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N:o 567

tieliikennelain 103 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 2005

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 103 §, sellaisena
kuin se on laissa 401/2005, seuraavasti:

103 §

Liikennerikkomus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta
muuten kuin 73 a, 98—102 tai 105 a §:ssä
mainitulla tavalla rikkoo tätä lakia tai sen

nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä,
on tuomittava liikennerikkomuksesta sak-
koon.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2005.

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 2005

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtanen
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LiVM 17/2005
EV 85/2005
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Opetusministeriön asetus

N:o 568

yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikois-
tumiskoulutuksista

Annettu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2005

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti, säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun
yliopistolain (645/1997) 7 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 715/2004:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yliopistolaissa
(645/1997) tarkoitettujen yliopistojen koulu-
tusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen kou-
lutusohjelmista sekä alemman korkeakoulu-
tutkinnon pohjalta suoritettavan erikoistumis-
koulutuksen ja lisensiaatin tutkintoon sisäl-
tyvien erikoistumiskoulutusten aloista, joiden
muutos edellyttää yliopiston esitystä.

2 §

Koulutusvastuun täsmentäminen

Koulutusvastuun täsmentämisellä tarkoite-
taan sitä, minkä alojen, oppiaineryhmien ja
oppiaineiden syventäviä opintoja yliopistot
voivat järjestää humanistisella, kasvatustie-
teellisellä, luonnontieteellisellä, yhteiskunta-
tieteellisellä ja terveystieteiden alalla sekä
sitä, kuinka opettajankoulutuksen tehtävät on
jaettu yliopistojen välillä. Tämän asetuksen
liitteenä on luettelo humanistisista ja luon-
nontieteellisistä aloista, oppiaineryhmistä ja
eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opin-

toja yliopistot järjestävät; yhteiskuntatieteel-
lisistä aloista ja oppiaineryhmistä, joiden
syventäviä opintoja yliopistot järjestävät; ter-
veystieteellisen alan ja kasvatustieteellisen
alan oppiaineista, joiden syventäviä opintoja
yliopistot järjestävät sekä kasvatustieteellisen
alan opettajankoulutuksen vastuun jaosta yli-
opistojen välillä.
Yliopisto ei voi näillä koulutusaloilla aloit-

taa syventävien opintojen järjestämistä eikä
luopua alan, oppiaineryhmän tai oppiaineen
syventävien opintojen järjestämisestä ilman
tämän asetuksen muutosta.

3 §

Koulutusohjelmat

Asetuksessa säädetään yliopistojen koulu-
tusohjelmista kuvataiteen, taideteollisen,
tanssi-, teatteri-, teknistieteellisellä ja musii-
kin alalla. Tämän asetuksen liitteenä on
luettelo teknistieteellisen alan koulutusohjel-
mista. Ylempään korkeakoulututkintoon joh-
tavista alemman korkeakoulututkinnon ta-
soon pohjautuvista koulutusohjelmista, joihin
on erillinen valinta eli niin sanotuista mais-
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teriohjelmista säädetään erikseen opetusmi-
nisteriön asetuksella.

4 §

Erikoistumiskoulutukset

Alemman korkeakoulututkinnon pohjalta
suoritettavana erikoistumiskoulutuksena voi-
daan suorittaa farmaseutin erikoistumiskou-
lutus. Lisensiaatintutkintoon sisältyviä eri-
koistumiskoulutuksia ovat erikoispsykologin
koulutus, erikoispuheterapeutin koulutus, ter-
veydenhuollon luonnontieteellinen erikoistu-
miskoulutus, proviisorin erikoistumiskoulutus
sekä erikoissosiaalityöntekijän koulutus. Ope-
tusministeriö päättää kunkin yliopiston esi-
tyksestä sosiaali- ja terveysministeriötä kuul-
tuaan, mitä erikoistumiskoulutuksia ja niiden
erikoisaloja kussakin yliopistossa on. Erikois-
lääkärin, erikoiseläinlääkärin ja erikoisham-
maslääkärin tutkintoon johtavista koulutuk-
sista säädetään erikseen.

5 §

Sosiaalityön koulutus

Sosiaalityön koulutusta järjestetään Helsin-
gin, Jyväskylän, Kuopion, Lapin, Tampereen
ja Turun yliopistoissa. Helsingin yliopistossa
sosiaalityön koulutus järjestetään myös
Svenska social- och kommunalhögskolanissa
ja yliopistossa suoritettavina opintoina.

6 §

Kuvataiteen ala

Kuvataideakatemiassa voidaan suorittaa
seuraavat koulutusohjelmat:
1) kuvanveiston koulutusohjelma;
2) maalaustaiteen koulutusohjelma;
3) taidegrafiikan koulutusohjelma; sekä
4) tila-aikataiteen koulutusohjelma.

7 §

Musiikin ala

Sibelius-Akatemiassa voidaan suorittaa
seuraavat koulutusohjelmat:
1) esittävän säveltaiteen koulutusohjelma;

2) jazzmusiikin koulutusohjelma;
3) kansanmusiikin koulutusohjelma;
4) kirkkomusiikin koulutusohjelma;
5) laulumusiikin koulutusohjelma;
6) musiikkikasvatuksen koulutusohjelma;
7) musiikkiteknologian koulutusohjelma;
8) orkesterin- ja kuoronjohdon koulutus-

ohjelma; sekä
9) sävellyksen ja musiikinteorian koulu-

tusohjelma.

8 §

Taideteollinen ala

Taideteollisessa korkeakoulussa voidaan
suorittaa seuraavat koulutusohjelmat:
1) elokuvataiteen koulutusohjelma;
2) graafisen suunnittelun koulutusohjelma;
3) keramiikka- ja lasitaiteen koulutusoh-

jelma (TaK), josta opiskelijalla on oikeus
jatkaa taideteollisen muotoilun maisteriohjel-
maan;
4) kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma;
5) lavastustaiteen koulutusohjelma;
6) sisustusarkkitehtuurin ja huonekalu-

suunnittelun koulutusohjelma (TaK), josta
opiskelijalla on oikeus jatkaa kalustesuunnit-
telun tai tilasuunnittelun maisteriohjelmaan;
7) tekstiilitaiteen koulutusohjelma;
8) teollisen muotoilun koulutusohjelma;
9) vaatetussuunnittelun ja pukutaiteen kou-

lutusohjelma; sekä
10) valokuvataiteen koulutusohjelma.
Lapin yliopistossa voidaan suorittaa seu-

raavat koulutusohjelmat:
1) audiovisuaalisen mediakulttuurin kou-

lutusohjelma;
2) graafisen suunnittelun koulutusohjelma;
3) kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma;
4) tekstiili- ja vaatetusalan koulutusohjel-

ma; sekä
5) teollisen muotoilun koulutusohjelma.

9 §

Tanssiala

Teatterikorkeakoulussa voidaan suorittaa
seuraava koulutusohjelma:
1) tanssin koulutusohjelma.
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10 §

Teatteriala

Teatterikorkeakoulussa voidaan suorittaa
seuraavat koulutusohjelmat:
1) dramaturgian koulutusohjelma;
2) näyttelijäntyön koulutusohjelma (suo-
menkielinen ja ruotsinkielinen);
3) ohjauksen koulutusohjelma; sekä
4) valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjel-
ma.
Tampereen yliopistossa voidaan suorittaa
seuraava koulutusohjelma:
1) teatterityön koulutusohjelma.

11 §

Farmaseutin erikoistumiskoulutus

Farmaseutin tai muun vastaavan tutkinnon
pohjalta voidaan suorittaa erikoistumiskoulu-
tus sairaala- ja terveyskeskusfarmasiassa ja
teollisuusfarmasiassa. Sairaala- ja terveyskes-
kusfarmasian erikoistumiskoulutus voidaan
suorittaa Kuopion yliopistossa ja teollisuus-
farmasian erikoistumiskoulutus Helsingin yli-
opistossa.

12 §

Proviisorin erikoistumiskoulutus

Kun lisensiaatin tutkinto suoritetaan pro-
viisorin tutkinnon tai muun vastaavan tutkin-
non pohjalta, tutkintoon voidaan sisällyttää
proviisorin erikoistumiskoulutus apteekkifar-
masiassa, sairaala- ja terveyskeskusfarmasi-
assa ja teollisuusfarmasiassa. Proviisorin eri-
koistumiskoulutus apteekkifarmasiassa ja sai-
raala- ja terveyskeskusfarmasiassa voidaan
suorittaa Kuopion yliopistossa sekä apteek-
kifarmasiassa ja teollisuusfarmasiassa Helsin-
gin yliopistossa.

13 §

Erikoispuheterapeutin koulutus

Kun lisensiaatin tutkinto suoritetaan logo-
pedian alan ylemmän korkeakoulututkinnon
pohjalta, tutkintoon voidaan sisällyttää eri-

koispuheterapeutin koulutus seuraavilla eri-
koisaloilla:
1) aikuisten neurologisperäiset kommuni-

kaatiohäiriöt;
2) lasten neurologisperäiset kommunikaa-

tiohäiriöt;
3) kuulovammojen aiheuttamat kommuni-

kaatiohäiriöt; sekä
4) äänihäiriöt.
Nämä erikoistumiskoulutukset voidaan

suorittaa Helsingin ja Oulun yliopistoissa.

14 §

Terveydenhuollon luonnontieteellinen eri-
koistumiskoulutus

Kun lisensiaatin tutkinto suoritetaan luon-
nontieteellisen, maatalous-metsätieteellisen
tai teknillistieteellisen ylemmän korkeakou-
lututkinnon pohjalta, tutkintoon voidaan si-
sällyttää sairaalageneetikon, sairaalafyysikon,
sairaalakemistin, sairaalamikrobiologin ja sai-
raalasolubiologin erikoistumiskoulutus. Hel-
singin yliopistossa voidaan suorittaa sairaa-
lageneetikon, sairaalafyysikon, sairaalake-
mistin ja sairaalamikrobiologin erikoistumis-
koulutus, Jyväskylän yliopistossa sairaa-
lasolubiologin erikoistumiskoulutus, Kuopion
yliopistossa sairaalafyysikon ja sairaalake-
mistin erikoistumiskoulutus ja Oulun yliopis-
tossa sairaalafyysikon erikoistumiskoulutus.

15 §

Erikoispsykologin koulutus

Kun lisensiaatin tutkinto suoritetaan psy-
kologian maisterin tutkinnon tai muun vas-
taavan tutkinnon pohjalta, tutkintoon voidaan
sisällyttää erikoispsykologin koulutus seuraa-
villa erikoisaloilla: kehitys- ja kasvatuspsy-
kologia, neuropsykologia, psykoterapia, ter-
veyspsykologia sekä työ- ja organisaatiopsy-
kologia. Erikoispsykologin koulutus voidaan
kaikilla mainituilla erikoisaloilla suorittaa
Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Tampereen
ja Turun yliopistoissa sekä Åbo Akademissa.

16 §

Erikoissosiaalityöntekijän koulutus

Kun lisensiaatin tutkinto suoritetaan yh-
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teiskuntatieteiden tai valtiotieteiden maisterin
tutkinnon tai muun vastaavan tutkinnon poh-
jalta, tutkintoon voidaan sisällyttää erikois-
sosiaalityöntekijän koulutus seuraavilla eri-
koisaloilla: lapsi- ja nuorisososiaalityö, kun-
touttava sosiaalityö, marginalisaatiokysymys-
ten sosiaalityö, hyvinvointipalvelujen erikois-
ala sekä yhteisösosiaalityö. Erikoissosiaali-
työntekijän koulutus voidaan kaikilla
mainituilla erikoisaloilla suorittaa Helsingin,

Jyväskylän, Kuopion, Lapin, Tampereen ja
Turun yliopistoissa.

17 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
elokuuta 2005.

Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2005

Opetusministeri Tuula Haatainen

Opetusneuvos Ari Saarinen
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Liite I 
 
Humanistiset tutkinnot 
Luettelo aloista, oppiaineryhmistä ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot 
järjestävät humanistisella alalla 
  HY JoY JY OY TaY TY VY ÅA
Euroopan ulkopuolisten kielten ja kulttuurien ala x               
Filosofian ala x             x 
Kirjallisuuden ala x x x x x x   x 
Klassisten kielten ja antiikin kulttuurien ala x   x     x     
Logopedian ala x     x x x   x 
Pohjoismaisten kielten ala x x x x x x x x 
Suomen kielen ja sen sukukielten ala x x x x x x x x 
Viestintätieteiden ala x   x x x x x   
Englantilainen filologia, englanti x x x x x x x x 
Etnologia, folkloristiikka, kansanrunoudentutkimus,                 
kansatiede, perinteentutkimus x x x     x   x 
Germaaninen filologia, saksa x x x x x x x x 
Musiikkikasvatus, -terapia     x           
Romaaninen filologia, ranska x   x   x x   x 
Suomen, Suomen ja Skandinavian, pohjoismainen, ylei-
nen historia x x x x x x   x 
Uskontohistoria, uskontotiede x         x   x 
Venäjän kieli ja kirjallisuus, venäjä, slaavilainen filologia x x x   x x   x 
Aate- ja oppihistoria       x         
Arkeologia x     x   x     
Balttilaiset kielet ja kulttuuri x               
Espanjalainen filologia, espanja x         x     
Estetiikka x               
Etnomusikologia         x       
Fonetiikka x         x     
Italialainen filologia x               
Italian kieli ja kulttuuri           x     
Kieliteknologia x               
Kognitiotiede x               
Kulttuuriantropologia x     x         
Kulttuurihistoria           x     
Kulttuurintutkimus   x             
Maisemantutkimus           x     
Musiikkitiede x   x     x   x 
Soveltava kielitiede     x       x   
Taidehistoria x   x     x   x 
Taidekasvatus     x           
Taloushistoria     x           
Teatteritiede x               
Yleinen kielitiede x x       x     
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Liite II 
  
  
Kasvatustieteelliset tutkinnot ja opettajankoulutus 
Luettelo oppiaineista, joiden syventävät opinnot ovat pääaineen asemassa eri yliopistoissa 
kasvatustieteellisellä alalla 
  
  HY JoY JY LY OY TaY TY ÅA 
Kasvatustiede  x x x x x x x x 
Aikuiskasvatus(tiede), aikuiskoulutus x x x x   x x x 
Erityispedagogiikka  x x x       x x 
Kasvatuspsykologia x       x       
Kasvatussosiologia   x             
Mediakasvatus       x         
Musiikkikasvatus          x       
Kotitaloustiede  x x             
Käsityökasvatus, käsityötiede, tekstii-
lityö x x         x x 
Varhaiskasvatustiede     x           

  
  
Luettelo opettajankoulutuksen koulutusvastuun jaosta yliopistojen välillä  
kasvatustieteellisellä alalla 
  
  HY JoY JY LY OY TaY TY ÅA 
Lastentarhanopettajien koulutus  x x x   x x x x 
Luokanopettajien koulutus x x x x x x x x 
Aineenopettajien koulutus                 
(ensimmäinen opetettava aine)                 
* kotitalous x x           x 
* käsityö x x         x x 
* musiikki         x       
Erityisopettajien koulutus x x x       x x 
Opinto-ohjaajien koulutus   x x         x 
Opettajan pedagogiset opinnot x x x x x x x x 
Ammatillisten oppilaitosten opettajankoulutus               x 
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Liite III 
  
Luonnontieteelliset tutkinnot 
Luettelo aloista, oppiaineryhmistä ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot 
järjestävät luonnontieteellisellä alalla 
  
  HY JoY JY KY OY TaY TTY TY ÅA 
Biokemian ala x     x x x   x x 
Biologian ala x x x x x     x x 
Fysiikan ala x x x x x   x x x 
Geologian ala x       x     x x 
Kemian ala x x x   x   x x x 
Maantieteen ala x x     x     x   
Matematiikan ala x x x   x x x x x 
Tietojenkäsittelyn ala x x x x x x x x x 
Filosofia           x       
Geofysiikka x       x         
Informaatiotutkimus           x       
Kognitiotiede     x             
Meteorologia x                 
Tilastotiede x x x   x x   x x 
Tähtitiede x       x     x   
Ympäristötiede  x x x x x     x x 
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Liite IV 
  
Terveystieteelliset tutkinnot 
Luettelo oppiaineista, joiden syventävät opinnot ovat pääaineen asemassa eri yliopistoissa  
terveystieteellisellä alalla 
  
  JY KY OY TaY TY ÅA
Ergonomia   x         
Fysioterapia x           
Gerontologia ja kansanterveys x           
Hoitotiede   x x x x x 
Hyvinvointitekniikka     x       
Kansanterveystiede   x   x     
Kliininen laboratoriotiede     x       
Liikuntalääketiede x x         
Radiografia     x       
Ravitsemustiede   x         
Terveyshallintotiede   x x       
Terveyskasvatus x           
Terveystaloustiede   x         
Toimintaterapia x           
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Liite V 
  
Yhteiskuntatieteelliset tutkinnot 
Luettelo aloista ja eräistä oppiaineista, joiden syventäviä opintoja yliopistot järjestävät  
pääaineina yhteiskuntatieteellisellä alalla 
  
  HY JoY JY KY LY TaY TY VY ÅA 
Filosofian ala x x x       x     
Hallintotieteiden ala x       x x   x x 
Sosiaalitieteiden ala x x x x x x x   x 
Taloustieteiden ala x x x   x   x   x 
Valtio-opin ala x   x   x x x   x 
Viestintätieteiden ala  x         x     x 
Aluetiede           x       
Folkrätt                 x 
Julkisoikeus   x     x         
Kehityspsykologia     x           x 
Offentlig rätt                 x 
Poliittinen historia x           x     
Privaträtt                 x 
Sosiaalipsykologia x     x   x       
Talous- ja sosiaalihistoria  x                 
Tilastotiede  x x x       x   x 
Yhteiskuntamaantiede    x               
Ympäristöpolitiikka            x       
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Liite VI 
  
Teknillistieteelliset tutkinnot 
Luettelo koulutusohjelmista ja tutkinto-ohjelmista, joiden syventäviä opintoja yliopistot  
järjestävät teknillistieteellisellä alalla 
  
  LTY OY TTY TKK TY VY ÅA 
Arkkitehtuuri   x x x       
Automaatiotekniikka     x         
Automaatio- ja systeemitekniikka       x       
Bioinformaatioteknologia       x       
Biotekniikka     x   x     
Elektroniikka ja sähkötekniikka       x       
Energiatekniikka x             
Energia- ja LVI-tekniikka       x       
Geomatiikka       x       
Informaatioverkostot   x   x       
Kemiantekniikka x     x       
Kiinteistötalous       x       
Konetekniikka x x x x       
Maisema-arkkitehtuuri       x       
Materiaalitekniikka     x x       
Prosessitekniikka   x         x 
Puunjalostustekniikka       x       
Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka       x       
Rakennustekniikka     x         
Sähkötekniikka x x x         
Sähkö- ja energiatekniikka           x   
Teknillinen fysiikka ja matematiikka       x       
Teknis-luonnontieteellinen     x         
Tekstiili- ja vaatetustekniikka     x         
Tietojohtaminen     x         
Tietoliikenne-elektroniikka     x         
Tietoliikennetekniikka       x       
Tietotekniikka x x x x   x x 
Tietotekniikka, elektroniikka ja tietoliikennetekniikka         x     
Tuotantotalous x x x x       
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka       x       
Ympäristötekniikka x x           
Ympäristö- ja energiatekniikka     x         

  
Huomautukset 
 
1. Teknillinen korkeakoulu voi sijoittaa ylempään tutkinto-ohjelmaan valitsemansa opiskelijat 
ensiksi johonkin korkeakoulun itsensä hyväksymään ja nimeämään alempaan tutkinto-
ohjelmaan tekniikan kandidaatin tutkintoa suorittamaan. 



Opetusministeriön asetus

N:o 569

yliopistojen maisteriohjelmista

Annettu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2005

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti, säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun
yliopistolain (645/1997) 7 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 715/2004:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yliopistolaissa
(645/1997) tarkoitettujen yliopistojen maiste-
riohjelmista, jotka ovat yliopistojen tutkin-
noista annetun asetuksen (794/2004) 3 §:n
mukaisia. Opetusministeriö hyväksyy mais-
teriohjelmat yliopistojen esittämien suunni-
telmien mukaisiksi. Uuden maisteriohjelman
aloittaminen, asetukseen kirjatun maisterioh-
jelman lopettaminen tai maisteriohjelman
olennainen muutos vaatii asetukseen muutos-
ta, jonka opetusministeriö tekee yliopiston
esityksestä.

2 §

Maisteriohjelmat

Maisteriohjelmaksi nimitetään ylempään
korkeakoulututkintoon johtavaa, alempaan
korkeakoulututkintoon tai sitä tasoltaan vas-
taavaan koulutukseen pohjautuvaa koulutusta,
joka järjestetään koulutusohjelmana, johon on
erillinen valinta.

3 §

Aiempien tutkintoasetusten nojalla käynnis-
tetyt koulutusohjelmat

Yliopistoissa voi olla myös aiempien tut-
kintoasetusten nojalla käynnistettyjä maiste-
riohjelmaksi kutsuttuja koulutusohjelmia. Nä-
mä olemassa olevat koulutusohjelmat on
lopetettava tai uudistettava tutkintoasetuksen
mukaisiksi ja lisättävä asetukseen viimeistään
yliopistolain muutoksen (715/2004) määritte-
lemän siirtymäajan kuluessa.

4 §

Helsingin yliopisto

Helsingin yliopistossa voi suorittaa seuraa-
vat maisteriohjelmat:
1) Biotekniikan maisteriohjelma (Master′s

Degree Programme in Biotechnology)
(ETM/FM/MMM; yhteistyössä Teknillisen
korkeakoulun kanssa);
2) Kaupunkitutkimuksen maisteriohjelma

(FM/VTM);
3) Kieli-, puhe- ja käännösteknologian

maisteriohjelma (FM);

3346



4) Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen
maisteriohjelma (FM/VTM);
5) Naistutkimuksen maisteriohjelma / Ma-
gisterprogram i kvinnovetenskap (FM; yh-
teistyössä Jyväskylän yliopiston, Tampereen
yliopiston sekä Åbo Akademin kanssa); sekä
6) Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma
(KM).

5 §

Joensuun yliopisto

Joensuun yliopistossa voi suorittaa seuraa-
vat maisteriohjelmat:
1) Käsityömuotoilun ja teknologian mais-
teriohjelma (KM);
2) Master’s Degree Programme in Clinical
Linguistics (FM);
3) Master’s Degree Programme in Euro-
pean Forestry (MMM);
4) Master’s Degree Programme in Human
Geography (YTM); sekä
5) Master’s Degree Programme in Infor-
mation Technology (FM; yhteistyössä Kuo-
pion yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen
yliopiston kanssa).

6 §

Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopistossa voi suorittaa seu-
raavat maisteriohjelmat:
1) Kulttuurienvälisen viestinnän maiste-
riohjelma (Master’s Degree Programme in
Intercultural Communication) (FM);
2) Musiikkiterapian maisteriohjelma (FM);
3) Naistutkimuksen maisteriohjelma / Ma-
gisterprogram i kvinnovetenskap (YTM; yh-
teistyössä Helsingin yliopiston, Tampereen
yliopiston sekä Åbo Akademin kanssa);
4) Nanotieteiden maisteriohjelma (FM);
5) Master’s Degree Programme in Biology
of Physical Activity (LitM);
6) Master’s Degree Programme in Corpo-
rate Environmental Management (KTM);
7) Master’s Degree Programme in Deve-
lopment and International Cooperation
(FM/KTM/YTM);
8) Master’s Degree Programme in Sport
Science and Management (LitM); sekä

9) Master’s Degree Programme in Sus-
tainable Management of Inland Aquatic Re-
sources (FM).

7 §

Kuopion yliopisto

Kuopion yliopistossa voi suorittaa seuraa-
vat maisteriohjelmat:
1) Lääkeainekemian maisteriohjelma

(FM);
2) Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohal-

linnon maisteriohjelma (TtM/YTM);
3) Yleisen toksikologian maisteriohjelma

(FM);
4) Master’s Degree Programme in Infor-

mation Technology (FM; yhteistyössä Joen-
suun yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen
yliopiston kanssa);
5) Master’s Degree Programme in Mole-

cular Medicine and Biotechnology (FM);
6) Master’s Degree Programme in Neuro-

biology (FM); sekä
7) Master’s Degree Programme of Public

Health (TtM; yhteistyössä Tampereen yli-
opiston kanssa).

8 §

Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistossa voi suorittaa seu-
raavat maisteriohjelmat:
1) Naistutkimuksen maisteriohjelma / Ma-

gisterprogram i kvinnovetenskap (YTM; yh-
teistyössä Helsingin yliopiston, Jyväskylän
yliopiston sekä Åbo Akademin kanssa);
2) Tilintarkastuksen ja arvioinnin maiste-

riohjelma (HM/KTM);
3) Turvallisuushallinnon maisteriohjelma

(HM; yhteistyössä Turun yliopiston kanssa);
4) Visuaalisen journalismin maisteriohjel-

ma (YTM; yhteistyössä Helsingin yliopiston
Svenska social- och kommunalhögskolanin,
Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston ja
Taideteollisen korkeakoulun kanssa);
5) Master’s Degree Programme in Health

Sciences (TtM; yhteistyössä Kuopion yliopis-
ton kanssa);
6) Master’s Degree Programme in Higher

Education (HM); sekä
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7) Master’s Degree Programme in Social
Sciences (YTM).

9 §

Turun yliopisto

Turun yliopistossa voi suorittaa seuraavat
maisteriohjelmat:
1) Oikeussosiologian ja kriminologian
maisteriohjelma (OTM, VTM; yhteistyössä
Tampereen yliopiston kanssa);
2) Terveyden biotieteiden maisteriohjelma
(FM);
3) Master’s Degree Programme in Baltic
Sea Region Studies (FM);
4) Master’s Degree Programme in Envi-
ronmental Sciences (FM);
5) Master’s Degree Programme in Infor-
mation Technology (FM);
6) Master’s Degree Programme in Institu-
tions and Social Mechanisms (VTM); sekä
7) Master’s Degree Programme in Lear-
ning, Learning Environments and Educational
Systems (KM).

10 §

Åbo Akademi

Åbo Akademissa voi suorittaa seuraavat
maisteriohjelmat:
1) Magisterprogram i kvinnovetenskap/
Naistutkimuksen maisteriohjelma (PM; yh-
teistyössä Helsingin yliopiston, Jyväskylän
yliopiston sekä Tampereen yliopiston kans-
sa);
2) Magisterprogram i masskommunikation
(PM); sekä
3) Master’s Degree Programme in Chemi-
cal engineering (DI).

11 §

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa
voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:
1) Digitaalisen viestintätekniikan ja tieto-
johtamisen maisteriohjelma (DI/KTM);
2) Master’s Degree Programme in Design,
Manufacturing and Wood Technology (DI);
3) Master’s Degree Programme in Infor-

mation Technoglogy (DI; yhteistyössä Joen-
suun yliopiston ja Kuopion yliopiston kans-
sa); sekä
4) Master’s Degree Programme in Elec-

trical Engineering (DI).

12 §

Teknillinen korkeakoulu

Teknillisessä korkeakoulussa voi suorittaa
seuraavat maisteriohjelmat:
1) Ympäristötekniikan DI-ohjelma (DI);

sekä
2) Master’s Degree Programme in Space

Science and Technology (DI).

13 §

Helsingin kauppakorkeakoulu

Helsingin kauppakorkeakoulussa voi suo-
rittaa seuraavan maisteriohjelman:
1) Kestävän liiketoiminnan maisteriohjel-

ma (KTM).

14 §

Svenska handelshögskolan

Svenska handelshögskolanissa voi suorit-
taa seuraavat maisteriohjelmat:
1) Master’s Degree Programme in Advan-

ced Financial Information Systems (KTM);
2) Master’s Degree Programme in Com-

putational Finance (KTM);
3) Master’s Degree Programme in Corpo-

rate Governance (KTM);
4) Master’s Degree Programme in Mar-

keting (KTM); sekä
5) Master’s Degree Programme in Real

Estate Finance (KTM).

15 §

Turun kauppakorkeakoulu

Turun kauppakorkeakoulussa voi suorittaa
seuraavat maisteriohjelmat:
1) Tulevaisuudentutkimuksen maisterioh-

jelma (KTM); sekä
2) Master’s Degree Programme in Global

IT Management (KTM).
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16 §

Kuvataideakatemia

Kuvataideakatemiassa voi suorittaa seuraa-
van maisteriohjelman:
1) Taideteoreettinen maisteriohjelma
(KuM).

17 §

Sibelius-Akatemia

Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa seuraa-
van maisteriohjelman:
1) Taidehallinnon maisteriohjelma (MuM).

18 §

Taideteollinen korkeakoulu

Taideteollisessa korkeakoulussa voi suorit-
taa seuraavat maisteriohjelmat:
1) Kalustesuunnittelun maisteriohjelma
(TaM);
2) Taideteollisen muotoilun maisteriohjel-
ma (TaM);
3) Tilasuunnittelun maisteriohjelma
(TaM);
4) Kuvataiteiden maisteriohjelma (TaM);
5) Uuden median maisteriohjelma (Mas-
ter’s Degree Programme in New Media
Studies) (TaM);
6) Visuaalisen journalismin maisteriohjel-

ma (TaM; yhteistyössä Helsingin yliopiston
Svenska social- och kommunalhögskolanin,
Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston ja
Tampereen yliopiston kanssa);
7) Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma

(TaM);
8) Ympäristötaiteen maisteriohjelma (Mas-

ter’s Degree Programme in Environmental
Art) (TaM); sekä
9) Master’s Degree Programme in ePeda-

gogy Design (TaM).

19 §

Teatterikorkeakoulu

Teatterikorkeakoulussa voi suorittaa seu-
raavat maisteriohjelmat:
1) Esitystaiteen ja -teorian ohjelma (TeM);
2) Koreografin ohjelma (tanssit. maist.);
3) Nordiska Magisteråret (TeM);
4) Tanssijan ohjelma (tanssit. maist.);
5) Tanssinopettajan ohjelma (tanssit.

maist.); sekä
6) Teatteri-ilmaisun opettajan ohjelma

(TeM).

20 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
elokuuta 2005.

Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2005

Opetusministeri Tuula Haatainen

Opetusneuvos Ari Saarinen
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