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Valtioneuvoston asetus

N:o 1035

oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä, säädetään:

1 §

Organisaatio

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus on
oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva vi-
rasto. Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus
on oikeusministeriön tulosohjauksessa.

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen
tarkemmasta organisaatiosta säädetään kes-
kuksen työjärjestyksessä.

2 §

Tehtävät

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus tuot-
taa ministeriölle ja hallinnonalan muille vi-
rastoille tietotekniikan kehittämis-, asiantun-
tija-, tuotanto-, hankinta- ja tukipalveluja,
jotka tukevat toimintaprosesseja ja niiden
kehittämistä. Tietotekniikkakeskus tuottaa
tarvittavat palvelut itse tai hankkii ne muilta
palveluntuottajilta siten kuin palvelusopimuk-
sissa on sovittu.

3 §

Henkilöstö

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen
päällikkönä on johtaja. Tietotekniikkakeskuk-
sessa on hallintopäällikkö.

Lisäksi oikeushallinnon tietotekniikkakes-
kuksessa voi olla muuta virka- ja työsopi-
mussuhteista henkilöstöä.

4 §

Työjärjestys

Työskentelyn järjestämisestä oikeushallin-
non tietotekniikkakeskuksessa määrätään tar-
kemmin työjärjestyksessä. Työjärjestyksen
vahvistaa johtaja.

5 §

Johtajan tehtävät

Johtaja johtaa ja kehittää tietotekniikkakes-
kuksen toimintaa sekä vastaa toiminnan tu-
loksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttami-
sesta.
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6 §

Johtoryhmä

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksessa
on johtoryhmä, jonka tehtävistä ja kokoon-
panosta määrätään työjärjestyksessä.

7 §

Ratkaisuvalta

Oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksessa
päätettävät asiat ratkaisee johtaja, hallinto-
päällikkö tai muu virkamies, siten kuin
työjärjestyksessä määrätään.

8 §

Sijaisuudet

Tietotekniikkakeskuksen johtajan ollessa
estynyt hänen sijaisenaan toimii hallintopääl-
likkö.

Muista sijaisuuksista määrätään työjärjes-
tyksessä.

9 §

Virkavapauden myöntäminen

Muuhun kuin lakiin tai virkaehtosopimuk-
seen perustuvan virkavapauden johtajalle
myöntää oikeusministeriö.

Virkavapauden myöntämisestä muissa ta-
pauksissa määrätään työjärjestyksessä.

10 §

Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Johtajan sekä hallintopäällikön kelpoisuus-
vaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto,
hyvä perehtyneisyys virkaan kuuluviin teh-
täviin sekä käytännössä osoitettu johtamis-
taito ja johtamiskokemus.

11 §

Virkamiesten nimittäminen ja muun henkilös-
tön ottaminen

Johtajan ja hallintopäällikön nimittää oi-
keusministeriö. Hallintopäällikkö nimitetään
tietotekniikkakeskuksen esityksestä.

Johtaja nimittää muut virkamiehet ja ottaa
muun henkilöstön.

12 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toi-
menpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005

Oikeusministeri Leena Luhtanen

Hallintojohtaja Olli Muttilainen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 1036

tekijänoikeusasetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,
kumotaan 21 päivänä huhtikuuta 1995 annetun tekijänoikeusasetuksen (574/1995) 5 ja 6 §,

8 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 9—12 §, 14 § ja sen edellä oleva väliotsikko sekä 15 ja
17 §,

muutetaan 1 § ja sen edellä oleva väliotsikko, 2—4 §, 7 § ja sen edellä oleva väliotsikko
sekä 22 §, sekä

lisätään asetukseen uusi 7 a § ja 18 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

Teosten ja muiden suojattujen aineistojen
käyttäminen arkistoissa, kirjastoissa ja mu-

seoissa

1 §
Tekijänoikeuslailla (404/1961) suojatusta

aineistosta saavat valmistaa tekijänoikeuslain
16 §:ssä, 16 a §:n 1 ja 2 momentissa sekä
16 d §:ssä tarkoitetulla tavalla kappaleita ja
saattaa ne yleisön saataviin:

1) arkistolain (831/1994) 1 §:n 1 momentin
1—3 ja 5 kohdassa tarkoitetut arkistonmuo-
dostajat;

2) tasavallan presidentin arkisto;
3) ulkoasiainministeriön arkisto;
4) Sota-arkisto;
5) Kansallisarkisto;
6) maakunta-arkistot;
7) yksityisluontoisten arkistojen valtion-

avusta annetussa laissa (998/1974) tarkoitetut
arkistot;

8) evankelis-luterilaisen kirkon arkistot; ja
9) Ahvenanmaan maakunnassa toimivien

viranomaisten arkistot.

2 §
Tekijänoikeuslailla suojatusta aineistosta

saavat valmistaa tekijänoikeuslain 16 §:ssä,
16 a §:n 1 ja 2 momentissa sekä 16 d §:ssä

tarkoitetulla tavalla kappaleita ja saattaa ne
yleisön saataviin:

1) Eduskunnan kirjasto;
2) yliopistolaissa (645/1997) tarkoitettujen

yliopistojen kirjastot, jos ne eivät ole vapaa-
kappalelain (420/1980) 1 ja 9 §:ssä tarkoitet-
tuja kirjastoja;

3) yksityisluontoisten arkistojen valtion-
avusta annetussa laissa tarkoitettujen arkisto-
jen yhteydessä toimivat tieteelliset kirjastot;

4) muut tieteelliset kirjastot, joita valtio
ylläpitää;

5) yleisten kirjastojen keskuskirjasto;
6) maakuntakirjastot; ja
7) Näkövammaisten kirjasto.
Tekijänoikeuslailla suojatusta aineistosta

saavat valmistaa tekijänoikeuslain 16 §:ssä,
16 a §:n 1 momentissa ja 16 d §:ssä
tarkoitetulla tavalla kappaleita ja saattaa ne
yleisön saataviin:

1) Varastokirjasto; ja
2) ammattikorkeakoululaissa (351/2003)

tarkoitettujen ammattikorkeakoulujen kirjas-
tot.

3 §
Tekijänoikeuslailla suojatusta aineistosta

saavat valmistaa tekijänoikeuslain 16 §:ssä,
16 a §:n 2 momentissa ja 16 d §:ssä
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tarkoitetulla tavalla kappaleita ja saattaa ne
yleisön saataviin:

1) valtion omistamat museot;
2) museoasetuksen (1312/1992) 2 §:ssä tar-

koitetut valtakunnalliset erikoismuseot;
3) maakuntamuseot;
4) aluetaidemuseot; ja
5) museolaissa (729/1992) tarkoitetut val-

tionosuutta saavat museot.

4 §
Tekijänoikeuslailla suojatusta aineistosta

saavat tekijänoikeuslain 16 d §:ssä tarkoite-
tulla tavalla valmistaa kappaleita ja saattaa ne
yleisön saataviin:

1) vapaakappalelaissa tarkoitetut kirjastot;
2) Suomen elokuva-arkisto; ja
3) kirjastolaissa (904/1998) tarkoitetut kun-

tien yleiset kirjastot.

Teosten saattaminen vammaisten käytettä-
viksi

7 §
Tekijänoikeuslain 17 §:n 2 momentissa

tarkoitettu oikeus valmistaa äänikirjoja on
näkövammaisten kirjastosta annetussa laissa
(638/1996) tarkoitetulla näkövammaisten kir-
jastolla, Näkövammaisten Keskusliitto ry:llä
ja Suomen Kuurosokeat ry:llä.

Tekijänoikeuslain 17 §:n 2 momentissa
tarkoitettu oikeus äänikirjan muodossa olevan
oppimateriaalin valmistamiseen on Näkö-
vammaisten Kulttuuripalvelu ry:llä, Jyväsky-
län näkövammaisten koululla, Svenska skolan
för synskadade -koululla ja Arlainstituutilla.

Valmistettaviin äänikirjoihin on merkittävä
teoksen tekijän ja esittävän taiteilijan nimi.

7 a §
Kuurojen Liitto ry:llä on tekijänoikeuslain

17 §:n 3 momentissa tarkoitettu oikeus val-
mistaa teoskappaleita kuuroille ja kuulovam-
maisille.

18 §
— — — — — — — — — — — — —

Tekijänoikeusneuvostolla on sihteeri, jona
toimii opetusministeriön määräämä virka-
mies.

22 §
Tekijänoikeusneuvoston ja sen jaostojen

puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteereille sekä
neuvoston tai sen jaoston kuulemille asian-
tuntijoille maksettavista kokouspalkkioista
päättää opetusministeriö.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
tammikuuta 2006.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005

Opetusministeri Antti Kalliomäki

Johtaja Jukka Liedes
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Opetusministeriön asetus

N:o 1037

ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoitetusta tutkintorakenteesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2005

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 21
päivänä elokuuta 1998 annetun lain (631/1998) 13 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-

tun lain (631/1998) 13 §:n 1 momentissa
tarkoitetut ammatti- ja erikoisammattitutkin-
not, jotka voidaan suorittaa näyttötutkintoina,
luetellaan tämän asetuksen liitteessä.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan ammatillisesta
aikuiskoulutuksesta annetussa laissa tarkoite-
tusta tutkintorakenteesta 24 päivänä marras-
kuuta 2004 annettu opetusministeriön asetus
(1009/2004).

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2005

Opetusministeri Antti Kalliomäki

Hallitusneuvos Merja Leinonen
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Liite 
 
 
AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN 
13 §:N 1 MOMENTISSA TARKOITETUT TUTKINNOT 
 
 
HUMANISTINEN JA KASVATUSALA 
 
VAPAA-AIKA JA NUORISOTYÖ 
 
Ammattitutkinto Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto 
 
KIELITIETEET 
 
Ammattitutkinto Asioimistulkin ammattitutkinto 
 
MUU HUMANISTISEN JA KASVATUSALAN KOULUTUS 
 
Ammattitutkinto Suntion ammattitutkinto 
 
 
KULTTUURIALA 
 
KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS 
 
Ammattitutkinto Aseseppäkisällin ammattitutkinto 
   Hopeasepän ammattitutkinto 
   Kaivertajan ammattitutkinto 
   Keramiikkakisällin ammattitutkinto 
   Kiviseppäkisällin ammattitutkinto 
   Kultaajakisällin ammattitutkinto 
   Kultasepän ammattitutkinto 
   Käsityöntekijän ammattitutkinto 
   Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto 
   Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto 
   Maalarin ammattitutkinto 
   (yhteinen prosessi,- kemian ja materiaalitekniikka-alan kanssa) 
   Mallinrakentajakisällin ammattitutkinto 
   Puusepänalan ammattitutkinto 
   (yhteinen prosessi,- kemian ja materiaalitekniikka-alan kanssa) 
   Restaurointikisällin ammattitutkinto 
   Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto 
   Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto 
   Seppäkisällin ammattitutkinto 
   Sisustusalan ammattitutkinto 
   (yhteinen muu tekniikka ja liikenne -alan kanssa) 
   Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto 
   Tekstiilialan ammattitutkinto 
   (yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan kanssa) 
   Vaatetusalan ammattitutkinto 
   (yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan kanssa) 
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   Veneenrakentajan ammattitutkinto 
   (yhteinen prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka- 
   alan kanssa) 
   Verhoilijan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto 
   Hopeaseppämestarin erikoisammattitutkinto 
   Kaivertajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Keramiikkamestarin erikoisammattitutkinto 
   Kiviseppämestarin erikoisammattitutkinto 
   Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Kultaseppämestarin erikoisammattitutkinto 
   Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Maalarimestarin erikoisammattitutkinto 
   (yhteinen prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka- 
   alan kanssa) 
   Mallinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Puusepänalan erikoisammattitutkinto 
   (yhteinen prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka- 
   alan kanssa) 
   Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto 
   Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto 
   Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto 
   Seppämestarin erikoisammattitutkinto 
   Sisustusalan erikoisammattitutkinto 
   (yhteinen muu tekniikka ja liikenne -alan kanssa) 
   Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Tekstiilialan erikoisammattitutkinto 
   (yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan kanssa) 
   Vaatetusalan erikoisammattitutkinto 
   (yhteinen tekstiili- ja vaatetustekniikka-alan kanssa) 
   Venemestarin erikoisammattitutkinto 
   (yhteinen prosessi-, kemian ja materiaalitekniikka- 
   alan kanssa) 
   Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto 
 
VIESTINTÄ- JA INFORMAATIOTIETEET 
 
Ammattitutkinto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 
   Informaatio- ja kirjastopalvelualan ammattitutkinto 
   Valokuvaajan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto 
   Valokuvaajan erikoisammattitutkinto 
 
TEATTERI JA TANSSI 
 
Ammattitutkinto Teatterialan ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Teatterialan erikoisammattitutkinto 
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YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA 
 
LIIKETALOUS JA KAUPPA 
 
Ammattitutkinto Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto 
   Isännöinnin ammattitutkinto 
   Kiinteistövälitysalan ammattitutkinto 
   Markkinointiviestinnän ammattitutkinto 
   Myynnin ammattitutkinto 
   Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto 
   Sihteerin ammattitutkinto 
   Taloushallinnon ammattitutkinto 
   Tullialan ammattitutkinto 
   Ulkomaankaupan ammattitutkinto 
   Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto 
   Virastomestarin ammattitutkinto 
   Yrittäjän ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto 
   Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto 
   Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto 
   Taloushallinnon erikoisammattitutkinto 
   Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto 
   Yrittäjän erikoisammattitutkinto 
 
 
LUONNONTIETEIDEN ALA 
 
TIETOJENKÄSITTELY 
 
Ammattitutkinto Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto 
 
 
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA 
 
ARKKITEHTUURI JA RAKENTAMINEN 
 
Ammattitutkinto Ammattisukeltajan ammattitutkinto 
   (osan tutkinnosta muodostaa kevytsukeltajan tutkinto) 
   Ilmastointiasentajan ammattitutkinto 
   Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto 
   Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto 
   Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto 
   Kylmäasentajan ammattitutkinto 
   Lattianpäällystäjän ammattitutkinto 
   Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto 
   Maarakennusalan ammattitutkinto 
   Putkiasentajan ammattitutkinto 
   Rakennustuotannon ammattitutkinto 
   Rakennustuotealan ammattitutkinto 
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   Talonrakennusalan ammattitutkinto 
   Teknisen eristäjän ammattitutkinto 
   Teknisen piirtäjän ammattitutkinto 
   Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto 
   Vesihuoltoalan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto 
   Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto 
   Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto 
   Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 
   Lattiamestarin erikoisammattitutkinto 
   Maarakennusalan erikoisammattitutkinto 
   Putkiasentajan erikoisammattitutkinto 
   Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto 
   Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto 
 
KONE-, METALLI- JA ENERGIATEKNIIKKA 
 
Ammattitutkinto Hissiasentajan ammattitutkinto 
   Hitsaajan ammattitutkinto 
   Kaivosalan ammattitutkinto 
   Koneenasentajan ammattitutkinto 
   Koneistajan ammattitutkinto 
   Laivanrakentajan ammattitutkinto 
   Levytekniikan ammattitutkinto 
   Metallien jalostuksen ammattitutkinto 
   Rakennuspeltisepän ammattitutkinto 
   Työvälinevalmistajan ammattitutkinto 
   Valajan ammattitutkinto 
   Valumallin valmistajan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto  
   Levytyömestarin erikoisammattitutkinto  
   Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto 
   Valajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Valumallimestarin erikoisammattitutkinto 
 
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA 
 
Ammattitutkinto Automaatioasentajan ammattitutkinto 
   Elektroniikka-asentajan ammattitutkinto 
   Elektroniikka- ja sähköteollisuuden ammattitutkinto 
   Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto 
   Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto 
   Sähköasentajan ammattitutkinto 
   Sähkölaitosasentajan ammattitutkinto 
   Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto 
   Elektroniikkayliasentajan erikoisammattitutkinto 
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   Sähkölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinto 
   Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto 
 
TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKKA 
 
Ammattitutkinto Tietokoneasentajan ammattitutkinto 
   Tietoliikenneasentajan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Tietokoneyliasentajan erikoisammattitutkinto 
   Tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinto 
 
GRAAFINEN JA VIESTINTÄTEKNIIKKA 
 
Ammattitutkinto Digitaalipainajan ammattitutkinto 
   Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto 
   Kirjansitojan ammattitutkinto 
   Painajan ammattitutkinto 
   Painopinnanvalmistajan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Faktorin erikoisammattitutkinto 
   Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto 
   Kirjapainoteknikon erikoisammattitutkinto 
   Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto 
   Painajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Rotaatiomestarin erikoisammattitutkinto 
   Sivunvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto 
 
ELINTARVIKEALA JA BIOTEKNIIKKA 
 
Ammattitutkinto Elintarvikejalostajan ammattitutkinto 
   Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto 
   Kondiittorin ammattitutkinto 
   Leipomoteollisuuden ammattitutkinto 
   Leipurin ammattitutkinto 
   Lihanjalostajan ammattitutkinto 
   Lihateollisuuden ammattitutkinto 
   Maidonjalostajan ammattitutkinto 
   Meijeriteollisuuden ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto 
   Kondiittorimestarin erikoisammattitutkinto 
   Leipurimestarin erikoisammattitutkinto 
 
PROSESSI-, KEMIAN- JA MATERIAALITEKNIIKKA 
 
Ammattitutkinto Kemianteollisuuden ammattitutkinto 
   Korroosionestomaalarin ammattitutkinto 
   Kumialan ammattitutkinto 
   Lasikeraamisen alan ammattitutkinto 
   Levyalan ammattitutkinto 
   Maalarin ammattitutkinto 
   (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
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   Muovimekaanikon ammattitutkinto 
   Paperiteollisuuden ammattitutkinto 
   Puusepän alan ammattitutkinto 
   (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
   Saha-alan ammattitutkinto 
   Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto 
   Veneenrakentajan ammattitutkinto 
   (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
 
Erikoisammattitutkinto Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto 
   Levymestarin erikoisammattitutkinto 
   Maalarimestarin erikoisammattitutkinto 
   (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
   Muovitekniikan erikoisammattitutkinto 
   Paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto 
   Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto 
   Puusepän alan erikoisammattitutkinto 
   (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
   Sahamestarin erikoisammattitutkinto 
   Venemestarin erikoisammattitutkinto 
   (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
 
TEKSTIILI- JA VAATETUSTEKNIIKKA 
 
Ammattitutkinto Jalkinealan ammattitutkinto 
   Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto 
   Nahanvalmistajan ammattitutkinto 
   Tekstiilialan ammattitutkinto 
   (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
   Turkkurin ammattitutkinto 
   Vaatetusalan ammattitutkinto 
   (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
 
Erikoisammattitutkinto Jalkinealan erikoisammattitutkinto 
   Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto 
   Nahanvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Tekstiilialan erikoisammattitutkinto  
   (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
   Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto 
   Vaatetusalan erikoisammattitutkinto 
   (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
 
AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA 
 
Ammattitutkinto Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto 
   Autokorimekaanikon ammattitutkinto 
   Automaalarin ammattitutkinto 
   Automekaanikon ammattitutkinto 
   Automyyjän ammattitutkinto 
   Autosähkömekaanikon ammattitutkinto 
   Dieselmekaanikon ammattitutkinto 
   Henkilöautomekaanikon ammattitutkinto 
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   Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto 
   Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto 
   Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto 
   Metsäkoneasentajan ammattitutkinto 
   Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto 
   Pienkonemekaanikon ammattitutkinto 
   Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto 
   Varaosamyyjän ammattitutkinto 
   Varastonhoitajan ammattitutkinto 
   (tutkinnon nimike muuttuu 1.3.2006 lukien 
   varastoalan ammattitutkinnoksi) 
   Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Ajojärjestelijän erikoisammattitutkinto 
   Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto 
   Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto 
   Autokorimestarin erikoisammattitutkinto 
   Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto 
   Automekaanikon erikoisammattitutkinto 
   Lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto 
   Varastoalan erikoisammattitutkinto 
 
MUU TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALAN KOULUTUS 
 
Ammattitutkinto Kivimiehen ammattitutkinto 
   Kunnossapidon ammattitutkinto 
   (yhteinen eri teollisuusaloille) 
   Lukkosepän ammattitutkinto 
   Nuohoojan ammattitutkinto 
   Rautatiekaluston kunnossapidon ammattitutkinto 
   Sisustusalan ammattitutkinto 
   (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
   Vartijan ammattitutkinto  
   Ympäristöhuollon ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Kunnossapidon erikoisammattitutkinto 
   Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto 
   Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto 
   Sisustusalan erikoisammattitutkinto 
   (yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
   Tekniikan erikoisammattitutkinto 
   Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto 
   Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto 
 
 
LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA 
 
MAATILATALOUS 
 
Ammattitutkinto Hevostenvalmentajan ammattitutkinto 
   Karjatalouden ammattitutkinto 
   Kengityssepän ammattitutkinto 
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   Luonnonmukaisen tuotannon ammattitutkinto 
   Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto 
   Mehiläistarhaajan ammattitutkinto 
   Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto 
   Seminologin ammattitutkinto 
   Viljelijän ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto 
   Ratsastuksenopettajan erikoisammattitutkinto  
   Tallimestarin erikoisammattitutkinto  
   Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto 
 
PUUTARHATALOUS 
 
Ammattitutkinto Arboristin ammattitutkinto 
   Floristin ammattitutkinto 
   Puistopuutarhurin ammattitutkinto 
   Viinintuotannon ammattitutkinto 
   Viljelypuutarhurin ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Floristimestarin erikoisammattitutkinto 
   Puistomestarin erikoisammattitutkinto 
   Taimistomestarin erikoisammattitutkinto 
 
KALATALOUS 
 
Ammattitutkinto Kalanjalostajan ammattitutkinto 
   Kalanviljelijän ammattitutkinto 
   Kalastusoppaan ammattitutkinto  
 
METSÄTALOUS 
 
Ammattitutkinto Bioenergia-alan ammattitutkinto 
   Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto 
   Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto 
   (osan tutkinnosta muodostaa yrittäjän ammattitutkinto) 
 
Erikoisammattitutkinto Metsäkoneenkuljettajan erikoisammattitutkinto 
   Metsämestarin erikoisammattitutkinto 
 
LUONTO- JA YMPÄRISTÖALA 
 
Ammattitutkinto Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto 
   Luonnontuotealan ammattitutkinto 
   Porotalouden ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto 
   Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto 
   Riistamestarin erikoisammattitutkinto 
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MUU LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN KOULUTUS 
 
Ammattitutkinto Eläintenhoitajan ammattitutkinto 
   Golfkentänhoitajan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto 
   Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto 
   Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto 
 
 
SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA 
 
SOSIAALIALA 
 
Ammattitutkinto Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan 
   ammattitutkinto 
   Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto 
   Perhepäivähoitajan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto 
 
TERVEYSALA 
 
Ammattitutkinto Jalkojenhoidon ammattitutkinto 
   Obduktiopreparaattorin ammattitutkinto 
   Sairaankuljettajan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Kipsimestarin erikoisammattitutkinto 
   Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto 
 
SOSIAALI- JA TERVEYSALOJEN YHTEISET 
 
Ammattitutkinto Päihdetyön ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Puhevammaisten tulkkipalvelun erikoisammattitutkinto 
   (tutkinnon nimike muuttuu 1.3.2006 lukien 
   puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnoksi) 
   Vanhustyön erikoisammattitutkinto 
 
KUNTOUTUS JA LIIKUNTA 
 
Ammattitutkinto Hierojan ammattitutkinto 
   Liikunnan ammattitutkinto 
   Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto 
   Valmentajan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Hierojan erikoisammattitutkinto 
   Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto 
   Valmentajan erikoisammattitutkinto 
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TEKNISET TERVEYSPALVELUT 
 
Ammattitutkinto Optiikkahiojan ammattitutkinto 
   Välinehuoltajan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Välinehuoltajan erikoisammattitutkinto  
 
KAUNEUDENHOITOALA 
 
Ammattitutkinto Hiusalan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Hiusalan erikoisammattitutkinto 
   Kosmetologin erikoisammattitutkinto 
 
 
MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 
 
MATKAILUALA 
 
Ammattitutkinto Maaseutumatkailun ammattitutkinto 
   Matkailun ohjelmapalvelun ammattitutkinto 
   Matkaoppaan ammattitutkinto 
   Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto 
 
MAJOITUS- JA RAVITSEMISALA 
 
Ammattitutkinto Hotellivirkailijan ammattitutkinto 
   Ravintolakokin ammattitutkinto 
   Suurtalouskokin ammattitutkinto 
   Tarjoilijan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Baarimestarin erikoisammattitutkinto 
   Dieettikokin erikoisammattitutkinto 
   Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen 
   erikoisammattitutkinto 
   Ruokamestarin erikoisammattitutkinto 
 
KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUT 
 
Ammattitutkinto Kotityöpalvelujen ammattitutkinto 
 
PUHDISTUSPALVELUT 
 
Ammattitutkinto Laitoshuoltajan ammattitutkinto 
   Tekstiilihuollon ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Pesulateknikon erikoisammattitutkinto 
   Siivousteknikon erikoisammattitutkinto 
   Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto 
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