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Tasavallan presidentin asetus

N:o 1247

valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden
1979 yleissopimukseen liittyvän raskasmetalleja koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2003

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministerin esittelystä,
säädetään:

1 §
Århusissa 24 päivänä kesäkuuta 1998 tehty
valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhta-
uksien kaukokulkeutumista koskevaan vuo-
den 1979 yleissopimukseen (SopS 15/1983)
liittyvä raskasmetalleja koskeva pöytäkirja,
jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 9
päivänä kesäkuuta 2000 ja jota koskeva
hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden
Kansakuntien pääsihteerin huostaan 20 päi-

vänä kesäkuuta 2000, tulee voimaan 29
päivänä joulukuuta 2003 niin kuin siitä on
sovittu.

2 §
Pöytäkirjan määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä

joulukuuta 2003.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 78/2003)
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Opetusministeriön asetus

N:o 1248

opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa
annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2003

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti
kumotaan 26 päivänä helmikuuta 2002 annetun opiskelijaksi ottamisen perusteista
ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen
(167/2002) 23 §,
muutetaan 3 §:n 2 momentti, 11 §:n 6 momentti ja 17 §, sekä
lisätään asetuksen 3 ja 4 §:iin uusi 3 momentti, jolloin 4 §:n nykyinen 3 momentti siirtyy

4 momentiksi, asetukseen uusi 10 a §, 11 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2—6
momentti siirtyvät 3—7 momentiksi, 14:§:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti
siirtyy 4 momentiksi, seuraavasti:

3 §

Valintayksiköt

— — — — — — — — — — — — —
Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, opiskelijat voidaan ottaa seuraavien
ammatillisten perustutkintojen osalta suorit-
tamaan määrättyä koulutusohjelmaa.
1) maatalousalan perustutkinto: hevosta-
louden koulutusohjelma ja turkistalouden
koulutusohjelma;
2) metsäalan perustutkinto: metsäkonealan
koulutusohjelma;
3) vaatetusalan perustutkinto: asustealan
koulutusohjelma ja turkisalan koulutusohjel-
ma;
4) painoviestinnän perustutkinto: ulkoasun
toteuttajan koulutusohjelma ja painotekniikan
koulutusohjelma;

5) logistiikan perustutkinto: kuljetuspalve-
lujen koulutusohjelma;
6) sähköalan perustutkinto: automaatiotek-

niikan ja kunnossapidon koulutusohjelma,
elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulu-
tusohjelma sekä sähkö- ja energiatekniikan
koulutusohjelma;
7) rakennusalan perustutkinto: maaraken-

nuskoneenkuljetuksen koulutusohjelma;
8) elintarvikealan perustutkinto: meije-

rialan koulutusohjelma;
9) merenkulkualan perustutkinto: sähkö-

käytön koulutusohjelma;
10) liiketalouden perustutkinto: informaa-

tio- ja kirjastopalvelujen koulutusohjelma;
11) matkailualan perustutkinto: matkailun

ohjelmapalvelujen koulutusohjelma ja mat-
kailun myynti- ja neuvontapalvelujen koulu-
tusohjelma;
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12) sosiaali- ja terveysalan perustutkinto:
ensihoidon koulutusohjelma;
13) käsi- ja taideteollisuusalan perustutkin-
to: esinesuunnittelun ja -valmistuksen koulu-
tusohjelma, tekstiilin ja vaatetuksen suunnit-
telun ja valmistuksen koulutusohjelma sekä
ympäristön suunnittelun ja rakentamisen kou-
lutusohjelma.
Opiskelijat voidaan ottaa käsi- ja taidete-
ollisuusalan perustutkintoon, audiovisuaali-
sen viestinnän perustutkintoon, kuvallisen
ilmaisun perustutkintoon, tanssialan perustut-
kintoon, sekä musiikkialan perustutkintoon
johtavaan koulutukseen myös koulutuksen
järjestäjän päättämään muuhun kuin 1 ja 2
momentissa tarkoitettuun valintayksikköön.

4 §

Opiskelijaksi ottamisen perusteet

— — — — — — — — — — — — —
Otettaessa opiskelijoita tanssialan perustut-
kintoon, musiikkialan perustutkintoon tai lii-
kunnanohjauksen perustutkintoon johtavaan
koulutukseen hakijalle annetaan pisteitä 2
momentissa mainittujen seikkojen lisäksi
myös aikaisempien opintojen, harrastusten tai
muiden lisänäyttöjen perusteella.

10 a §

Aikaisemmat opinnot, harrastukset, muut li-
sänäytöt

Koulutuksen järjestäjä voi antaa tanssialan
perustutkintoon, musiikkialan perustutkin-
toon tai liikunnanohjauksen perustutkintoon
johtavaan koulutukseen pyrkivälle hakijalle
aikaisempien opintojen, harrastusten, tai mui-
den lisänäyttöjen perusteella 1—3 pistettä.

11 §

Pääsy- tai soveltuvuuskokeet

— — — — — — — — — — — — —
Tanssialan perustutkintoon, musiikkialan
perustutkintoon sekä liikunnanohjauksen pe-
rustutkintoon johtavaan koulutukseen vali-
taan hakijat 5—10 a §:ssä säädettyjen valin-
taperusteiden yhteispistemäärän perusteella.
— — — — — — — — — — — — —

Koulutuksen järjestäjän pääsy- tai soveltu-
vuuskokeesta antamaa pistemäärää tulee käyt-
tää myös otettaessa opiskelijoita muun kou-
lutuksen järjestäjän vastaavaan valintayksik-
köön. Käsi- ja taideteollisuusalan perustut-
kintoon, audiovisuaalisen viestinnän perus-
tutkintoon, kuvallisen ilmaisun perustutkin-
toon, tanssialan perustutkintoon, musiikkialan
perustutkintoon ja liikunnanohjauksen perus-
tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiske-
lijaksi ottaminen tehdään kuitenkin koulutuk-
sen järjestäjän oman pääsy- tai soveltuvuus-
kokeen perusteella.

14 §

Opiskelijaksi ottamisen perusteet otettaessa
opiskelijaksi lukion oppimäärän tai ylioppi-

lastutkinnon suorittaneita

— — — — — — — — — — — — —
Otettaessa opiskelijoita tanssialan perustut-

kintoon, musiikkialan perustutkintoon tai lii-
kunnanohjauksen perustutkintoon johtavaan
koulutukseen hakijalle annetaan pisteitä 2
momentissa mainittujen seikkojen lisäksi
myös aikaisempien opintojen, harrastusten,
tai muiden lisänäyttöjen perusteella.

17 §

Hakutoiveiden, sukupuolen, aikaisempien
opintojen, harrastusten, muiden lisänäyttöjen,
sekä pääsy- tai soveltuvuuskokeiden perus-
teella annettavat pisteet otettaessa opiskeli-
jaksi lukion oppimäärän tai ylioppilastutkin-

non suorittaneita

Otettaessa lukion oppimärän tai ylioppilas-
tutkinnon suorittaneita ammatilliseen perus-
koulutukseen sovelletaan hakutoiveiden, su-
kupuolen, aikaisempien opintojen, harrastus-
ten, muiden lisänäyttöjen sekä pääsy- tai
soveltuvuuskokeiden osalta, mitä 9—11 §:ssä
säädetään.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
elokuuta 2005.
Siltä osin kuin asetus koskee opiskelijaksi

ottamista tanssialan perustutkintoon, musiik-
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kialan perustutkintoon ja liikunnanohjauksen
perustutkintoon, asetus tulee kuitenkin voi-
maan jo 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2003

Opetusministeri Tuula Haatainen

Vanhempi hallitussihteeri Kaija Suorsa-Aarnio
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Opetusministeriön asetus

N:o 1249

ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetusta
tutkintorakenteesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2003

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,
ovat tämän asetuksen liitteen mukaiset.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

tammikuuta 2004.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2003

Opetusministeri Tuula Haatainen

Ylitarkastaja Pekka Lampinen
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Liite 
 
 
AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA ANNETUN LAIN (631/1998)  
13 §:SSÄ TARKOITETUT TUTKINNOT  
 
LUONNONVARA-ALA 
 
MAATILATALOUS 
 
Ammattitutkinto Hevostenvalmentajan ammattitutkinto 
   Karjatalouden ammattitutkinto 
   Kengityssepän ammattitutkinto 
   Luonnonmukaisen tuotannon ammattitutkinto 
   Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto 
   Mehiläistarhaajan ammattitutkinto (uusi) 
   Porotalouden ammattitutkinto 
   Ratsastuksenopettajan ammattitutkinto 
   Seminologin ammattitutkinto 
   Viljelijän ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Maaseudun vesitalouden erikoisammattitutkinto  
   Tarhaajamestarin erikoisammattitutkinto 
 
PUUTARHATALOUS 
 
Ammattitutkinto Floristin ammattitutkinto 
   Puistopuutarhurin ammattitutkinto 
   Viinintuotannon ammattitutkinto 
   Viljelypuutarhurin ammattitutkinto 
  
Erikoisammattitutkinto Floristimestarin erikoisammattitutkinto 
   Puistomestarin erikoisammattitutkinto  
   Taimistomestarin erikoisammattitutkinto 

KALATALOUS 
 
Ammattitutkinto Kalanjalostajan ammattitutkinto 
   Kalanviljelijän ammattitutkinto 
 
METSÄTALOUS 
 
Ammattitutkinto Bioenergia-alan ammattitutkinto (nimi muutettu,  
   aikaisempi nimi Turvealan ammattitutkinto) 
   Luonnontuotealan ammattitutkinto  
   Metsien monikäytön ammattitutkinto1) poistetaan 

   Metsurin ammattitutkinto1) poistetaan 

   Metsäkoneasentajan ammattitutkinto 
   Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto 
   Metsätalousyrittäjän ammattitutkinto 
   (osan tutkinnosta muodostaa yrittäjän ammattitutkinto) 
   Puutavaran autokuljetuksen ammattitutkinto 
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Erikoisammattitutkinto Metsien monikäytön erikoisammattitutkinto1) poistetaan 

   Metsurin erikoisammattitutkinto1) poistetaan 

   Metsäkoneenkuljettajan erikoisammattitutkinto 
   Metsämestarin erikoisammattitutkinto (uusi) 
   Metsätoimihenkilön erikoisammattitutkinto 
   Luontokartoittajan erikoisammattitutkinto 
 
1) Voidaan suorittaa, jos koulutus on aloitettu ennen Metsämestarin erikoisammattitutkinnon 
perusteiden vahvistamista. 

MUU LUONNONVARA-ALA 
 
Ammattitutkinto Arboristin ammattitutkinto 
   Eläintenhoitajan ammattitutkinto 
   Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto 
   Golfkentänhoitajan ammattitutkinto 
   Maaseutumatkailun ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto  
   Keruutuotetarkastajan erikoisammattitutkinto 
   Koe-eläintenhoitajan erikoisammattitutkinto  
   Maaseudun kehittäjän erikoisammattitutkinto 
   Riistamestarin erikoisammattitutkinto 

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA 
 
TEKSTIILI- JA VAATETUSALA 
 
Ammattitutkinto Jalkinealan ammattitutkinto (uusi) 
   Laukku- ja nahka-alan ammattitutkinto  
   Modistin ammattitutkinto2) poistetaan 

   Nahanvalmistajan ammattitutkinto 
   Ompelukonemekaanikon ammattitutkinto2) poistetaan 

   Pukuompelijan ammattitutkinto2) poistetaan 

   Suutarin ammattitutkinto3) poistetaan 

Tekstiilialan ammattitutkinto (uusi,  
yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 

   Tekstiilitekniikan ammattitutkinto4) poistetaan  
   Turkkurin ammattitutkinto 
   Vaatetusalan ammattitutkinto (uusi, 
   yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
   Vaatturin ammattitutkinto2) poistetaan 

 
Erikoisammattitutkinto Jalkinealan erikoisammattitutkinto (uusi) 
   Laukku- ja nahkamestarin erikoisammattitutkinto  
   Mallimestarin erikoisammattitutkinto2) poistetaan  
   Modistimestarin erikoisammattitutkinto2) poistetaan 

   Nahanvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Ompelijamestarin erikoisammattitutkinto2) poistetaan 

   Suutarimestarin erikoisammattitutkinto3) poistetaan 

   Tekstiilialan erikoisammattitutkinto (uusi, 
   yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
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   Turkkurimestarin erikoisammattitutkinto 
   Vaatetusalan erikoisammattitutkinto (uusi, 
   yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
   Vaatturimestarin erikoisammattitutkint2) poistetaan 

 
2) Voidaan suorittaa, jos valmistava koulutus on aloitettu ennen Vaatetusalan ammatti- ja eri-
koisammattitutkintojen perusteiden vahvistamista. 
3)  Voidaan suorittaa, jos valmistava koulutus on aloitettu ennen Jalkinealan ammatti- ja eri-
koisammattitutkintojen perusteiden vahvistamista. 
4) Voidaan suorittaa, jos valmistava koulutus on aloitettu ennen Tekstiilialan ammatti- ja eri-
koisammattitutkintojen perusteiden vahvistamista. 
 
GRAAFINEN ALA 
 
Ammattitutkinto Digitaalipainajan ammattitutkinto  
   Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto 
   Kirjansitojan ammattitutkinto 
   Painajan ammattitutkinto 
   Painopinnanvalmistajan ammattitutkinto 
        
Erikoisammattitutkinto Kirjapainoteknikon erikoisammattitutkinto 
   Kirjansitojamestarin erikoisammattitutkinto 
   Konesitojamestarin erikoisammattitutkinto 
   Painajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Rotaatiomestarin erikoisammattitutkinto 
   Sivunvalmistajamestarin erikoisammattitutkinto 
 
KONE- JA METALLIALA 

Ammattitutkinto Hissiasentajan ammattitutkinto 
   Hitsaajan ammattitutkinto 
   Kaivosalan ammattitutkinto  
   Koneenasentajan ammattitutkinto 
   Koneistajan ammattitutkinto 
   Laivanrakentajan ammattitutkinto  

Levytekniikan ammattitutkinto  
   Metallien jalostuksen ammattitutkinto  
   Rakennuspeltisepän ammattitutkinto 
   Teollisuusputkiasentajan ammattitutkinto 
   Työvälinevalmistajan ammattitutkinto  
 Valajan ammattitutkinto 
   Valumallin valmistajan ammattitutkinto 
    
Erikoisammattitutkinto Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Levytyömestarin erikoisammattitutkinto 
   Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto 
   Valajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Valumallimestarin erikoisammattitutkinto 
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LVI-ALA 
 
Ammattitutkinto Ilmastointiasentajan ammattitutkinto 

Ilmastointijärjestelmien puhdistajan ammattitutkinto (uusi) 
   Kaukolämpöasentajan ammattitutkinto 
   Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto 
   Kylmäasentajan ammattitutkinto  
   Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto 
   Putkiasentajan ammattitutkinto 
   Teknisen eristäjän ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Ilmastointiasentajan erikoisammattitutkinto 
   Kaukolämpöyliasentajan erikoisammattitutkinto 
   Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto 
   Kylmämestarin erikoisammattitutkinto  
   Putkiasentajan erikoisammattitutkinto 
 
ILMAILUALA 
 
Ammattitutkinto Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto  
 
AUTO- JA KULJETUSALA 
 
Ammattitutkinto Autokorimekaanikon ammattitutkinto 
   Automaalarin ammattitutkinto  
   Automekaanikon ammattitutkinto 
   Automyyjän ammattitutkinto 
   Autosähkömekaanikon ammattitutkinto 
   Dieselmekaanikon ammattitutkinto 
   Linja-autonkuljettajan ammattitutkinto 
   Pienkonemekaanikon ammattitutkinto 
   Raskaskalustomekaanikon ammattitutkinto 
   Varaosamyyjän ammattitutkinto  

 Varastonhoitajan ammattitutkinto 
   Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto 
    
Erikoisammattitutkinto Ajojärjestelijän erikoisammattitutkinto  
   Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto  
   Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto 

Autokorimestarin erikoisammattitutkinto 
   Automaalarimestarin erikoisammattitutkinto 
   Automekaanikon erikoisammattitutkinto  
   Varastoalan erikoisammattitutkinto (uusi) 
 
SÄHKÖALA 
 
Ammattitutkinto Automaatioasentajan ammattitutkinto 
   Elektroniikka-asentajan ammattitutkinto 
   Elektroniikka- ja sähköteollisuuden ammattitutkinto 
   Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan ammattitutkinto  
   Kotitalouskoneasentajan ammattitutkinto 
   Sähköasentajan ammattitutkinto 
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   Sähkölaitosasentajan ammattitutkinto 
   Tietokoneasentajan ammattitutkinto 
   Tietoliikenneasentajan ammattitutkinto 
   Voimalaitoksen käyttäjän ammattitutkinto  
 
Erikoisammattitutkinto Automaatioyliasentajan erikoisammattitutkinto 
   Elektroniikkayliasentajan erikoisammattitutkinto 
   Sähkölaitosyliasentajan erikoisammattitutkinto 
   Sähköyliasentajan erikoisammattitutkinto 
   Tietokoneyliasentajan erikoisammattitutkinto 
   Tietoliikenneyliasentajan erikoisammattitutkinto 
 
RAKENNUSALA 
 
Ammattitutkinto Ammattisukeltajan ammattitutkinto (osan tutkinnosta muodostaa  

kevytsukeltajan tutkinto) 
   Maarakennusalan ammattitutkinto  

Rakennustuotannon ammattitutkinto 
Rakennustuotealan ammattitutkinto (uusi) 

   Talonrakennusalan ammattitutkinto     
   Teknisen piirtäjän ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Maarakennusalan erikoisammattitutkinto (uusi) 
   Rakennusalan työmaapäällikön erikoisammattitutkinto 

   Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto  
        
PUUALA 
 
Ammattitutkinto Koristeveistäjän ammattitutkinto (yhteinen käsi- ja 
   taideteollisuusalan kanssa)5) poistetaan 

   Levyalan ammattitutkinto 
   Puusepän ammattitutkinto (yhteinen käsi- ja  
   taideteollisuusalan kanssa)5) poistetaan 

   Puusepänalan ammattitutkinto (uusi, 
   yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
   Saha-alan ammattitutkinto 
   Teollisuuspuusepän ammattitutkinto5) poistetaan 

   Terähuoltajan ammattitutkinto5) poistetaan 
   Veneenrakentajan ammattitutkinto (yhteinen käsi- ja 
   taideteollisuusalan kanssa) 
   Verhoilijan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Koristeveistäjän erikoisammattitutkinto (yhteinen 
   käsi- ja taideteollisuusalan kanssa)5) poistetaan 

   Levymestarin erikoisammattitutkinto  
   Puusepänalan erikoisammattitutkinto (uusi, 
   yhteinen käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
   Puuseppämestarin erikoisammattitutkinto (yhteinen 
   käsi- ja taideteollisuusalan kanssa)5) poistetaan 

   Sahamestarin erikoisammattitutkinto 
   Terämestarin erikoisammattitutkinto5) poistetaan 
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   Venemestarin erikoisammattitutkinto (yhteinen käsi- 
   ja taideteollisuusalan kanssa) 
   Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto 
 
5) Voidaan suorittaa, jos valmistava koulutus on aloitettu ennen Puusepänalan ammatti- ja 
erikoisammattitutkintojen perusteiden vahvistamista. 
 
PINTAKÄSITTELYALA 
 
Ammattitutkinto Korroosionestomaalarin ammattitutkinto 
   Lattianpäällystäjän ammattitutkinto 
   Maalarin ammattitutkinto (yhteinen käsi- ja 
   taideteollisuusalan kanssa) 
   Teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Lattiamestarin erikoisammattitutkinto  
   Maalarimestarin erikoisammattitutkinto (yhteinen 
   käsi- ja taideteollisuusalan kanssa) 
   Pintakäsittelymestarin erikoisammattitutkinto 
        
PAPERI- JA KEMIANTEOLLISUUDEN ALA 
 
Ammattitutkinto Kemianteollisuuden ammattitutkinto 
   Kumialan ammattitutkinto 
   Lasikeraamisen alan ammattitutkinto 
    Muovimekaanikon ammattitutkinto 
   Paperiteollisuuden ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto 
   Muovitekniikan erikoisammattitutkinto 
   Paperiteollisuuden erikoisammattitutkinto 
 
ELINTARVIKEALA 
 
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 
 
 
 
 
 



 N:o 1249 
  
 

 

4282

MERENKULKUALA 
 
Ammattitutkinto Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Lastinkäsittelyalan erikoisammattitutkinto 
 
MUU TEKNIIKKA JA LIIKENNE 
 
Ammattitutkinto Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinto 
   Kivimiehen ammattitutkinto 
   Kunnossapidon ammattitutkinto (yhteinen eri teollisuusaloille) 
   Lukkosepän ammattitutkinto 
   Nuohoojan ammattitutkinto  
   Vartijan ammattitutkinto 
   Ympäristöhuollon ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Kunnossapidon erikoisammattitutkinto 
   Lukkoseppämestarin erikoisammattitutkinto 
   Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto 
   Tekniikan erikoisammattitutkinto 
   Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto 
 
KAUPAN JA HALLINNON ALA 
 
Ammattitutkinto Asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ammattitutkinto  
   Informaatio- ja kirjastopalvelualan ammattitutkinto  
   Isännöinnin ammattitutkinto  
   Kiinteistövälitysalan ammattitutkinto  
   Markkinointiviestinnän ammattitutkinto 
   Myynnin ammattitutkinto  
   Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto 

Sihteerin ammattitutkinto 
   Taloushallinnon ammattitutkinto 
   Tietojenkäsittelyn ammattitutkinto 
   Ulkomaankaupan ammattitutkinto  
   Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen ammattitutkinto  
   Virastomestarin ammattitutkinto  
 
Erikoisammattitutkinto Johtamisen erikoisammattitutkinto 
   Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto 
   Laivameklarin erikoisammattitutkinto 
   Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto  
   Ruokamestarin erikoisammattitutkinto 
   Taloushallinnon erikoisammattitutkinto 
   Tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto 
   Ulkomaankaupan erikoisammattitutkinto 
 
MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA 
 
Ammattitutkinto Hotellivirkailijan ammattitutkinto 
   Kotityöpalvelujen ammattitutkinto (uusi) 
   Laitoshuoltajan ammattitutkinto 
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   Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto 
   Matkaoppaan ammattitutkinto 
   Matkatoimistovirkailijan ammattitutkinto 
   Ravintolakokin ammattitutkinto 
   Suurtalouskokin ammattitutkinto 
   Tarjoilijan ammattitutkinto  
   Tekstiilihuollon ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Baarimestarin erikoisammattitutkinto 
   Dieettikokin erikoisammattitutkinto 
   Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto 
   Pesulateknikon erikoisammattitutkinto  
   Siivousteknikon erikoisammattitutkinto   

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYSALA 
 
SOSIAALI- JA TERVEYSALA 
 
Ammattitutkinto Hierojan ammattitutkinto  
   Jalkojenhoidon ammattitutkinto  

Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto 
   Optiikkahiojan ammattitutkinto   

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto  
   Päihdetyön ammattitutkinto  
   Sairaankuljettajan ammattitutkinto  
   Välinehuoltajan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Hierojan erikoisammattitutkinto 
   Kipsimestarin erikoisammattitutkinto 
   Koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkinto 
    Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto 
   Puhevammaisten tulkkipalvelun erikoisammattitutkinto 
   Vanhustyön erikoisammattitutkinto 
 
KAUNEUDENHOITOALA 
 
Ammattitutkinto Hiusalan ammattitutkinto  
 
Erikoisammattitutkinto Hiusalan erikoisammattitutkinto  
   Kosmetologin erikoisammattitutkinto 
 
KULTTUURIALA 
 
KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALA 
 
Ammattitutkinto Aseseppäkisällin ammattitutkinto 
   Hopeasepän ammattitutkinto 
   Kaivertajan ammattitutkinto 
   Keramiikkakisällin ammattitutkinto 
   Kiviseppäkisällin ammattitutkinto 
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   Koristeveistäjän ammattitutkinto (yhteinen puualan kanssa)6) poistetaan 
Kultaajakisällin ammattitutkinto 

   Kultasepän ammattitutkinto 
   Lasinpuhaltajakisällin ammattitutkinto 
   Luonnontieteellisen alan konservoinnin ammattitutkinto 
   Maalarin ammattitutkinto (yhteinen pintakäsittelyalan kanssa) 
   Mallinrakentajakisällin ammattitutkinto  

Neulekisällin ammattitutkinto7) poistetaan  
Puusepän ammattitutkinto (yhteinen puualan kanssa)6) poistetaan 

   Puusepänalan ammattitutkinto (uusi, 
   yhteinen puualan kanssa) 
   Restaurointikisällin ammattitutkinto 
   Romanikulttuurin ohjaajan ammattitutkinto 
   Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto 
   Seppäkisällin ammattitutkinto 
   Soitinrakentajakisällin ammattitutkinto 

 Studiokutojan ammattitutkinto8) poistetaan 

   Studio-ompelijan ammattitutkinto7) poistetaan 

   Tekstiilialan ammattitutkinto (uusi, 
   yhteinen tekstiili- ja vaatetusalan kanssa) 
   Vaatetusalan ammattitutkinto (uusi, 
   yhteinen tekstiili- ja vaatetusalan kanssa) 
   Veneenrakentajan ammattitutkinto (yhteinen puualan kanssa) 
   Värjärikisällin ammattitutkinto8) poistetaan 

    
Erikoisammattitutkinto Aseseppämestarin erikoisammattitutkinto 
   Hopeaseppämestarin erikoisammattitutkinto 
   Kaivertajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Keramiikkamestarin erikoisammattitutkinto 
   Kiviseppämestarin erikoisammattitutkinto 
   Koristeveistäjän erikoisammattitutkinto (yhteinen 
   puualan kanssa)6) poistetaan 

   Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Kultaseppämestarin erikoisammattitutkinto 
   Lasinpuhaltajamestarin erikoisammattitutkinto 

Maalarimestarin erikoisammattitutkinto (yhteinen  
pintakäsittelyalan kanssa) 

   Mallinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Neulemestarin erikoisammattitutkinto7) poistetaan 

   Puusepänalan erikoisammattitutkinto (uusi, 
   yhteinen puualan kanssa) 
   Puuseppämestarin erikoisammattitutkinto (yhteinen 
   puualan kanssa)6) poistetaan     
   Restaurointimestarin erikoisammattitutkinto 
   Romanikulttuurin ohjaajan erikoisammattitutkinto 
   Saamenkäsityömestarin erikoisammattitutkinto 
   Seppämestarin erikoisammattitutkinto 
   Soitinrakentajamestarin erikoisammattitutkinto 
   Studiokutojan erikoisammattitutkinto8) poistetaan 

   Studio-ompelijan erikoisammattitutkinto7) poistetaan 

   Tekstiilialan erikoisammattitutkinto (uusi, 
   yhteinen tekstiili- ja vaatetusalan kanssa) 
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   Vaatetusalan erikoisammattitutkinto (uusi, 
   yhteinen tekstiili- ja vaatetusalan kanssa) 
   Venemestarin erikoisammattitutkinto (yhteinen puualan kanssa) 
   Värjärimestarin erikoisammattitutkinto8) poistetaan 
 
6) Voidaan suorittaa, jos valmistava koulutus on aloitettu ennen Puusepän alan ammatti- ja 
erikoisammattitutkintojen perusteiden vahvistamista. 
7) Voidaan suorittaa, jos valmistava koulutus on aloitettu ennen Vaatetusalan ammatti- ja eri-
koisammattitutkintojen perusteiden vahvistamista. 
8) Voidaan suorittaa, jos valmistava koulutus on aloitettu ennen Tekstiilialan ammatti- ja eri-
koisammattitutkintojen 
perusteiden vahvistamista. 
 
VIESTINTÄ- JA KUVATAIDEALA 
 
Ammattitutkinto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 
   Valokuvaajan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Audiovisuaalisen viestinnän erikoisammattitutkinto  
   Valokuvaajan erikoisammattitutkinto 
 
TEATTERI- JA TANSSIALA 
 
Ammattitutkinto Teatterialan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Teatterialan erikoisammattitutkinto 
 
 
VAPAA-AIKA- JA LIIKUNTA-ALA 
 
VAPAA-AJAN TOIMINTA  
 
Ammattitutkinto Asioimistulkin ammattitutkinto 
   Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto 
   Suntion ammattitutkinto  
 
LIIKUNTA-ALA 
 
Ammattitutkinto Liikunnan ammattitutkinto  
   Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto 
   Valmentajan erikoisammattitutkinto 
 
USEILLE KOULUTUSALOILLE YHTEISET TUTKINNOT 
 
Ammattitutkinto Yrittäjän ammattitutkinto 
 
Erikoisammattitutkinto Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto  
   Yrittäjän erikoisammattitutkinto 
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