821 Löjtnantskurs

4811 Manskapsexamen för räddningsbranschen, räddare
5314 Marknadsföringsskola
3411 Maskinist
3511 Maskinmanskap
4441 Maskinmekaniker (3-ärig)
3411 Maskinmontör (kortare än 3-ärig)
4441 Maskinmontör (3-ärig)
3411 Maskinmästare
3411 Maskinreparatör
3411 Maskinritare
3411 Maskinskötare
3361 Maskinskrivare
3617 Massör
8631 Med. dr, alkoholsjukdomar
8631 Med. dr, allergologi
8631 Med. dr, allmänmedicin
8631 Med. dr, anatomi
8631 Med. dr, anestesiologi
8631 Med. dr, arbetshygien
8631 Med. dr, bakteriologi och serologi
8631 Med. dr, bamkirurgi
8631 Med. dr, bamneurologi
8631 Med. dr, barnpsykiatri
8631 Med. dr, bamsjukdomar
8631 Med. dr, diagnostisk radiologi
8631 Med. dr, epidemiologi
8631 Med. dr, farmakologi
8631 Med. dr, folkhälsovetenskap
8631 Med. dr, fysiatri
8631 Med. dr, fysiologi
8631 Med. dr, gerontologi
8631 Med. dr, hematologi
8631 Med. dr, hud- och könssjukdomar
8631 Med. dr, idrottsmedicin
8631 Med. dr, immunologi
8631 Med. dr, infektionsjukdomslära
8631 Med. dr, inre medioin
8631 Med. dr, kancersjukdomar och radioterapi
8631 Med. dr, kardiologi
8631 Med. dr, kirurgi
8631 Med. dr, klinisk mikrobiologi
8631 Med. dr, klinisk neurofysiologi
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86373 8631 Med. dr, kvinnosjukdomar och förlossningar
86379 8631 Med. dr, lungsjukdomar
86329 8631 Med. dr, medicinsk biokemi
86316 8631 Med. dr, medicinsk biologi
86315 8631 Med. dr, medicinsk genetik
86323 8631 Med. dr, medicinsk kerni
86384 8631 Med. dr, mikrobiologi
86366 8631 Med. dr, neurokirurgi
86365 8631 Med. dr, neurologi
86319 8631 Med. dr, patologi
86333 8631 Med. dr, primärvärd
86368 8631 Med. dr, psykiatri
86369 8631 Med. dr, reumatologi
86367 8631 Med. dr, rättsmedicin
86375 8631 Med. dr, socialmedicin
86399 8631 Med. dr, specialomräde okänt
86327 8631 Med. dr, toxikologi
86324 8631 Med. dr, virologi
86371 8631 Med. dr, ögonsjukdomar
86361 8631 Med. dr, öron-, näs- och strupsjukdomar
66111 6611 Med. kand.
76111 7611 Med. lie.
10211 Medborgarskola
52251 5222 Medborgarskollärare i allmänna ämnen
52252 5222 Medborgarskollärare i färdighetsämnen
51612 5161 Medianom, bildteknik
51611 5161 Medianom, ej specialomräde
51615 5161 Medianom, ljudteknik
51614 5161 Medianom, ljusteknik
51613 5161 Medianom, produktion
36221 3622 Medikalvaktmästare-ambulansförare
34558 3455 Mejerist (-1983)
44835 4483 Mejerist (3-ärig)
54572 5457 Mejeritekniker
44567 4455 Mekaniker, automationsteknik; instrumentinstallatör (3-ärig)
44459 4441 Mekaniker, billackering; biilackerare (3-ärig)
34161 3411 Mekaniker, bilteknik; bilmekaniker (kortare än 3-ärig)
44555 4455 Mekaniker, datateknik
44419 4441 Mekaniker, driftsteknik
34462 3443 Mekaniker, efterbearbetning; efterbearbetare, bokbindare
44554 4455 Mekaniker, elkraftsteknik
44458 4441 Mekaniker, fordonsteknik; fordonsmontör (3-ärig)
34113 3411 Mekaniker, gjutningsteknik; gjutare
44455 4441 Mekaniker, karosseri- och bilplätsteknik; bilplätslagare (3-ärig)
34343 3431 Mekaniker, lantmäteriteknik; kartritare
34114 3411 Mekaniker, modelltillverkningsteknik; modellsnickare
34146 3411 Mekaniker, produktionsteknik
35411 3541 Mekaniker, transportteknik; yrkeschaufför
44736 4473 Mekaniker, tryckformsframstälfning; tryckformframställare
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3443
3435
4441

4622
3311
3311
3311
3311
3311
3311
3311
3311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
4311
3411
6111
4441
3411
7131
4131
4821
5821
4397
3455
3455
4476
3411
4476
4476
3451
4476
3411
4441

Alfabetiskt register

Mekaniker, tryckteknik; tryckare
Mekaniker, träteknik
Mekaniker, verkstadsteknik
Mellanskola
Mentalvärdare
Merkant, allmän linje
Merkant, ej specialomräde
Merkant, försäljningslinje (tid. handelslinje)
Merkant, handelslinje 
Merkant, kontorsteknisk linje 
Merkant, lagerlörvaltningslinje 
Merkant, redovisningslinje 
Merkant, studielinje okänd 
Merkonom, adb-linje 
Merkonom, banklinje 
Merkonom, bibliotekslinje 
Merkonom, ej specialomräde 
Merkonom, företagarlinje 
Merkonom, försäkringslinje 
Merkonom, finansieringslinje
Merkonom, linje för otfentlig förvaltning (tid. sociallinje)
Merkonom, marknadsföringslinje 
Merkonom, materialförvaltningslinje 
Merkonom, redovisningslinje 
Merkonom, sekreterarlinje 
Merkonom, sociallinje 
Merkonom, studielinje okänd 
Merkonom, turismlinje 
Merkonom, utrikeshandelslinje 
Merkonom, östhandelslinje 
Metallarbetare, metallurgisk bearbetare 
Metallkonst (-1973)
Metallmälare (3-ärig)
Metallurgisk bearbetare
Militärkapellmästare
Militärmusikerexamen
Militärmästarexamen
Militärtekniker
Minst 3-ärig eller motsvarande yrkesutbildning för turism 
Mjölkhanterare (tid. undermejerist)
Mjölnare, kvarnarbetare
Modellmästare
Modellsnickare
Modelltillverkare, dräktsömmare (3-ärig)
Modelitillverkare, skräddare 
Modist (kortare än 3-ärig)
Modist (3-ärig)
Montör-verkstadsmekaniker (filare-verkstadsmekaniker) (kortare än 3-ärig) 
Montör-verkstadsmekaniker (3-ärig)
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44452
36212
34317
61311
71321
71312
81849
81832
81831
51323
62444
71336
71335
71334
71331 
72461
71332
71333 
71349 
52551 
62432 
81749 
81742 
81741 
62443 
34315 
31122 
41142 
44621 
38443 
51115 
44763

64514
64433
64437
64452
64512 
64517
64421 
64516
64422 
64431
64513 
64435 
64475
64471
64472

4441 Motormekaniker (3-ärig)
3621 Mottagnings- och avdelningsbiträde
3431 Murare
6131 Musik, avgängsexamen (Sibelius-Akademin)
7131 Musikdiplomexamen
7131 Musikdirektor
8183 Musikdr, huvudämne okänt
8183 Musikdr, konstnärlig linje
8183 Musikdr, vetenskaplig linje
5131 Musiker
6243 Musikinstitutslärare
7133 Musikkand., folkmusik
7133 Musikkand., jazzmusik
7133 Musikkand., kyrkomusik
7133 Musikkand., musikkomposition och musikteori
7246 Musikkand., musikpedagogik
7133 Musikkand., orkester- och körledning
7133 Musikkand., utbildning för solistisk musik
7133 Musikkand., utbildningsprogram okänt
5255 Musikledare
6243 Musiklekskollärare
8173 Musiklic., huvudämne okänt
8173 Musiklic., konstnärlig linje
8173 Musiklic., vetenskaplig linje
6243 Musikiärare
3431 Mälare (kortare än 3-ärig)
3111 Mälare (kortare än 3-ärig), hemslöjd och konstindustri 
4111 Mälare (3-ärig), hemslöjd och konstindustri
4461 Mälare, specialmälare (3-ärig)
3843 Mässman, grundstudielinjen för fartygshushäll 
5111 Möbelformgivare
4476 Mönsterritare-tillskärare

N
6451 Nat. kand., allmän biologi
6443 Nat. kand., astronomi
6443 Nat. kand., biofysik
6445 Nat. kand., biokemi
6451 Nat. kand., botanik
6451 Nat. kand., cellbiologi
6441 Nat. kand., databehandlingslära
6451 Nat. kand., ekologi och naturvärd
6441 Nat. kand., filosofi (matem.- naturvet.)
6443 Nat. kand., fysik
6451 Nat. kand., genetik
6443 Nat. kand., geofysik
6447 Nat. kand., geografi
6447 Nat. kand., geologi
6447 Nat. kand., geologi och mineralogi
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64473
64599
64518 
64451 
64453 
64473
64411 
64436 
64434 
64515
64519 
64423 
64432
64412 
64511 
53432 
58442 
36974

86563
86562
86552
86554
86555
86558 
86557
86556 
86561
86559 
86599 
86551
86553 
66211 
76211 
78111 
78131 
78121 
78199 
68111 
68141 
68131 
68199 
61331 
33632 
56321 
51322 
56311

6447 Nat. kand., geologi och paleontologi, kvartär geologi
6459 Nat. kand., huvudämne okänt
6451 Nat. kand., hydrobiologi
6445 Nat. kand., kemi
6445 Nat. kand., kemi-biokemi
6447 Nat. kand., kvartär geologi
6441 Nat. kand., matematik
6443 Nat. kand., medicinsk fysik
6443 Nat. kand., meteorologi
6451 Nat. kand., mikrobiologi
6451 Nat. kand., miljöhygien
6441 Nat. kand., statistik
6443 Nat. kand., teoretisk fysik
6441 Nat. kand., tillämpad matematik
6451 Nat. kand., zoologi
5341 Nykterhetssekreterare (1990-)
5844 Näringstekniker (4-ärig)
3697 Närvärdare

O
8655 Odont. dr, anatomi
8655 Odont. dr, folkhälsovetenskap
8655 Odont. dr, kariologi
8655 Odont. dr, odont. biokemi
8655 Odont. dr, odont. röntgendiagnostik
8655 Odont. dr, oralpatologi
8655 Odont. dr, parodontologi
8655 Odont. dr, pedondonti och ortodonti
8655 Odont. dr, preventiv odontologi
8655 Odont. dr, socialodontologi
8655 Odont. dr, specialomräde okänt
8655 Odont. dr, tand- och oralkirurgi
8655 Odont. dr, tandproteslära
6621 Odont. kand.
7621 Odont. lie.
7811 Officer, landstridskraftema
7811 Officer, luftstridskraftema
7811 Officer, sjöstridskraftema
7811 Officer, specialomräde okänt
6811 Officers tjänsteexamen, landstridskraftema (-1980)
6811 Officers tjänsteexamen, luftstridskraftema (-1980)
6811 Officers tjänsteexamen, sjöstridskraftema (-1980)
6811 Officers tjänsteexamen, specialomräde okänt (-1980)
6131 Operasängarexamen
3363 Operator
5632 Optiker
5131 Orkestermusiker
5631 Ortopeditekniker
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P
34413 3441 Pappe rsprocesskötare
83811 8381 Ped. dr, filosofi
83829 8381 Ped. dr, huvudämne okänt
83818 8381 Ped. dr, logopedi
83813 8381 Ped. dr, pedagogik
83814 8381 Ped. dr, psykologi
83821 8381 Ped. dr, sociologi
83812 8381 Ped. dr, specialpedagogik
83822 8381 Ped. dr, textillära
83819 8381 Ped. dr, vuxenutbildning
73421 7341 Ped. kand., administration, planering och forskning pä det pedagogiska omrädet
73411 7341 Ped. kand., filosofi
73439 7341 Ped. kand., huvudämne eller utbildningsprogram okänt
72111 7211 Ped. kand., klasslärare
73418 7341 Ped. kand., logopedi
72131 7213 Ped. kand., lärare i huslig ekonomi
72132 7213 Ped. kand., lärare i textilslöjd
72199 7219 Ped. kand., lärarutbildning, utbildningsprogram okänt
73413 7341 Ped. kand., pedagogik
73414 7341 Ped. kand., psykologi
73424 7341 Ped. kand., sociologi
72121 7212 Ped. kand., speciallärare
73412 7341 Ped. kand., specialpedagogik
72151 7215 Ped. kand., studiehandledare i grundskolan och gymnasiet
73423 7341 Ped. kand., vuxenutbildning
72142 7213 Ped. kand., ämneslärare i musik
72141 7213 Ped. kand., ämneslärare i tekniskt arbete
83711 8371 Ped. lie., filosofi
83723 8371 Ped. lic., huslig ekonomi
83729 8371 Ped. lic., huvudämne okänt
83718 8371 Ped. lic., logopedi
83713 8371 Ped. lic., pedagogik
83715 8371 Ped. lie., psykologi
83721 8371 Ped. lic., sociologi
83712 8371 Ped. lic., specialpedagogik
83722 8371 Ped. lic., textillära
83719 8371 Ped. lic., vuxenutbildning
36161 3616 Pedikyrist
48971 4897 Pianostämmare
51142 5111 Planerare i hemslöjd och konstindustri, metallarbete
51149 5111 Planerare i hemslöjd och konstindustri, specialomräde okänt
51144 5111 Planerare i hemslöjd och konstindustri, sömnad och stickning
51141 5111 Planerare i hemslöjd och konstindustri, träarbete
51143 5111 Planerare i hemslöjd och konstindustri, vävning
34118 3411 Plätslagare-svetsare (kortare än 3-ärig)
44411 4441 Plätslagare-svetsare (3-ärig)
83632 8361 Pol. dr, biblioteksvetenskap och informatik
83619 8361 Pol. dr, ekonomisk historia och socialhistoria
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8361
8361
8361
8361
8361
8361
8361
8361
8361
8361
8361
8361
8361
8361
8361
8361
8361
8361
8361
6354
6354
6354
6354
6354
6354
6354
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
8351
7331
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Pol. dr, ekonomisk vetenskap
Pol. dr, filosofi
Pol. dr, företagsekonomi
Pol. dr, förvaltningsrätt
Pol. dr, huvudämne okänt
Pol. dr, informationslära
Pol. dr, intemationell rätt
Pol. dr, kulturgeografi
Pol. dr, nationalekonomi
Pol. dr, pedagogik
Pol. dr, politisk historia
Pol. dr, praktisk filosofi
Pol. dr, privaträtt
Pol. dr, psykologi
Pol. dr, socialpolitik
Pol. dr, socialpsykologi
Pol. dr, sociologi
Pol. dr, statistik
Pol. dr, statskunskap
Pol. kand. (lägre), huvudämne okänt
Pol. kand. (lägre), kommunikationslära
Pol. kand. (lägre), nationalekonomi
Pol. kand. (lägre), socialpolitik
Pol. kand. (lägre), sociologi
Pol. kand. (lägre), statistik
Pol. kand. (lägre), statslära
Pol. lie., biblioteksvetenskap och informatik
Pol. lie., ekonomisk historia och socialhistoria
Pol. lie., ekonomisk vetenskap
Pol. lie., filosofi
Pol. lie., företagsekonomi
Pol. lie., förvaltningsrätt, offentlig förvaltning
Pol. lie., huvudämne okänt
Pol. lie., informationslära
Pol. lie., intemationell rätt
Pol. lie., kulturgeografi
Pol. lie., nationalekonomi
Pol. lie., offentlig förvaltning
Pol. lie., pedagogik
Pol. lie., politisk historia
Pol. lie., praktisk filosofi
Pol. lie., privaträtt
Pol. lie., psykologi
Pol. lie., socialpolitik
Pol. lie., socialpsykologi
Pol. lie., sociologi
Pol. lie., statistik
Pol. lie., statskunskap
Pol. mag., pol. kand. (högre), biblioteksvetenskap och informatik
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73332
73318
73328
73312 
73327 
73326 
73349 
73331 
73311 
73335 
73331
73329
73314 
73326 
73322
73313 
73325 
73324 
73334
73337
73333
73338
73315
73316
73317
73319 
73321
73339 
38121 
51324 
38466 
36112 
34366 
43611 
76411 
61911 
83861 
73531 
83761 
20991 
37169 
37169 
34527 
44769

34264
44563
45531

7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), ekonomiförvaltning
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), ekonomisk historia ooh socialhistoria
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), ekonomisk vetenskap
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), filosofi
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), företagsekonomi
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), förvaltningsrätt
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), huvudämne eller utbildningsprogram okänt
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), informationslära
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), intemationell rätt
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), intemationella relationer
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), kommunikationslära, informationslära
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), kulturgeografi
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), nationalekonomi
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), offentlig förvaltning, förvaltningsrätt
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), pedagogik
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), politisk historia
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), privaträtt
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), psykologi
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), samhällshistoria
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), samhällsinformation ooh regionalekonomi
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), samhällsplanering
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), socialt arbete
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), socialpolitik
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), socialpsykologi
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), socioiogi
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), statistik
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), statskunskap
7331 Pol. mag., pol. kand. (högre), utvecklingspsykologi
3812 Polisaspirantsutbildning, grundkurs 1 i grundexamen
5131 Pop- och jazzmusiker
3843 Portier
3611 Primärskötare
3435 Processkötare inom skivindustrin
4361 Programmerare
7641 Provisor
6191 Präst inom ortodoxa kyrkan (-1992)
8386 Psykologie dr
7353 Psykologie kand.
8376 Psykologie lie.

Päbyggnadsundervisning vid grundskola (10:e klass)
3711 Pälsdjurskötare (pälsekonomitekniker)
3711 Pälsekonomitekniker
3451 Pälssömmare (kortare än 3-ärig)
4476 Pälstillverkare (3-ärig)

R
3425 Radio- och tv-montör (kortare än 3-ärig) 
4455 Radio- och tv-montör (3-ärig)
4551 Radiotelegrafist
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48462
40113
31132
37171
38436
38463
38435
38434
48435
38435
58415

52541
31133
41151
48113
56261
46131
34131

31115
41149
83667
83664
83666
83669
83672
83668
83689
83659
83652
83653
83672
83659
83655
83661
83661
83656
83673
83657
83663
83658
83671
83651
63561
63579
63571
63567
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4843 Receptionist
Reifeprüfung examen 

3111 Reklamtecknare
3711 Renskötare
3843 Restaurangkallskänka
3843 Restaurangkassör
3843 Restaurangkock (-kokerska)
3843 Restaurangkock (kortare än 3-ärig)
4843 Restaurangkock (3-ärig)
3843 Restaurangkokerska
5841 Restonom, utbildning av administrativa förmän pá medelnivá inom hoteil- och 

restaurangbranschen 
5254 Ridlärare (1991-)
3111 Ritare (kortare än 3-ärig), hemslöjd och konstindustri
4111 Ritare (3-ärig), hemslöjd och konstindustri
4811 Räddare
5626 Röntgenskötare (1990-)
4613 Röntgenskötare (2,5-ärig)
3411 Rörmontör

S
3111 Sameslöjdare (kortare än 3-ärig)
4111 Sameslöjdare (3-ärig)
8365 Samhällsvet. dr, biblioteksvetenskap och informatik
8365 Samhällsvet. dr, databehandlingslära
8365 Samhällsvet. dr, ekonomisk vetenskap
8365 Samhällsvet. dr, filosofi
8365 Samhällsvet. dr, geografi, planeringsgeografi
8365 Samhällsvet. dr, historia (-1964)
8365 Samhällsvet. dr, huvudämne okänt
8365 Samhällsvet. dr, informationslära, press- och informationslära
8365 Samhällsvet. dr, intemationell politik
8365 Samhällsvet. dr, nationalekonomi
8365 Samhällsvet. dr, planeringsgeografi
8365 Samhällsvet. dr, press- och informationslära
8365 Samhällsvet. dr, psykologi
8365 Samhällsvet. dr, samhällspolitik
8365 Samhällsvet. dr, socialpolitik, samhällspolitik
8365 Samhällsvet. dr, socialpsykologi
8365 Samhällsvet. dr, socialt arbete
8365 Samhällsvet. dr, sociologi
8365 Samhällsvet. dr, Statistik
8365 Samhällsvet. dr, statskunskap
8365 Samhällsvet. dr, utvecklingspsykologi
8365 Samhällsvet. dr, vuxenutbildning
6356 Samhällsvet. kand. (lägre), försäkring
6356 Samhällsvet. kand. (lägre), huvudämne eller utbildningsprogram okänt 
6356 Samhällsvet. kand. (lägre), informationsforskning
6356 Samhällsvet. kand. (lägre), intemationell politik
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63569 6356
63563 6356
63565 6356
63566 6356
63564 6356
63568 6356
63562 6356
83567 8355
83564 8355
83569 8355
83566 8355
83572 8355
83568 8355
83589 8355
83559 8355
83552 8355
83553 8355
83572 8355
83559 8355
83555 8355
83561 8355
83573 8355
83561 8355
83556 8355
83557 8355
83563 8355
83558 8355
83571 8355
83551 8355
73369 7335
73371 7335
73372 7335
73368 7335
73379 7335
73381 7335
73352 7335
73389 7335

73363 7335

73354 7335
73356 7335
73353 7335
73355 7335
73379 7335
73363 7335
73358 7335
73375 7335
73364 7335

Samhällsvet. kand. (lägre), nationalekonomi 
Samhällsvet. kand. (lägre), redaktör 
Samhällsvet. kand. (lägre), socialpolitik 
Samhällsvet. kand. (lägre), socialt arbete 
Samhällsvet. kand. (lägre), soclologi 
Samhällsvet. kand. (lägre), statslära 
Samhällsvet. kand. (lägre), ungdomsarfoete 
Samhällsvet. lie., biblioteksvetenskap och informatik 
Samhällsvet. lie., databehandlingslära 
Samhällsvet. lie., filosofi 
Samhällsvet. lie., företagsekonomi 
Samhällsvet lie., geografi, pianeringsgeorafi 
Samhällsvet. lie., historia (-1964)
Samhällsvet. lie., huvudämne okänt
Samhällsvet. lie., informationslära, press- och informationslära
Samhällsvet. lie., intemationell politik
Samhällsvet. lie., nationalekonomi
Samhällsvet. Ile., planeringsgeografi
Samhällsvet lie., press- och informationslära
Samhällsvet. lie., psykologi
Samhällsvet lie., samhällspolitik
Samhällsvet. lie., socialt arbete
Samhällsvet. lie., socialpolitik, samhällspolitik
Samhällsvet. lie., socialpsykologi
Samhällsvet lie., sociologi
Samhällsvet. lie., statistik
Samhällsvet. lie., statskunskap
Samhällsvet. lie., utvecklingspsykologi
Samhällsvet. lie., vuxenutbildning
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), biblioteksvetenskap och informatik 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), databehandlingslära 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), filosofi 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), företagsekonomi 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), geografi, planeringsgeografi 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), handledning av bam och unga 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), historia (-1964)
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), huvudämne eller 
utbildningsprogram okänt
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), informationslära, press- 
och informationslära
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), intemationell politik 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), kommunalpolitik (-1965) 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), litteraturhistoria (-1964) 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), nationalekonomi 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), planeringsgeografi 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), press- och informationslära 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), psykologi 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), psykologiska tjänster 
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), samhällspolitik
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7335
7335
7335
7335
7335
7335
7335
7335
7335
7335
5121
7111
3711
4711
3411
3843
4622
3815
6511
3511
4614
4611
5611
5611
5611
5611
3511
4843
5451
3741
3741
3741
3411
3741
5741
5741
5741
4741
3741
3411
4441
3741
3841
3451
4476
5141
4465
7121
7121
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Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), socialt arbete
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), socialpolitik, samhällspolitlk
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), socialpsykologi
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), socialvetenskap
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), sociologi
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), Statistik
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), stats- och förvaltningsvetenskap
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), statskunskap
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), utvecklingspsykologi
Samhällsvet. mag., samhällsvet. kand. (högre), vuxenutbildning
Scenograf
Scenografi (stud.ex. 4-ärig)
Seminolog (kortare än 3-ärig)
Seminolog (3-ärig)
Servicemontör
Servitör
Sinnessjukvärdare
Sjöbevakningsman
Sjökapten
Sjöman
Sjukhuslaborant (-1970)
Sjukskötare (2,5-ärig)
Sjukskötare, bamsjukvärd
Sjukskötare, inremedicinsk och kirurgisk sjukvärd
Sjukskötare, operations- och anestesisjukvärd
Sjukskötare, psykiatrisk sjukvärd
Skeppare
Skeppsekonomiföreständare
Skivindustritekniker
Skogsarbetare (tid. yrkesarbetare för skogsbruk)
Skogsarbetsledare
Skogsarbetsmaskinist
Skogsarbetsmaskinsreparatör, (kortare än 3-ärig)
Skogsbrukare (tid. utbildning i gärdsbrukets skogshushällning) 
Skogsbruksingenjör, allmän linje 
Skogsbruksingenjör, linje för trävaruhandel 
Skogsbruksingenjör, studielinje okänd 
Skogsbrukstekniker
Skogsmaskinförare (tid. skogsarbetsmaskinist)
Skogsmaskinmontör (tid. skogsarbetsmaskinsreparatör) (kortare än 3-ärig) 
Skogsmaskinmontör (3-ärig)
Skogsmekaniker 
Skola i huslig ekonomi 
Skomakare
Skräddare, modelltillverkare 
Skulptör
Skär- och maskinställare inom träindustrin 
Slutexamen vid bildkonstakademin, huvudämne okänt 
Slutexamen vid bildkonstakademin, konstgrafik
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71211 7121 Slutexamen vid biidkonstakademin, mäleri
71214 7121 Slutexamen vid biidkonstakademin, rumtidskonstverk
71212 7121 Slutexamen vid biidkonstakademin, Skulptur
34116 3411 Smed
31112 3111 Smed (kortare än 3-ärig), hemslöjd och konstindustri
41144 4111 Smed (3-ärig), hemslöjd och konstindustri
37131 3711 Smäbrukarskola
34354 3435 Snickare (kortare än 3-ärig)
3 1 1 2 3 3 1 1 1 Snickare (kortare än 3-ärig), hemslöjd och konstindustri
44656 4465 Snickare (3-ärig)
41143 4111 Snickare (3-ärig), hemslöjd och konstindustri
63723 6371 Socialexamen, socionom
63727 6371 Socialförsäkringsexamen, socionom
46411 4641 Socialfostrare (-1988)
56711 5671 Socialhandledare (1989-)
56713 5671 Socialpedagog (1989-)
56221 5622 Socialskötare (-1975)
63731 6371 Socialvärdare, socionomexamen, socialt arbete
63711 6371 Socionom, bibliotekarie
63734 6371 Socionom, examen i ungdomsarbete
63723 6371 Socionom, socialexamen
63727 6371 Socionom, socialförsäkringsexamen
63741 6371 Socionomexamen, journalistik
63725 6371 Socionomexamen, offentlig förvaltning
63731 6371 Socionomexamen, socialt arbete
62218 6221 Specialbarnträdgärdslärare (1973-)
56271 5627 Specialergoterapeut/ ergoterapeut (1990-)
58831 5883 Specialfrisör
56241 5624 Specialfysioterapeut/ fysioterapeut
52313 5231 Specialklasslärare (-1972)
62232 6221 Specialklasslärare (1973-)
56991 5699 Specialkosmetolog
56251 5625 Speciallaboratorieskötare/ laboratorieskötare (1990-)
86173 8611 Specialläkare (6-ärig), allmänmedicin
86134 8611 Specialläkare (6-ärig), anestesiologi
86167 8611 Specialläkare (6-ärig), arbetshygien
86184 8611 Specialläkare (6-ärig), bamneurologi
86182 8611 Specialläkare (6-ärig), bampsykiatri
86114 8611 Specialläkare (6-ärig), barnsjukdomar
86163 8611 Specialläkare (6-ärig), foniatri
86172 8611 Specialläkare (6-ärig), fysiatri
86174 8611 Specialläkare (6-ärig), genetisk medicin
86175 8611 Specialläkare (6-ärig), geriatri
86115 8611 Specialläkare (6-ärig), hud- och könssjukdomar
86166 8611 Specialläkare (6-ärig), hälsovärd
86176 8611 Specialläkare (6-ärig), idrottsmedicin
86111 8611 Specialläkare (6-ärig), invärtes sjukdomar
86192 8611 Specialläkare (6-ärig), kancersjukdomar och radioterapi
86131 8611 Specialläkare (6-ärig), kirurgiska sjukdomar
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86151 8611
86152 8611
86153 8611
86154 8611
86155 8611
86156 8611 
86171 8611
86132 8611 
86113 8611 
86113 8611 
86181 8611
86133 8611 
86183 8611
86157 8611 
86181 8611 
86191 8611 
86112 8611 
86165 8611
86158 8611 
86199 8611 
86164 8611 
86161 8611 
86162 8611 
86211 8621 
52312 5231 
62231 6221 
62299 6221 
44621 4461 
56261 5626
56115 5611
56117 5611
56118 5611
56116 5611 
56114 5611
56111 5611
56112 5611 
56231' 5623
56113 5611 
56199 5611 
86515 8651
86513 8651 
86549 8651
86511 8651
86514 8651
86512 8651 
56332 5633 
86672 8667
86674 8667
86675 8667

Specialläkare (6-ärig), klinisk farmakologi 
Specialläkare (6-ärig), klinisk fysiologi 
Specialläkare (6-ärig), klinisk hematologi 
Specialläkare (6-ärig), klinisk kerni 
Specialläkare (6-ärig), klinisk mikrobiologi 
Specialläkare (6-ärig), klinisk neurofysiologi 
Specialläkare (6-ärig), kvinnosjukdomar och föriossningar 
Specialläkare (6-ärig), käkkirurgi 
Specialläkare (6-ärig), lungsjukdomar, lungtuberkulos 
Specialläkare (6-ärig), lungtuberkulos 
Specialläkare (6-ärig), nerv- och mentalsjukdomar 
Specialläkare (6-ärig), neurokirurgi 
Specialläkare (6-ärig), neurologi 
Specialläkare (6-ärig), patologi
Specialläkare (6-ärig), psykiatri, nerv- och mentalsjukdomar
Specialläkare (6-ärig), radiologi
Specialläkare (6-ärig), reumasjukdomar
Specialläkare (6-ärig), rättsmedicin
Specialläkare (6-ärig), serobakteriologi
Specialläkare (6-ärig), specialomräde okänt
Specialläkare (6-ärig), tandsjukdomar
Specialläkare (6-ärig), ögonsjukdomar
Specialläkare (6-ärig), öron-, näs- och strupsjukdomar
Specialläkare (8-ärig)
Speciallärare (-1972)
Speciallärare (1973-)
Speciallärarutbildning, specialomräde okänt (1973-)
Specialmälare (3-ärig)
Specialröntgenskötare/ röntgenskötare (1990-)
Specialsjukskötare/ sjukskötare, bamsjukvärd 
Specialsjukskötare/ sjukskötare, inremedicinsk och kirurgisk sjukvärd 
Specialsjukskötare/ sjukskötare, operations- och anestesisjukvärd 
Specialsjukskötare/ sjukskötare, psykiatrisk sjukvärd 
Specialsjukskötare, anestesiologi 
Specialsjukskötare, invärtessjukdomar 
Specialsjukskötare, kirurgi
Specialsjukskötare, moderskapsvärd och kvinnosjukdomar 
Specialsjukskötare, operationsavdelning 
Specialsjukskötare, specialomräde okänt 
Specialtandläkare, hälsovärd 
Specialtandläkare, klinisk tandvärd 
Specialtandläkare, specialomräde okänt 
Specialtandläkare, tand- och oralkirurgi 
Specialtandläkare, tandreglering 
Specialtandläkare, tandvärd 
Specialtandtekniker 
Specialveterinär, hästsjukdomar 
Specialveterinär, livsmedels- och miljöhygien 
Specialveterinär, produktionsdjurens hälso- och sjukvärd
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86673 8667 Specialveterinär, reproduktionsvetenskap
86671 8667 Specialveterinär, smädjurssjukdomar
86699 8667 Specialveterinär, specialomräde okänt
34534 3451 Spinnare
78311 7831 Stabsofficer, allmän
78314 7831 Stabsofficer, luftstridskraftema
78313 7831 Stabsofficer, sjöstridskraftema
78319 7831 Stabsofficer, specialomräde okänt
78312 7831 Stabsofficer, underhäll
41145 4111 Stenhuggare (3-ärig), hemslöjd och konstindustri
34532 3451 Stickare
58417 5841 Storhushällsföreständare
48434 4843 Storhushällskock, anstaltskock
40111 Studentexamen
62471 6247 Studiehandledare i grundskolan och gymnasiet
48431 4843 Studielinjen för arbetsledning i storhushäll (tid. kosthällerska för storhushäll)
35141 3511 Stuvare
45131 4511 Stuveritekniker
45111 4511 Styrman
38416 3841 Städare
58444 5844 Städtekniker
37168 3711 Svinskötare
34136 3411 Symaskinsmekaniker
32211 3221 Sysselsättningsledare (-1988)
52525 5252 Sysselsättningsledare (1989-)
53311 5331 Systemplanerare
34368 3435 Sägarbetsledare
54518 5451 Sägindustritekniker
34352 3435 Sägprocesskötare
34514 3451 Sömmare
31116 3111 Sömmare (kortare än 3-ärig), hemslöjd och konstindustri
41148 4111 Sömmare (3-ärig), hemslöjd och konstindustri

56281 5628
T

Tandhygienist
36973 3697 Tandlaborant
36131 3613 Tandskötare
46171 4617 Tandskötare, högre examen
56331 5633 Tandtekniker
34369 3435 Tapetserare
61231 6121 Teaterexamen
81869 8185 Teaterkonstdr, huvudämne okänt
71414 7141 Teaterkonstkand., danskonst
71413 7141 Teaterkonstkand., dramaturgi
71415 7141 Teaterkonstkand., Ijud- och ljusdesign
71412 7141 Teaterkonstkand., regi
71411 7141 Teaterkonstkand., skädespelararbete
71419 7141 Teaterkonstkand., utbildningsprogram okänt
81752 8175 Teaterkonstlic., dramaturgi
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8175
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6121
7242
8431
8438
8447
8447
8446
8441
8431
8441
8446
8438
8438
8446
8438
8446
8438
8438
8438
8445
8445
8435
8435
8435
8435
8435
8431
8431
8431
8431
8441
8441
8438
8447
8431
8431
8447
8445
8447
8438
8441
8441
8441
8441
8438
8431
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Teaterkonstlic., huvudämne okänt 
Teaterkonstlic., skädespelararbete 
Teaterregissör (-1971)
Teaterregissör, teaterskola, högskola-/regissöravdelning
Teckningslärare
Tekn dr, produktionsteknik
Tekn. dr, anläggningsteknik, väg- och trafikteknik
Tekn. dr, arbetarskydd
Tekn. dr, arbetspsykologi
Tekn. dr, arkitekturhistoria
Tekn. dr, bergsindustri
Tekn. dr, bilteknik
Tekn. dr, biokemisk industri, teknisk biokemi
Tekn. dr, bostadsplanering
Tekn. dr, byggnadsekonomi, produktionsteknik
Tekn. dr, byggnadsgeologi
Tekn. dr, byggnadslära
Tekn. dr, byggnadsmekanik
Tekn. dr, byggnadsplanering, bostäder och offentliga byggnader
Tekn. dr, byggnadsproduktionsteknik
Tekn. dr, byggnadsstatik, byggnadsmekanik
Tekn. dr, byggnadsteknik, husbyggnadsteknik
Tekn. dr, databehandlingsteknik, datamaskinteknik
Tekn. dr, datamaskinteknik
Tekn. dr, eiektronfysik
Tekn. dr, eiektronik, tillämpad elektronik
Tekn. dr, elektroteknisk instrumentering
Tekn. dr, elkraftsteknik, elverk
Tekn. dr, elverk
Tekn. dr, energiteknik, kraftverksteknik 
Tekn. dr, flygplansbyggnad 
Tekn. dr, flygteknik, flygplansbyggnad 
Tekn. dr, förbränningsmotorer 
Tekn. dr, grafisk teknik 
Tekn. dr, gruvteknik, bergsindustri 
Tekn. dr, husbyggnadsteknik 
Tekn. dr, huvudämne okänt 
Tekn. dr, hydraulik
Tekn. dr, hällfasthetslära i konstruktionsteknik
Tekn. dr, industriell ekonomi
Tekn. dr, informationsteknik
Tekn. dr, intemationell ekonomi
Tekn. dr, jordbyggnadsmekanik och grundbyggnad
Tekn. dr, kemi
Tekn. dr, kemisk fabriksteknik
Tekn. dr, kemisk industri, kemisk fabriksteknik
Tekn. dr, kemisk träförädling
Tekn. dr, konstruktionsteknik
Tekn. dr, kraftverksteknik
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84466 8446 Tekn. dr, landskapsplanering
84393 8438 Tekn. dr, lantmäteri
84311 8431 Tekn. dr, maskinbyggnad
84329 8431 Tekn. dr, maskinkonstruktion
84324 8431 Tekn. dr, materialteknik, metallteknologi
84447 8441 Tekn. dr, metallernas bearbetning och värmebehandling
84324 8431 Tekn. dr, metallteknologi
84444 8441 Tekn. dr, metallurgi, processmetallurgi
84447 8441 Tekn. dr, metallära, metallernas bearbetning och värmebehandling
84427 8441 Tekn. dr, miljövdrdsteknik
84423 8441 Tekn. dr, pappersteknik
84483 8447 Tekn. dr, personaladministration, arbetspsygologi
84464 8446 Tekn. dr, planering
84463 8446 Tekn. dr, planering av offentliga byggnader
84465 8446 Tekn. dr, planeringsgrunder
84332 8431 Tekn. dr, plastteknik
84444 8441 Tekn. dr, processmetallurgi
84411 8441 Tekn. dr, processteknik
84481 8447 Tekn. dr, produktionsekonomi, industriell ekonomi
84357 8435 Tekn. dr, radioteknik
84361 8435 Tekn. dr, reglerteknik, systemteknik
84464 8446 Tekn. dr, samhällsplanering, stadsplanelära, planering
84312 8431 Tekn. dr, skeppsbyggnadsteknik
84464 8446 Tekn. dr, stadsplanelära
84361 8435 Tekn. dr, systemteknik
84433 8441 Tekn. dr, teknisk biokemi
84485 8447 Tekn. dr, teknisk ekonomi, intemationell ekonomi
84371 8435 Tekn. dr, teknisk fysik
84451 8445 Tekn. dr, teknisk matematik
84358 8435 Tekn. dr, telefonteknik
84454 8445 Tekn. dr, teleinformatik
84453 8445 Tekn. dr, telekommunikationsteknik
84372 8435 Tekn. dr, teoretisk elteknik
84314 8431 Tekn. dr, textil- och beklädnadsindustriteknik
84353 8435 Tekn. dr, tiliämpad elektronik
84422 8441 Tekn. dr, träets mekaniska teknik
84421 8441 Tekn. dr, träförädling
84423 8441 Tekn. dr, träkemi, kemisk träförädling, pappersteknik
84386 8438 Tekn. dr, vattenbyggnad
84386 8438 Tekn. dr, vattenförsörjnings- och avloppsteknik
84386 8438 Tekn. dr, vattenresurslära
84386 8438 Tekn. dr, vattenteknik, vattenbyggnad, vattenresurslära, vattenförsörjnings- 

och avloppsteknik
84323 8431 Tekn. dr, verkstadsteknik, produktionsteknik
84315 8431 Tekn. dr, W S-teknik
84385 8438 Tekn. dr, väg- och trafikteknik
84325 8431 Tekn. dr, värmeteknik och maskinlära
84326 8431 Tekn. dr, ängteknik
84185 8418 Tekn. lie., anläggningsteknik, väg- och trafikteknik
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8427
8427
8426
8421
8411
8421
8426
8418
8418
8426
8418
8426
8418
8418
8418
8425
8425
8415
8415
8415
8415
8415
8411
8411
8411
8411
8421
8421
8418
8427
8411
8411
8427
8425
8427
8418
8421
8421
8421
8421
8418
8411
8426
8418
8411
8411
8411
8421
8411
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Tekn. lic., arbetarskydd 
Tekn. lic., arbetspsykologi 
Tekn. lic., arkiteklurhistoria 
Tekn. lic., bergsindustri 
Tekn. lic., bilteknik
Tekn. lic., biokemisk industri, teknisk biokemi
Tekn. lic., bostadsplanering
Tekn. lic., byggnadsekonomi, produktionsteknik
Tekn. lic., byggnadsgeologi
Tekn. lic., byggnadslära
Tekn. lic., byggnadsmekanik
Tekn. lic., byggnadsplanering, bostäder och offentliga byggnader
Tekn. lic., byggnadsproduktionsteknik
Tekn. lic., byggnadsstatik, byggnadsmekanik
Tekn. lic., byggnadsteknik, husbyggnadsteknik
Tekn. lic., databehandlingsteknik, datamaskinteknik
Tekn. lic., datamaskinteknik
Tekn. lic., elektronfysik
Tekn. lic., elektronik, tillämpad elektronik
Tekn. lic., elektroteknisk instrumentering
Tekn. lic., elkraftsteknik, elverk
Tekn. lic., elverk
Tekn. lic., energiteknik, kraftverksteknik 
Tekn. lic., flygplansbyggnad 
Tekn. lic., flygteknik, flygplansbyggnad 
Tekn. lic., förbränningsmotorer 
Tekn. lic., grafisk teknik 
Tekn. lic., gruvteknik, bergsindustri 
Tekn. lic., husbyggnadsteknik 
Tekn. lic., huvudämne okänt 
Tekn. lic., hydraulik
Tekn. lic., hällfasthetslära i konstruktionsteknik
Tekn. lic., industriell ekonomi
Tekn. lic., informationsteknik
Tekn. lic., internationell ekonomi
Tekn. lic., jordbyggnadsmekanik och grundbyggnad
Tekn. lic., kemi
Tekn. lic., kemisk fabriksteknik
Tekn. lic., kemisk industri, kemisk fabriksteknik
Tekn. lic., kemisk träförädling
Tekn. lic., konstruktionsteknik
Tekn. lic., kraftverksteknik
Tekn. lic., landskapsplanering
Tekn. lic., lantmäteri
Tekn. lic., maskinbyggnad
Tekn. lic., maskinkonstruktion
Tekn. lic., materialteknik, metallteknologi
Tekn. lic., metallemas bearbetning och värmebehandling
Tekn. lic., metallteknonogi
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84244 8421 Tekn. lie., metallurgi, processmetallurgi
84247 8421 Tekn. lie., metallära, metallemas bearbetning och värmebehandling
84227 8421 Tekn. lie., miljövärdsteknik
84223 8421 Tekn. lie., pappersteknik
84283 8427 Tekn. lie., Personaladministration, arbetspsykologi
84264 8426 Tekn. lie., planering
84263 8426 Tekn. lie., planering av offentliga byggnader
84265 8426 Tekn. lie., planeringsgrunder
84132 8411 Tekn. lie., plastteknik
84244 8421 Tekn. lie., processmetailrugi
84211 8421 Tekn. lie., processteknik
84281 8427 Tekn. lie., produktionsekonomi, industriell ekonomi
84123 8411 Tekn. lie., produktionsteknik
84157 8415 Tekn. lie., radioteknik
84161 8415 Tekn. lie., reglerteknik, systemteknik
84264 8426 Tekn. lie., samhällsplanering, stadsplanelära, planering
84112 8411 Tekn. lie., skeppsbyggnadsteknik
84264 8426 Tekn. lie., stadsplanelära
84161 8415 Tekn. lie., systemteknik
84233 8421 Tekn. lie., teknisk biokemi
84285 8427 Tekn. lie., teknisk ekonomi, intemationell ekonomi
84171 8415 Tekn. lie., teknisk fysik
84251 8425 Tekn. lie., teknisk matematik
84158 8415 Tekn. lie., telefonteknik
84254 8425 Tekn. lie., teleinformatik
84253 8425 Tekn. lie., telekommunikationsteknik
84172 8415 Tekn. lie., teoretisk elteknik
84114 8411 Tekn. lie., textil- och bekiädnadsindustriteknik
84153 8415 Tekn. lie., tillämpad elektronik
84222 8421 Tekn. lie., träets mekaniska teknik
84221 8421 Tekn. lie., träförädling
84223 8421 Tekn. lie., träkemi, kemisk träförädling, pappersteknik
84186 8418 Tekn. lie., vattenbyggnad
84186 8418 Tekn. lie., vattenförsörjnings- och avloppsteknik
84186 8418 Tekn. lie., vattenresurslära
84186 8418 Tekn. lie., vattenteknik, vattenbyggnad, vattenresurslära, vattenförsörjnings-

och avloppsteknik
84123 8411 Tekn. lie., verkstadsteknik, produktionsteknik
84115 8411 Tekn. lie., W S-teknik
84185 8418 Tekn. lie., väg- och trafikteknik
84125 8411 Tekn. lie., värmeteknik och maskinlära
84126 8411 Tekn. Ile., ängteknik
44174 4417 Tekniker (-1988), anläggningsteknik (tid. kommunalteknik)
44158 4415 Tekniker (-1988), automationsteknik
44252 4425 Tekniker (-1988), beklädnadsindustri
44118 4411 Tekniker (-1988), bil- och lantbruksmaskinteknik
44116 4411 Tekniker (-1988), bilteknik
44241 4424 Tekniker (-1988), boktryckeriteknik
44291 4429 Tekniker (-1988), datamaskinteknik
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4415
4415
4415
4411
4417
4417
4438
4422
4417
4411
4422
4417
4426
4411
4411
4411
4411
4415
4411
4438
4422
4422
4411
4411
4415
4422
4411
4421
4421
4415
4429
4429
4415
4411
4411
4417
4425
4438
5448
5445
5448
5441
5455
5445
5448
5453
5448
5457
5441
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Tekniker (-1988), elindustri
Tekniker (-1988), elkraftsteknik
Tekniker (-1988), elverk
Tekniker (-1988), gjuteriteknik
Tekniker (-1988), gruvteknik
Tekniker (-1988), husbyggnad
Tekniker (-1988), hälsovärdsteknik
Tekniker (-1988), kemi
Tekniker (-1988), kommunalteknik
Tekniker (-1988), konstruktionsteknik
Tekniker (-1988), laboratorieteknik
Tekniker (-1988), lantmäteriteknik
Tekniker (-1988), livsmedelsteknik
Tekniker (-1988), maskin- och metallteknik
Tekniker (-1988), maskinautomation
Tekniker (-1988), maskinbyggnad
Tekniker (-1988), maskinmästare (övermaskinmästare)
Tekniker (-1988), mät- och reglerteknik, elektroavdelning
Tekniker (-1988), mät- och reglerteknik, maskinavdelning
Tekniker (-1988), omräde okänt
Tekniker (-1988), pappersteknik
Tekniker (-1988), processteknik
Tekniker (-1988), processteknik (maskinavdelning)
Tekniker (-1988), produktionsteknik
Tekniker (-1988), radioteknik
Tekniker (-1988), silikatteknik
Tekniker (-1988), skeppsbyggnad
Tekniker (-1988), skivindustri
Tekniker (-1988), snickeriindustri
Tekniker (-1988), telefonteknik
Tekniker (-1988), teleinformatik
Tekniker (-1988), telekommunikationsteknik
Tekniker (-1988), teleteknik
Tekniker (-1988), transportteknik
Tekniker (-1988), W S-teknik
Tekniker (-1988), väg- och vattenbyggnad
Tekniker (-1988), vävnadsindustri
Tekniker (-1988), ytbehandlingsteknik
Tekniker (1989-), anläggningsteknik
Tekniker (1989-), automationsteknik
Tekniker (1989-), bergbrytnings- och schaktningsteknik
Tekniker (1989-), bilteknik
Tekniker (1989-), boktryckeriteknik
Tekniker (1989-), elkraftsteknik
Tekniker (1989-), husbyggnadsteknik
Tekniker (1989-), laboratorieteknik
Tekniker (1989-), lantmäteriteknik
Tekniker (1989-), livsmedelsteknik
Tekniker (1989-), maskin- och metallteknik
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54412 5441 Tekniker (1989-), maskinautomation
54682 5468 Tekniker (1989-), miljö- och hälsoskyddsteknik
54531 5453 Tekniker (1989-), pappersteknik
54561 5456 Tekniker (1989-), planeringsteknik inom beklädnadsbranschen
54532 5453 Tekniker (1989-), processteknik
54413 5441 Tekniker (1989-), skeppsbyggnad
54513 5451 Tekniker (1989-), skivteknik
54699 5468 Tekniker (1989-), studielinje okänd
54581 5458 Tekniker (1989-), teleinformatik
54563 5456 Tekniker (1989-), textilteknik
54562 5456 Tekniker (1989-), tillverkningsteknik inom beklädnadsbranschen
54422 5441 Tekniker (1989-), transportteknik
54511 5451 Tekniker (1989-), träteknik
54431 5441 Tekniker (1989-), VVS-teknik
54681 5468 Tekniker (1989-), ytbehandlingsteknik
54518 5451 Tekniker, träteknik (1990-); sägindustritekniker
58231 5821 Teknikerofficer (tid. militärtekniker)
71112 7111 Teknisk design (stud.ex. 4-ärig)
36972 3697 Tekniskt biträde vid apotek
34257 3425 Telefonmontör (kortare än 3-ärig)
44556 4455 Telefonmontör (3-ärig)
81214 8121 Teol. dr, dogmatik
81222 8121 Teol. dr, ekumenik
81217 8121 Teol. dr, Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria
81211 8121 Teol. dr, gamla testamentets exegetik
81249 8121 Teol. dr, huvudämne okänt
81213 8121 Teol. dr, kyrkohistoria
81219 8121 Teol. dr, kyrkosociologi
81212 8121 Teol. dr, nya testamentets exegetik
81216 8121 Teol. dr, praktisk teologi
81218 8121 Teol. dr, religionspedagogik
81221 8121 Teol. dr, religionsvetenskap
81215 8121 Teol. dr, teologisk etik samt religionsfilosofi
71521 7152 Teol. kand.
72451 7245 Teol. kand., religionslärare
81114 8111 Teol. lic., dogmatik
81122 8111 Teol. lic., ekumenik
81117 8111 Teol. lic., Finlands och Skandinaviens kyrkohistoria
81111 8111 Teol. lic., gamla testamentets exegetik
81149 8111 Teol. lic., huvudämne okänt
81113 8111 Teol. lic., kyrkohistoria
81119 8111 Teol. lic., kyrkosociologi
81112 8111 Teol. lic., nya testamentets exegetik
81116 8111 Teol. lic., praktisk teologi
81118 8111 Teol. lic., religionspedagogik
81121 8111 Teol. lic., religionsvetenskap
81115 8111 Teoi. lic., teologisk etik samt religionsfilosofi
71511 7151 Teologisk dimissionsexamen (-1953)
61991 6199 Teologisk-filosofisk examen
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34432
71113
51113
62126
44464
34511
38417
34519
34312
58111
38122
48121
32412
42992
34451
44736
37311
37311
52972
37321
37322
37323
47311
64212
44213
44214
45558
38417
58443

48115
34567
48211
32111
52522
32111
52523
42112
44441
37971
58415

62199
52399
38465
33975
37421

Alfabetista register

3443 Textframställare
7111 Textildesign (stud.ex. 4-árig)
5111 Textilkonst (mellansk. 4-ár)
6212 Textillärare
4441 Textilmaskinmontör (3-árig)
3451 Textiltillverkare
3841 Textilvárdare
3451 Tillskärare
3431 Timmerman
5811 Tjänsteexamen för polisbefäl
3812 Tjänsteexamen för polismanskap
4812 Tjänsteexamen för polisunderbefäl
3241 Trafiklärare (-1993), bilskollärare
4299 Trafiklärare (1994-)
3443 Tryckare
4473 Tryckformframställare
3731 Trädgärdsarbetare (tid. trädgärdsbiträde)
3731 Trädgärdsbiträde
5297 Trädgärdsiärare (trädgärdslärarinst. -1966)
3731 Trädgärdsmästare, ej specialomräde
3731 Trädgärdsmästare, odling
3731 Trädgärdsmästare, parklinje
4731 Trädgärdstekniker
6421 Trähushällningsingenjör
4421 Träindustritekniker, skivavdelning
4421 Träindustritekniker, sägavdelning
4551 Tv-scripta
3841 Tvätteriarbetare
5844 Tvätteritekniker

U
4811 Underbefälsexamen för räddningsbranschen
3455 Undermejerist
4821 Underofficersexamen
3211 Ungdoms- och fritidsinstruktör
5252 Ungdoms- och fritidsledare
3211 Ungdomsledare (-1989)
5252 Ungdomsledare inom kyrkan (1990-)
4211 Ungdomssekreterare (-1989)
4441 Urmakare
3797 Utövare av naturhushällning och skogsbmk 
5841 Utbildning av administrativa törmän pä medelnivä inom hoteli- och 

restaurangbranschen
6219 Utbildning av grundskollärare, specialomräde okänt 
5231 Utbildning av speciallärare, specialomräde okänt (-1972)
3843 Utbildning för kate- och restaurangbranschen 
3397 Utbildning för turism, kortare än 3-ärig 
3741 Utbildning i gärdsbrukets skogshushällning
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Alfabetiskt register

34119
34119
34122
44413
44415
86611
86649
86621
86613
86614 
86616
86642
86646
86643 
86641 
86622
86647 
86645 
86651 
86647 
86669 
66311 
76311 
63111 
36512 
36512 
34513 
31114 
41147 
32311

37411
35411
52413 
52415 
52449 
52412
52414 
52411 
51211 
34431 
41111 
31141 
41131 
34351 
44681

V
3411 Ventilationsmontör, ventilationsplätslagare
3411 Ventilationsplätslagare
3411 Verkstadsmekanlker (kortare än 3-ärig)
4441 Verkstadsmekanlker (3-ärig)
4441 Verktygsmekaniker
8661 Veterinärmed. dr, anatomi
8661 Veterinärmed. dr, anestesiologi
8661 Veterinärmed. dr, biokemi
8661 Veterinärmed. dr, farmakologi
8661 Veterinärmed. dr, fysiologi
8661 Veterinärmed. dr, husdjursgenetik
8661 Veterinärmed. dr, husdjurshygien
8661 Veterinärmed. dr, inre medioin
8661 Veterinärmed. dr, kirurgi
8661 Veterinärmed. dr, livsmedelshygien
8661 Veterinärmed. dr, mikrobiologi
8661 Veterinärmed. dr, obstetrik
8661 Veterinärmed. dr, oftalmologi
8661 Veterinärmed. dr, patologi
8661 Veterinärmed. dr, reproduktionsvetenskap, obstetrik
8661 Veterinärmed. dr, specialomräde okänt
6631 Veterinärmed. kand.
7631 Veterinärmed. lie.
6311 Vicenotarie, lägre rättsexamen
3651 Värdare av psykiskt utvecklingshämmade
3651 Värdare av utvecklingshämmade, värdare av psykiskt utvecklingshämmade 
3451 Vävare
3111 Vävare (kortare än 3-ärig), hemslöjd och konstindustri 
4111 Vävare (3-ärig), hemslöjd och konstindustri
3231 Vävnads- och sömnadskonsulent

Y
3741 Yrkesarbetare för skogsbruk
3541 Yrkeschaufför
5241 Yrkeslärare för herr- och damfrisörer
5241 Yrkeslärare i inkvarterings- och kosthällsbranschen
5241 Yrkeslärare i yrkesskola, specialomräde okänt
5241 Yrkeslärare inom den näringsekonomiska branschen
5241 Yrkeslärare inom kosmetologbranschen
5241 Yrkeslärare inom sömnads- och bekiädnadsbranschen
5121 Yrkesskädespelare
3443 Yrkesutbildning för boktryckeribranschen (kortare än 3-ärig) 
4111 Yrkesutbildning för dräktdesign (3-ärig)
3111 Yrkesutbildning för fotograferingsbranschen (kortare än 3-ärig)
4111 Yrkesutbildning för fotograferingsbranschen (3-ärig)
3435 Yrkesutbildning för mekanisk träförädling (kortare än 3-ärig) 
4468 Yrkesutbildning för pappers- och cellulosaindustrin, minst 3-ärig
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34911
42111
42112
31131
41121
34363

62191
62192

38132
44119
55111

Atfabetiskt register

3491 Yrkesutbildning for plast- och gummibranschen (kortare an 3-irig) 
4211 Yrkesutbildning for ungdoms- och socialarbete inom kyikan (-1989) 
4211 Yrkesutbildning for ungdomsarbete (-1989, ungdomssekreterare)
3111 Yrkesutbildning i grafisk planering (kortare Sn 3-irig)
4111 Yrkesutbildning i grafisk planering (3^rig)
3435 Ytbehandlare

A
6219 Amneslarare i engelska sprAket
6219 Amneslarare i svenska sprAket

6
3813 Overf&ngvaktare 
4411 dvermaskinmastare
5511 Overstyrman
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Liite 1, ISCED-AVAIN
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