
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
2004 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2004 N:o 792—796

S ISÄLLYS
N:o Sivu
792 Laki maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2207
793 Laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2210
794 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2211
795 Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2229
796 Valtioneuvoston asetus lukioasetuksen 10 §:n kumoamisesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2230

Lak i

N:o 792

maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti,
muutetaan maatalouden interventiorahastosta 16 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain

(1206/1994) 1—4, 6, 10 ja 11 §,
sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 3 § osaksi laissa 989/1995 sekä 2 ja 6 § viimeksi mainitussa
laissa, sekä
lisätään lakiin uusi 8 a § seuraavasti:

1 §

Rahaston tarkoitus

Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspo-
litiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan mukai-
sista vientituista, interventiovarastoinnista,
yksityisen varastoinnin tukemisesta, hintojen
alentamisesta sekä muista maatalous- ja ka-
lastustuotteiden markkinoihin vaikuttavista
toimenpiteistä aiheutuvien menojen maksa-
mista varten on Suomessa maa- ja metsäta-
lousministeriön alainen valtion talousarvion
ulkopuolinen maatalouden interventiorahasto.

2 §

Rahaston varat

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukira-

haston maksamat korvaukset 1 §:ssä tarkoi-
tettujen kustannusten maksamisesta tuloute-
taan rahastoon. Rahastoon tuloutetaan myös
interventiotoimintaan liittyvistä vakuusjärjes-
telyistä ja muusta rahaston toiminnasta syn-
tyvät tuotot sekä valtion talousarviosta rahas-
tolle siirrettävä määräraha.

3 §

Rahaston lainanotto

Rahasto voi valtioneuvoston luvalla ja sen
hyväksymillä ehdoilla ottaa 1 §:ssä tarkoitet-
tujen toimintojen väliaikaista rahoittamista
varten lainoja, joiden kokonaismäärä ei saa
samanaikaisesti ylittää 250 miljoonaa euroa.
Lainat otetaan rahaston nimissä ja niiden
korot ja takaisinmaksu suoritetaan rahaston
varoista.
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Valtio vastaa 1 momentissa tarkoitetuista
lainoista.
Valtiokonttorin tehtävänä on rahaston joh-
tokunnan toimeksiannosta ottaa 1 momentissa
tarkoitetut lainat ja päättää niiden tarkemmis-
ta ehdoista sekä huolehtia rahaston lainanot-
toon liittyvistä muista tehtävistä.

4 §

Rahaston hallinto

Rahasto on maa- ja metsätalousministeriön
hoidossa ja valvonnassa. Maa- ja metsätalo-
usministeriön tehtävänä on erityisesti valvoa
rahaston taloutta ja toimintaa. Maa- ja met-
sätalousministeriöllä on oikeus saada rahas-
tolta kaikki tarvittavat tiedot ja selvitykset.
Rahaston hallinnosta sekä talouden ja
toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä
huolehtii rahaston johtokunta. Johtokunnan
tehtävänä on:
1) johtaa ja ohjata rahaston toimintaa sekä
rahastolle kuuluvien maksuliike-, kirjanpito-
ja tilastointitehtävien sekä muiden tehtävien
hoitamista;
2) vastata rahaston riittävästä maksuval-
miudesta;
3) päättää 3 §:ssä tarkoitetun lainan otta-
misesta;
4) tehdä maa- ja metsätalousministeriölle
ehdotus mahdolliseksi valtion talousarvioksi
rahastoa ja sen varoilla tuettavaa toimintaa
koskevilta osin;
5) päättää rahaston toiminta- ja taloussuun-
nitelmasta;
6) päättää rahaston varojen käyttösuunni-
telmasta;
7) antaa tarvittaessa lausuntoja ja tehdä
aloitteita maa- ja metsätalousministeriölle
rahaston toimintaan kuuluvissa ja niihin liit-
tyvissä asioissa;
8) vahvistaa rahaston työjärjestys;
9) hyväksyä ja allekirjoittaa rahaston tilin-
päätös;
10) tehdä ehdotus maa- ja metsätalousmi-
nisteriölle rahaston ylijäämän käyttämisestä
tai alijäämän kattamisesta rahaston varoista;
11) päättää rahastossa olevan henkilöstön
ottamisesta ja vapauttamisesta tehtävistään;
12) hoitaa muut maa- ja metsätalousminis-
teriön määräämät rahaston toimintaan liittyvät
tehtävät.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa kol-
meksi vuodeksi kerrallaan rahastolle johto-
kunnan, johon kuuluvat puheenjohtaja, vara-
puheenjohtaja ja enintään kolme muuta jä-
sentä. Jäsenille voidaan määrätä henkilökoh-
taiset varajäsenet. Johtokunta voi ottaa asi-
oiden valmistelua varten yhden tai useampia
sihteereitä.
Johtokunta on päätösvaltainen kolmen jä-

senen tai varajäsenen ollessa läsnä. Läsnä
olevista yhden on oltava puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja. Asiat ratkaistaan yksin-
kertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten men-
nessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjoh-
tajan ääni.

6 §

Rahaston menot

Rahastosta maksetaan Euroopan yhteisön
yhteisen maatalouspolitiikan ja yhteisen ka-
lastuspolitiikan toteuttamisesta aiheutuvat
1 §:ssä tarkoitetut menot sekä rahaston muus-
ta toiminnasta aiheutuvat menot.
Rahastosta maksettavista menoista sääde-

tään maa- ja metsätalousministeriön asetuk-
sella.

8 a §

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastajien on tarkastettava rahaston
hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkas-
tajien on annettava kultakin tilikaudelta tilin-
tarkastuskertomus, jossa on erityisesti lausut-
tava:
1) siitä, onko tilinpäätös laadittu tilinpää-

töksen laatimista koskevien säännösten ja
määräysten mukaisesti;
2) siitä, antaako tilinpäätös oikeat ja riit-

tävät tiedot rahaston toiminnan tuloksesta ja
tuloksellisuudesta sekä taloudellisesta ase-
masta;
3) siitä, onko rahaston hallintoa ja toimin-

taa hoidettu sitä koskevien säännösten ja
määräysten mukaisesti;
4) tilinpäätöksen vahvistamisesta; sekä
5) rahaston tuloksen käsittelystä rahaston

johtokunnan ehdottamalla tavalla; kun tilin-
tarkastus on tehty, tilintarkastajien on tehtävä
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siitä tilinpäätökseen merkintä, jossa viitataan
tilintarkastuskertomukseen sekä lausutaan sii-
tä, onko tilinpäätös laadittu sovellettavaksi
tulevien säännösten ja hyvän kirjanpitotavan
mukaisesti.
Jos tilintarkastaja kesken tilikauden havait-
see merkittävää huomauttamista rahaston hal-
linnosta ja taloudesta, on asiasta viipymättä
ilmoitettava rahaston johtokunnalle ja maa- ja
metsätalousministeriölle.

10 §

Työjärjestys

Rahastossa noudatettavasta asioiden käsit-

telystä, päätöksenteosta, nimen kirjoittami-
sesta, johtokunnan sihteerien ja rahaston
henkilöstön tehtävistä sekä muusta sisäisestä
hallinnosta annetaan tarkempia määräyksiä
rahaston työjärjestyksessä.

11 §

Tarkemmat säännökset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää
rahaston taloussäännön ja rahastosta makset-
tavien palkkioiden vahvistamisesta.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä
syyskuuta 2004.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja
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Lak i

N:o 793

korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan korkeakoululaitoksen kehittämisestä 31 päivänä joulukuuta 1986 annetun lain
(1052/1986) 3 §, sellaisena kuin se on laissa 1270/2001, seuraavasti:

3 §

Korkeakoululaitoksen määrärahat

Yliopistojen tehokkaan ja tuloksellisen toi-
minnan varmistamiseksi yliopistojen toimin-
tamenomomentille valtion talousarviossa
vuosina 2005—2007 osoitettavaa määrärahaa
tarkistetaan siten kuin tässä pykälässä sääde-
tään.
Vuoden 2005 varainhoitovuoden ja sitä
seuraavien varainhoitovuosien määräraha mi-
toitetaan korottamalla kulloinkin kuluvalle
varainhoitovuodelle osoitettua määrärahaa

vähintään määrällä, joka vastaa valtion kes-
kustason palkkauksia koskevista sopimusrat-
kaisuista aiheutuvaa palkkausmenojen kas-
vua.
Lisäksi vuosina 2005—2007 määrärahaa

korotetaan vähintään 20 miljoonalla eurolla
kunakin vuonna.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2005.
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä

lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Tuula Haatainen

HE 18/2004
SiVM 9/2004
EV 90/2004
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Valtioneuvoston asetus

N:o 794

yliopistojen tutkinnoista

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään
27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain (645/1997) 7 §:n 3 momentin ja 9 §:n 3
momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 715/2004:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yliopistolaissa
(645/1997) tarkoitetuissa yliopistoissa suori-
tettavista alemmista ja ylemmistä korkeakou-
lututkinnoista sekä tieteellisistä ja taiteellisis-
ta jatkotutkinnoista. Yliopistoissa suoritetta-
vista ammatillisista jatkotutkinnoista sääde-
tään erikseen.

2 §

Koulutusala- ja tutkintokohtainen koulutus-
vastuu

Tämän asetuksen liitteessä on luettelo
koulutusaloista, tutkintojen nimistä sekä niis-
tä yliopistoista, joissa tutkintoja voidaan
suorittaa.

3 §

Alempaan ja ylempään korkeakoulututkin-
toon johtavan koulutuksen järjestäminen

Alempaan ja ylempään korkeakoulututkin-
toon johtava koulutus voidaan järjestää op-
piainepohjaisesti tai koulutusohjelmina.

Ylempään korkeakoulututkintoon johtava
alempaan korkeakoulututkintoon tai sitä ta-
soltaan vastaavaan koulutukseen pohjautuva
koulutus voidaan järjestää myös koulutusoh-
jelmana, johon on erillinen valinta.
Korkeakoulututkintoon johtava koulutus

voidaan järjestää myös kansainvälisenä yh-
teistyönä.

4 §

Vieraskieliset tutkinnot

Yliopistolain 9 §:n 3 momentin mukaisesta
muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä
suoritetusta tutkinnosta annetaan asetuksen
liitteessä olevan suomen- tai ruotsinkielisen
tutkintonimikkeen lisäksi liitteessä mainittu
englanninkielinen tutkintonimike.

5 §

Opintojen mitoitus

Opintojen mitoituksen peruste on opinto-
piste. Opintojaksot pisteytetään niiden edel-
lyttämän työmäärän mukaan. Yhden lukuvuo-
den opintojen suorittamiseen keskimäärin
vaadittava 1 600 tunnin työpanos vastaa 60
opintopistettä.

6 §

Kielitaito

Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään

Neuvoston direktiivi 78/687/ETY (31978L0687); EYVL N:o L 233, 24.8.1978, s. 10
Neuvoston direktiivi 78/1027/ETY (31978L1027); EYVL N:o L 362, 23.12.1978, s. 7
Neuvoston direktiivi 85/384/ETY (31985L0384); EYVL N:o L 223, 21.8.1985, s. 15
Neuvoston direktiivi 85/432/ETY (31985L0432); EYVL N:o L 253, 24.9.1985, s. 34
Neuvoston direktiivi 93/16/ETY (31993L0016); EYVL N:o L 165, 7.7.1993, s. 1
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korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnois-
sa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneensa:
1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka
julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta
kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1
momentin mukaan vaaditaan valtion henki-
löstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka
on tarpeen oman alan kannalta; sekä
2) vähintään yhden vieraan kielen sellai-
sen taidon, joka mahdollistaa oman alan
kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä
ympäristössä toimimisen.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske
opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä
muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä
opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä
ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaaditta-
vasta kielitaidosta määrää yliopisto.
Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa
opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitai-
tovaatimuksista osittain tai kokonaan.

2 luku

Alempi korkeakoulututkinto

7 §

Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteet

Alempaan korkeakoulututkintoon johtavan
koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:
1) tutkintoon kuuluvien pää- ja sivuainei-
den tai niihin rinnastettavien kokonaisuuksien
taikka koulutusohjelmaan kuuluvien opinto-
jen perusteiden tuntemus sekä edellytykset
alan kehityksen seuraamiseen;
2) valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tie-
teellisiin työskentelytapoihin tai taiteellisen
työn edellyttämät tiedolliset ja taidolliset
valmiudet;
3) edellytykset ylempään korkeakoulutut-
kintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan
oppimiseen;
4) edellytykset soveltaa hankkimaansa tie-
toa työelämässä; sekä
5) riittävä viestintä- ja kielitaito.
Koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteel-
liseen toimintaan sekä alan ammatillisiin
käytäntöihin.

8 §

Alempaan korkeakoulututkintoon vaaditta-
vien opintojen laajuus

Alempaan korkeakoulututkintoon vaaditta-
vien opintojen laajuus on 180 opintopistettä,
jollei jäljempänä toisin säädetä. Yliopiston on
järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi
suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen
kolmessa lukuvuodessa.
Kuvataiteen kandidaatin tutkintoon vaadit-

tavien opintojen laajuus on 210 opintopistettä.
Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, että
opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimi-
sesti opiskellen kolmessa ja puolessa luku-
vuodessa.

9 §

Alemman korkeakoulututkinnon rakenne

Alempaan korkeakoulututkintoon johtaviin
opintoihin voi kuulua:
1) perus- ja aineopintoja;
2) kieli- ja viestintäopintoja;
3) monitieteisiä opintokokonaisuuksia;
4) muita opintoja; sekä
5) asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua.
Farmaseutin tutkinnossa opintoihin kuuluu

pakollinen harjoittelu.
Oppiaineen tai siihen rinnastettavan koko-

naisuuden perusopintojen laajuus on vähin-
tään 25 opintopistettä. Oppiaineen tai siihen
rinnastettavan kokonaisuuden aineopintojen
laajuus on yhdessä perusopintojen kanssa
vähintään 60 opintopistettä. Tutkinnon pää-
aineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuu-
den taikka koulutusohjelman aineopintoihin
sisältyy vähintään 6 ja enintään 10 opinto-
pisteen laajuinen opinnäyte.

10 §

Alemman korkeakoulututkinnon suorittami-
nen

Tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava
vähintään pääaineen tai siihen rinnastettavan
kokonaisuuden taikka koulutusohjelman pe-
rus- ja aineopinnot sekä kieli- ja viestintä-
opinnot.
Opiskelijan on osoitettava saavuttaneensa
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tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle ase-
tetut tavoitteet sekä 6 §:ssä tarkoitetun kie-
litaidon. Opiskelijan on kirjoitettava kypsyys-
näyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opin-
näytteen alaan ja suomen tai ruotsin kielen
taitoa.
Kun opiskelijalta ei vaadita 6 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettua kielitaitoa, yliopisto
määrää kypsyysnäytteen kielestä erikseen.

11 §

Eräiden alempien korkeakoulututkintojen
pohjalta suoritettava erikoistumiskoulutus

Farmaseutin tutkinnon tai muun vastaavan
tutkinnon pohjalta voidaan suorittaa far-
maseutin erikoistumiskoulutus. Farmaseutin
erikoistumiskoulutukseen kuuluu syventymi-
nen erikoisalaan, tutkimus erikoisalalta ja
erikoisalan ohjattu työkokemus. Farmaseutin
erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että
opiskelija perehtyy hyvin erikoisalaansa ja
saavuttaa kyvyn toimia erikoisalallaan itse-
näisesti.

3 luku

Ylempi korkeakoulututkinto

12 §

Ylemmän korkeakoulututkinnon tavoitteet

Koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:
1) pääaineen tai siihen rinnastettavan ko-
konaisuuden hyvä tuntemus ja sivuaineiden
perusteiden tuntemus taikka koulutusohjel-
maan kuuluvien syventävien opintojen hyvä
tuntemus;
2) valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteel-
listen menetelmien soveltamiseen tai edelly-
tykset itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen
työhön;
3) valmiudet toimia työelämässä oman
alansa asiantuntijana ja kehittäjänä;
4) valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen
jatkokoulutukseen; sekä
5) hyvä viestintä- ja kielitaito.
Koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteel-
liseen toimintaan sekä alan ammatillisiin
käytäntöihin.

13 §

Ylempään korkeakoulututkintoon johtavien
opintojen laajuus

Ylempään korkeakoulututkintoon vaaditta-
vien opintojen laajuus on 120 opintopistettä,
jollei jäljempänä tässä pykälässä tai 14 §:ssä
toisin säädetä. Yliopiston on järjestettävä
koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa
tutkinnon päätoimisesti opiskellen kahdessa
lukuvuodessa.
Erityisesti ulkomaalaisille opiskelijoille

suunnattuun ylempään korkeakoulututkintoon
johtavaan koulutusohjelmaan vaadittavien
opintojen laajuus on vähintään 90 opintopis-
tettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus
siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon
päätoimisesti opiskellen sen laajuutta vastaa-
vassa ajassa, kuitenkin korkeintaan kahdessa
lukuvuodessa.
Psykologian maisterin ja musiikin maiste-

rin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus
on 150 opintopistettä. Yliopiston on järjes-
tettävä koulutus siten, että opiskelija voi
suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen
kahdessa ja puolessa lukuvuodessa.
Eläinlääketieteen lisensiaatin ja lääketie-

teen lisensiaatin tutkintoihin vaadittavien
opintojen laajuus on 180 opintopistettä. Yli-
opiston on järjestettävä koulutus siten, että
opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimi-
sesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa.

14 §

Ylempään korkeakoulututkintoon johtavan
koulutuksen järjestäminen ja laajuus ilman
koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakou-

lututkintoa

Lääketieteellisellä ja hammaslääketieteelli-
sellä alalla yliopisto voi järjestää ylempään
korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen
siten, että koulutukseen ei kuulu alempaa
korkeakoulututkintoa.
Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadit-

tavien opintojen laajuus on 360 opintopistettä,
jos yliopisto järjestää ylempään korkeakou-
lututkintoon johtavan koulutuksen siten, että
koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulu-
tutkintoa. Yliopiston on järjestettävä koulutus

2213N:o 794



siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon
päätoimisesti opiskellen kuudessa lukuvuo-
dessa.
Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkin-
toon vaadittavien opintojen laajuus on 300
opintopistettä, jos yliopisto järjestää ylem-
pään korkeakoulututkintoon johtavan koulu-
tuksen siten, että koulutukseen ei kuulu
alempaa korkeakoulututkintoa. Yliopiston on
järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi
suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen
viidessä lukuvuodessa.

15 §

Ylemmän korkeakoulututkinnon rakenne

Ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin
opintoihin voi kuulua:
1) perus- ja aineopintoja sekä syventäviä
opintoja;
2) kieli- ja viestintäopintoja;
3) monitieteisiä opintokokonaisuuksia;
4) muita opintoja; sekä
5) asiantuntijuutta syventävää harjoittelua.
Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläin-
lääketieteen lisensiaatin tutkinnoissa, yhteis-
kuntatieteellisen alan tutkintoon kuuluvassa
sosiaalityön koulutuksessa, proviisorin tutkin-
nossa sekä psykologian maisterin tutkinnossa
opintoihin kuuluu pakollinen harjoittelu.
Perusopinnoilla ja aineopinnoilla on 9 §:n
2 momentissa tarkoitetut vähimmäislaajuudet.
Syventävien opintojen laajuus on vähintään
60 opintopistettä. Tutkinnon pääaineen tai
siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka
koulutusohjelman syventäviin opintoihin si-
sältyy vähintään 20 ja enintään 40 opinto-
pisteen laajuinen opinnäyte.

16 §

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittami-
nen

Tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava
vähintään pääaineen tai siihen rinnastettavan
kokonaisuuden syventävät opinnot taikka
koulutusohjelman syventävät opinnot sekä
tutkintoon mahdollisesti kuuluva yliopiston
valvoma harjoittelu. Opiskelijan on suoritet-
tava myös riittävät sivuaineopinnot, jollei

niitä ole suoritettu alempaan korkeakoulutut-
kintoon johtavassa koulutuksessa.
Opiskelijan on osoitettava saavuttaneensa

tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle ase-
tetut tavoitteet sekä 6 §:ssä tarkoitetun kie-
litaidon. Opiskelijan on kirjoitettava kypsyys-
näyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opin-
näytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen
taitoa.
Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai

ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritet-
tavaa ylempää korkeakoulututkintoa varten
annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on
osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakou-
lututkintoa varten antamassaan kypsyysnäyt-
teessä.
Kun opiskelijalta ei vaadita 6 §:n 1 mo-

mentissa tarkoitettua kielitaitoa, yliopisto
määrää kypsyysnäytteen kielestä erikseen.

17 §

Euroopan yhteisön lainsäädännön noudatta-
minen

Eläinlääketieteen, hammaslääketieteen ja
lääketieteen lisensiaatin tutkintoihin, provii-
sorin tutkintoon sekä arkkitehdin tutkintoon
johtavaa koulutusta sekä niiden pohjana ole-
vaa alempaan korkeakoulututkintoon johta-
vaa koulutusta järjestettäessä on noudatettava
seuraavaa koulutuksen vähimmäistasoa kos-
kevaa Euroopan yhteisön lainsäädäntöä:
1) hammaslääkärintointa koskevien lakien,

asetusten ja hallinnollisten määräysten yh-
teensovittamisesta annettu neuvoston direk-
tiivi 78/687/ETY;
2) eläinlääkärien toimintaa koskevien la-

kien, asetusten ja hallinnollisten määräysten
yhteensovittamisesta annettu neuvoston di-
rektiivi 78/1027/ETY;
3) tutkintotodistusten, todistusten ja mui-

den muodollista kelpoisuutta osoittavien asia-
kirjojen vastavuoroisesta tunnustamisesta
arkkitehtuurin alalla sekä toimenpiteistä si-
joittautumisoikeuden ja palveluiden tarjoami-
sen vapauden tehokkaan käyttämisen helpot-
tamiseksi annettu neuvoston direktiivi
85/384/ETY;
4) tiettyä farmasian alan toimintaa koske-

vien lakien, asetusten ja hallinnollisten mää-
räysten yhteensovittamisesta annettu neuvos-
ton direktiivi 85/432/ETY; sekä
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5) lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä
heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja
muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien
asiakirjojensa vastavuoroisen tunnustamisen
helpottamisesta annettu neuvoston direktiivi
93/16/ETY.

4 luku

Opettajankoulutusta koskevat säännökset

18 §

Opettajankoulutuksen tavoitteet

Yliopistoissa järjestettävän opettajankoulu-
tuksen erityisenä tavoitteena on antaa opis-
kelijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan
opettajana, ohjaajana ja kasvattajana.

19 §

Opettajankoulutuksen opinnot

Opettajankoulutuksen opintoja ovat:
1) varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiope-
tukseen ammatillisia valmiuksia antavat opin-
not;
2) perusopetuksessa opetettavien aineiden
ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot,
jotka antavat ammatillisia valmiuksia perus-
opetuslain (628/1998) 11 §:n mukaan perus-
opetuksen oppimäärään kuuluvien kaikille
yhteisten aineiden opettamiseen;
3) erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia
valmiuksia antavat opinnot;
4) oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen
tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat
opinnot;
5) opettajan pedagogiset opinnot, jotka
ovat didaktisesti painottuneita ja ohjattua
harjoittelua sisältäviä kasvatustieteellisiä
opintoja ja jotka voivat suuntautua erityisesti
perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulu-
tuksen tai aikuiskoulutuksen tehtäviin; sekä
6) aineenopettajan koulutukseen kuuluvat
opetettavan aineen opinnot, jotka ovat perus-
opetuksen, lukion tai muun koulutuksen
opetukseen kuuluvan oppiaineen hallintaa
edistäviä opintoja.
Edellä 1 momentin 1—5 kohdissa tarkoi-
tetut opinnot ovat vähintään 60 opintopisteen
laajuisia opintoja, joita järjestävät ne yliopis-

tot, joilla on kasvatustieteellisen alan koulu-
tusvastuu. Mainitun momentin 5 kohdassa
tarkoitettu harjoittelu suoritetaan harjoittelu-
koulussa, muussa yliopiston hyväksymässä
oppilaitoksessa tai muulla yliopiston hyväk-
symällä tavalla.
Edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja

aineenopettajan koulutukseen kuuluvia ope-
tettavan aineen opintoja ovat ylemmän kor-
keakoulututkinnon pääaineessa tai siihen rin-
nastettavassa kokonaisuudessa perus-, aine- ja
syventävät opinnot sekä muussa oppiaineessa
tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa
perus- ja aineopinnot.

20 §

Opettajankoulutuksen rakenne

Kasvatustieteen maisterin tutkintoon joh-
tavaan koulutukseen voi sisältyä 19 §:n 1
momentissa tarkoitettu luokanopettajakoulu-
tus, erityisopettajan koulutus ja opinto-ohjaa-
jan koulutus. Osa näihin koulutuksiin kuulu-
vista opinnoista voidaan suorittaa kandidaatin
tutkintoon johtavassa koulutuksessa, joka on
maisterin tutkinnon pohjana. Kasvatustieteen
kandidaatin tutkintoon johtavaan koulutuk-
seen voi sisältyä lastentarhanopettajan kou-
lutus.
Lastentarhanopettajan koulutukseen kuu-

luu 19 §:n 1 momentissa tarkoitetut varhais-
kasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen am-
matillisia valmiuksia antavat opinnot, luokan-
opettajan koulutukseen perusopetuksessa
opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien
monialaiset opinnot, erityisopettajan koulu-
tukseen erityisopetuksen tehtäviin ammatilli-
sia valmiuksia antavat opinnot ja opinto-
ohjaajan koulutukseen oppilaanohjauksen ja
opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia val-
miuksia antavat opinnot. Samassa momentis-
sa tarkoitetut opettajan pedagogiset opinnot
kuuluvat kaikkiin edellä lueteltuihin koulu-
tuksiin lastentarhanopettajan koulutusta lu-
kuun ottamatta.
Edellä 2 momentissa tarkoitettuja opetta-

jankoulutuksen opintoja voidaan sisällyttää
kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tut-
kintojen lisäksi muuhun soveltuvaan alem-
paan ja ylempään korkeakoulututkintoon tai
niitä voidaan suorittaa myös erillisinä tutkin-
non suorittamisen jälkeen.
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Ylempään korkeakoulututkintoon johta-
vaan koulutukseen voi sisältyä aineenopetta-
jan koulutus, johon kuuluvat 19 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetut yhden tai kahden opetet-
tavan aineen opinnot sekä opettajan pedago-
giset opinnot. Opintoja voidaan suorittaa sekä
tutkintoon kuuluvina että erillisinä. Osa ai-
neenopettajan koulutukseen kuuluvista opin-
noista voidaan suorittaa alempaan korkeakou-
lututkintoon johtavassa koulutuksessa, joka
on ylemmän korkeakoulututkinnon pohjana.

5 luku

Tieteellinen ja taiteellinen jatkokoulutus

21 §

Tieteellisen ja taiteellisen jatkokoulutuksen
tavoitteet

Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opis-
kelija:
1) perehtyy syvällisesti omaan tutkimus-
alaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkityk-
seen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa
piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa
tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda
uutta tieteellistä tietoa;
2) perehtyy hyvin oman alansa kehityk-
seen, perusongelmiin ja tutkimusmenetel-
miin; sekä
3) saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteo-
rian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden
tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa
niiden kehityksen seuraamisen.
Taideteollisella alalla jatkokoulutuksen ta-
voitteena voi olla 1 momentissa tarkoitettujen
tavoitteiden lisäksi myös, että opiskelija saa-
vuttaa valmiudet luoda itsenäisesti taiteellisen
toteuttamisen menetelmiä tai korkeat taiteel-
liset vaatimukset täyttäviä tuotteita tai suo-
ritteita.
Kuvataidealalla, musiikin alalla sekä teat-
teri- ja tanssialalla jatkokoulutuksen tavoit-
teena voi olla 1 momentissa tarkoitettujen
tavoitteiden ohella tai sijasta, että opiskelija
saavuttaa valmiudet luoda itsenäisesti taiteel-
lisen toteuttamisen menetelmiä tai korkeat
taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuotteita tai
suoritteita.

22 §

Tohtorin tutkinnon suorittaminen

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatko-
koulutukseen otetun opiskelijan tulee:
1) suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;
2) osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja

kriittistä ajattelua; sekä
3) laatia väitöskirja ja puolustaa sitä jul-

kisesti.
Kuvataidealalla, musiikin alalla, taideteol-

lisella alalla ja teatteri- ja tanssialalla jatko-
koulutukseen otettu opiskelija voi väitöskir-
jan laatimisen sijaan antaa yliopiston mää-
räämät julkiset opin- ja taidonnäytteet.
Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös yli-

opiston riittäväksi katsoma määrä samaa
ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä
julkaisuja tai julkaistaviksi hyväksyttyjä kä-
sikirjoituksia ja niistä laadittu yhteenveto
taikka muu vastaavat tieteelliset kriteerit
täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös
yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus
on niissä osoitettavissa.

23 §

Lisensiaatin tutkinnon suorittaminen

Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi
suorittaa lisensiaatin tutkinnon, kun hän on
suorittanut yliopiston määräämän osan jatko-
koulutukseen kuuluvista opinnoista ja tutkin-
toon mahdollisesti sisältyvän erikoistumis-
koulutuksen.
Lisensiaatin tutkintoon kuuluu osana lisen-

siaatintutkimus, jossa opiskelija osoittaa hy-
vää perehtyneisyyttä tutkimusalaansa sekä
valmiutta itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa
tieteellisen tutkimuksen menetelmiä.
Musiikin alalla ja teatteri- ja tanssialalla

lisensiaatin tutkintoon voi kuulua lisensiaa-
tintutkimuksen sijasta myös julkiset opin- ja
taidonnäytteet.
Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväk-

syä myös yliopiston riittäväksi katsoma määrä
samaa ongelmakokonaisuutta käsitteleviä tie-
teellisiä julkaisuja tai julkaistaviksi hyväk-
syttyjä käsikirjoituksia ja niistä laadittu yh-
teenveto taikka muu vastaavat tieteelliset
kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua
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myös yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen
osuus on niissä osoitettavissa.

24 §

Lisensiaatin tutkintoon sisältyvä erikoistumis-
koulutus

Jatkokoulutuksessa suoritettavaan lisensi-
aatin tutkintoon voi sisältyä erikoistumiskou-
lutus. Tällöin tutkintoon kuuluu järjestelmäl-
linen teoreettinen ja käytännöllinen syventy-
minen erikoisalaan, lisensiaatintutkimus
omalta erikoisalalta ja erikoisalan ohjattu
työkokemus. Lisensiaatin tutkintoon sisälty-
vän erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on,
että opiskelija perehtyy hyvin omaan erikois-
alaansa ja saavuttaa kyvyn toimia itsenäisesti
omalla erikoisalallaan.

6 luku

Erinäiset säännökset

25 §

Opintojen hyväksilukeminen

Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan yli-
opiston päätöksen mukaan lukea hyväkseen
muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa kor-
keakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa
suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkin-
toon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla
opinnoilla. Opiskelija saa yliopiston päätök-
sen mukaan lukea hyväkseen sekä korvata
tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla
tavoin osoitetulla osaamisella.

26 §

Todistukset

Yliopisto antaa opiskelijalle hänen suorit-
tamastaan alemmasta ja ylemmästä korkea-
koulututkinnosta tutkintotodistuksen, josta tu-
lee käydä ilmi:
1) tutkintonimike ja koulutusala;
2) tutkinnon pääaine tai siihen rinnastet-
tava kokonaisuus taikka koulutusohjelma;
3) tutkintoon mahdollisesti sisältyvä eri-
koistumiskoulutus ja sen erikoisala;
4) tutkinnon keskeinen sisältö; sekä

5) opiskelijan osoittama kielitaito; kielitai-
toa merkittäessä on otettava huomioon suo-
men ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta
valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston
asetuksen (481/2003) 19 §.
Yliopiston jatkokoulutuksena suoritetusta

tutkinnosta antamaan todistukseen sovelle-
taan, mitä 1 momentin 1—4 kohdassa sää-
detään.
Yliopisto antaa pyynnöstä opiskelijalle to-

distuksen tämän suorittamista opinnoista
myös opiskelun kestäessä.
Yliopisto antaa henkilölle, joka on suorit-

tanut yliopistossa tutkinnon tai opintoja,
tutkintotodistukseen tai todistukseen erityi-
sesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun
liitteen. Liitteessä annetaan riittävät tiedot
yliopistosta samoin kuin tutkintotodistuksessa
tai todistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja
opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja
asemasta koulutusjärjestelmässä.
Yliopisto, jossa voidaan suorittaa 19 §:ssä

tarkoitettuihin opettajankoulutuksen opintoi-
hin kuuluva opintosuoritus, voi hakemuksesta
antaa todistuksen siitä, että hakija on muulla
tavalla kuin säädettyihin kelpoisuusvaatimuk-
siin kuuluvilla opinnoilla osoittanut hankki-
neensa opintosuoritusta vastaavat tiedot ja
taidot. Tarvittaessa yliopisto voi asettaa to-
distuksen antamisen ehdoksi, että hakija
suorittaa täydentäviä opintoja.

27 §

Oppiarvot

Yliopisto voi oikeuttaa:
1) kauppatieteiden maisterin tutkinnon

suorittaneen käyttämään ekonomin arvoa;
2) maatalous- ja metsätieteiden maisterin

tutkinnon suorittaneen käyttämään agronomin
tai metsänhoitajan arvoa;
3) kumotun kuvataidealan alemmasta ja

ylemmästä korkeakoulututkinnosta annetun
asetuksen (367/1993) mukaisen kuvataiteen
tutkinnon suorittaneen käyttämään kuvatai-
teen kandidaatin arvoa ja mainitun asetuksen
mukaisen Kuvataideakatemian loppututkin-
non suorittaneen käyttämään kuvataiteen
maisterin arvoa; sekä
4) aikaisemmin voimassa olleiden sään-

nösten ja määräysten mukaisen kandidaatti
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-nimisen ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittaneen käyttämään maisterin arvoa.

28 §

Koulutuksen ja tutkintojen kehittäminen

Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida
ja kehittää tutkintoja, tutkintoihin kuuluvia
opintoja sekä opetusta. Erityisesti on kiinni-
tettävä huomiota tutkintojen, opetuksen, opin-
tojen ohjauksen ja opiskelun laatuun, yhteis-
kunnan koulutustarpeisiin, tutkintojen ja
opintojen kansalliseen ja kansainväliseen vas-
taavuuteen sekä koulutuksen tuloksellisuu-
teen.

7 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

29 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
elokuuta 2005.
Tällä asetuksella kumotaan seuraavat ase-
tukset niihin myöhemmin tehtyine muutok-
sineen:
1) eläinlääketieteellisistä tutkinnoista 21
päivänä huhtikuuta 1978 annettu asetus
(298/1978);
2) farmasian tutkinnoista 30 päivänä maa-
liskuuta 1994 annettu asetus (246/1994);
3) filosofian tohtorin tutkinnosta 25 päi-
vänä lokakuuta 1991 annettu asetus
(1279/1991);
4) hammaslääketieteellisistä tutkinnoista
26 päivänä maaliskuuta 1976 annettu asetus
(290/1976)
5) humanistisista ja luonnontieteellisistä
tutkinnoista 18 päivänä maaliskuuta 1994
annettu asetus (221/1994);
6) kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja
opettajankoulutuksesta 21 päivänä huhtikuuta
1995 annettu asetus (576/1995);
7) kauppatieteellisistä tutkinnoista 31 päi-
vänä tammikuuta 1995 annettu asetus
(139/1995);
8) Kuvataideakatemian tutkinnoista 25
päivänä huhtikuuta 1997 annettu asetus
(381/1997);

9) liikuntatieteellisistä tutkinnoista 22 päi-
vänä huhtikuuta 1994 annettu asetus
(327/1994);
10) lääketieteellisistä tutkinnoista 26 päi-

vänä syyskuuta 1975 annettu asetus
(762/1975);
11) maatalous-metsätieteellisistä tutkin-

noista 17 päivänä helmikuuta 1995 annettu
asetus (214/1995);
12) oikeustieteellisistä tutkinnoista 12 päi-

vänä helmikuuta 1996 annettu asetus
(86/1996);
13) psykologian tutkinnoista 3 päivänä

toukokuuta 1996 annettu asetus (318/1996);
14) Sibelius-Akatemian tutkinnoista 3 päi-

vänä helmikuuta 1995 annettu asetus
(148/1995);
15) taideteollisen alan yliopistollisista tut-

kinnoista 3 päivänä kesäkuuta 1994 annettu
asetus (440/1994);
16) teatteri- ja tanssialan yliopistollisista

tutkinnoista 17 päivänä helmikuuta 1995
annettu asetus (216/1995);
17) teknistieteellisistä tutkinnoista 17 päi-

vänä helmikuuta 1995 annettu asetus
(215/1995);
18) teologisista tutkinnoista 7 päivänä

huhtikuuta 1995 annettu asetus (517/1995);
19) terveystieteiden tutkinnoista 19 päivä-

nä kesäkuuta 1997 annettu asetus (628/1997);
sekä
20) yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista

30 päivänä maaliskuuta 1994 annettu asetus
(245/1994).
Edellä 2 momentissa kumottavista asetuk-

sista sovelletaan kuitenkin edelleen seuraavia
lainkohtia:
1) farmasian tutkinnoista annetun asetuk-

sen 5 a § ja 14 a §;
2) humanistisista ja luonnontieteellisistä

tutkinnoista annetun asetuksen liite ja 14 a §;
3) kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja

opettajankoulutuksesta annetun asetuksen lii-
te;
4) Kuvataideakatemian tutkinnoista anne-

tun asetuksen 3 §;
5) psykologian tutkinnoista annetun ase-

tuksen 14 §;
6) Sibelius-Akatemian tutkinnoista anne-

tun asetuksen 3 §;
7) taideteollisen alan yliopistollisista tut-

kinnoista annetun asetuksen 5 ja 6 §;
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8) teknistieteellisistä tutkinnoista annetun
asetuksen 5 §;
9) terveystieteiden tutkinnoista annetun
asetuksen 10 §;
10) yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista
annetun asetuksen liite sekä 4 a § siltä osin
kuin se koskee sosiaalityön koulutuksen
koulutusvastuita ja 14 a §.

30 §

Opiskelijoiden asema

Opiskelijalla, joka tämän asetuksen voi-
maan tullessa opiskelee 29 §:ssä kumottujen
asetusten mukaista tutkintoa varten, on yli-
opistolain muuttamisesta annetun lain
(715/2004) siirtymäsäännösten mukaisesti oi-
keus siirtyä opiskelemaan tämän asetuksen
mukaan taikka jatkaa opintojaan kumottujen
asetusten mukaan.
Opiskelija voi lukea hyväkseen kumottujen
asetusten mukaisiin opintoihin sisältyneet
opintosuorituksensa tämän asetuksen mukais-
ta tutkintoa varten yliopiston määräämällä
tavalla.

31 §

Oikeustieteellisen alan tutkintonimikkeitä
koskeva siirtymäsäännös

Mitä laissa tai muussa asetuksessa sääde-

tään oikeustieteen kandidaatista, tarkoittaa
tämän asetuksen tultua voimaan myös oike-
ustieteen maisteria.

32 §

Lääketieteen ja hammaslääketieteen kandi-
daatin arvo

Lääketieteellisen alan opiskelijalle voidaan
myöntää edelleen lääketieteellisistä tutkin-
noista annetun asetuksen 17 §:n 3 momentin
mukainen lääketieteen kandidaatin arvo, jos
kaikki yliopistot, joilla on lääketieteellisen
alan koulutusvastuu, järjestävät lääketieteen
lisensiaatin tutkintoon johtavan koulutuksen
ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa kor-
keakoulututkintoa.
Hammaslääketieteellisen alan opiskelijalle

voidaan myöntää edelleen hammaslääketie-
teellisistä tutkinnoista annetun asetuksen
17 §:n 4 momentin mukainen hammaslääke-
tieteen kandidaatin arvo, jos kaikki yliopistot,
joilla on hammaslääketieteellisen alan kou-
lutusvastuu, järjestävät hammaslääketieteen
lisensiaatin tutkintoon johtavan koulutuksen
ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa kor-
keakoulututkintoa.

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Opetusministeri Tuula Haatainen

Johtaja Markku Mattila
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YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORITTAA 
  
  
  
  
  
  
  
Koulutusyksiköiden nimien lyhenteet: 
  
HKKK Helsingin kauppakorkeakoulu 
HY Helsingin yliopisto 
HY (SSKH) Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolan 
JoY Joensuun yliopisto 
JY Jyväskylän yliopisto 
KY Kuopion yliopisto 
KuvA Kuvataideakatemia 
LTY Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
LY Lapin yliopisto 
OY Oulun yliopisto 
SibA Sibelius-Akatemia 
SHH Svenska handelshögskolan 
TaiK Taideteollinen korkeakoulu 
TaY Tampereen yliopisto 
TeaK Teatterikorkeakoulu 
TTY Tampereen teknillinen yliopisto 
TKK Teknillinen korkeakoulu 
TuKKK Turun kauppakorkeakoulu 
TY Turun yliopisto 
VY Vaasan yliopisto 
ÅA Åbo Akademi 
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Koulutusala ja tutkinto Koulutusvastuu 

ELÄINLÄÄKETIETEEN ALA HY 

Eläinlääketieteen kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Veterinary Medicine 

  

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Veterinary Medicine 

  

Eläinlääketieteen tohtorin tutkinto 
Doctor of Veterinary Medicine 

  

    

FARMASIAN ALA HY, KY, ÅA1 

Farmaseutin tutkinto  
Bachelor of Science (Pharmacy)  

  

Proviisorin tutkinto  
Master of Science (Pharmacy) 

  

Farmasian lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Science (Pharmacy) 

  

Farmasian tohtorin tutkinto 
Doctor of Science (Pharmacy) 

  

    

HAMMASLÄÄKETIETEEN ALA HY, OY, TY 

Hammaslääketieteen kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Dentistry 

  

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto  
Licentiate of Dentistry 

  

Hammaslääketieteen tohtorin tutkinto 
Doctor of Dental Science 

  

    

HUMANISTINEN ALA HY, JoY, JY, OY, TaY, 
TY, VY, ÅA 

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto  
Bachelor of Arts 

  

Filosofian maisterin tutkinto 
Master of Arts 

  

Filosofian lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Philosophy 

  

Filosofian tohtorin tutkinto 
Doctor of Philosophy 

  

 
                                                      
1  vain farmaseutin tutkinto 
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Koulutusala ja tutkinto Koulutusvastuu 

KASVATUSTIETEELLINEN ALA HY, JoY, JY, LY, OY, 
TaY, TY, ÅA 

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Arts (Education) 

  

Kasvatustieteen maisterin tutkinto 
Master of Arts (Education) 

  

Kasvatustieteen lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Philosophy (Education) 

  

Kasvatustieteen tohtorin tutkinto 
Doctor of Philosophy (Education) 

  

    

KAUPPATIETEELLINEN ALA  
  

HKKK, JY, LTY, OY, 
SHH, TaY, TuKKK, 
VY, ÅA 

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Science (Economics and Business  
Administration) 

  

Kauppatieteiden maisterin tutkinto 
Master of Science (Economics and Business  
Administration) 

  

Kauppatieteiden lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Science (Economics and Business  
Administration) 

  

Kauppatieteiden tohtorin tutkinto 
Doctor of Science (Economics and Business  
Administration) 

  

    

KUVATAITEEN ALA KuvA 

Kuvataiteen kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Fine Arts 

  

Kuvataiteen maisterin tutkinto 
Master of Fine Arts 

  

Kuvataiteen tohtorin tutkinto 
Doctor of Fine Arts 
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Koulutusala ja tutkinto Koulutusvastuu 

LIIKUNTATIETEELLINEN ALA JY 

Liikuntatieteiden kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Science (Sport and Health  
Sciences) 

  

Liikuntatieteiden maisterin tutkinto 
Master of Science (Sport and Health Sciences) 

  

Liikuntatieteiden lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Philosophy (Sport and Health  
Sciences) 

  

Liikuntatieteiden tohtorin tutkinto 
Doctor of Philosophy (Sport and Health  
Sciences) 

  

    

LUONNONTIETEELLINEN ALA HY, JoY, JY, KY, OY, 
TaY, TTY2, TY, ÅA 

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto  
Bachelor of Science 

  

Filosofian maisterin tutkinto 
Master of Science 

  

Filosofian lisensiaatin tutkinto  
Licentiate of Philosophy 

  

Filosofian tohtorin tutkinto  
Doctor of Philosophy 

  

    

LÄÄKETIETEELLINEN ALA HY, KY, OY, TaY, TY 

Lääketieteen kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Medicine 

  

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Medicine 

  

Lääketieteen tohtorin tutkinto 
Doctor of Medical Science 

  

    

                                                      
2  Tampereen teknillisellä yliopistolla on luonnontieteellisen alan koulutusvastuu erikseen opetusminis-
teriön asetuksella säädettävissä oppiaineissa. Tampereen teknillisessä yliopistossa suoritettavan tutkin-
non nimike on kuitenkin aina teknillistieteellisen alan mukainen tutkintonimike. 
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Koulutusala ja tutkinto Koulutusvastuu 

MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN 
ALA 

HY, JoY3 

Elintarviketieteiden kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Food Sciences 

  

Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tut-
kinto 
Bachelor of Science (Agriculture and Forestry) 

  

Elintarviketieteiden maisterin tutkinto 
Master of Food Sciences 

  

Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinto 
Master of Science (Agriculture and Forestry) 

  

Elintarviketieteiden lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Food Sciences 

  

Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatin  
tutkinto 
Licentiate of Science (Agriculture and Forestry) 

  

Elintarviketieteiden tohtorin tutkinto 
Doctor of Food Sciences 

  

Maatalous- ja metsätieteiden tohtorin tutkinto 
Doctor of Science (Agriculture and Forestry) 

  

    

MUSIIKIN ALA SibA 

Musiikin kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Music 

  

Musiikin maisterin tutkinto 
Master of Music 

  

Musiikin lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Music 

  

Musiikin tohtorin tutkinto 
Doctor of Music 

  

    
  

                                                      
3  vain metsätieteellinen ala 
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Koulutusala ja tutkinto Koulutusvastuu 

OIKEUSTIETEELLINEN ALA HY, LY, TY, ÅA4 

Oikeusnotaarin tutkinto 
Bachelor of Laws 

  

Oikeustieteen maisterin tutkinto 
Master of Laws 

  

Oikeustieteen lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Laws 

  

Oikeustieteen tohtorin tutkinto 
Doctor of Laws  

  

    

PSYKOLOGIAN ALA HY, JoY, JY, TaY, TY, 
ÅA 

Psykologian kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Arts (Psychology) 

  

Psykologian maisterin tutkinto 
Master of Arts (Psychology) 

  

Filosofian maisterin tutkinto 
Master of Arts 

  

Psykologian lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Arts (Psychology) 

  

Psykologian tohtorin tutkinto 
Doctor of Philosophy (Psychology) 

  

    

TAIDETEOLLINEN ALA TaiK, LY 

Taiteen kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Arts (Art and Design) 

  

Taiteen maisterin tutkinto  
Master of Arts (Art and Design) 

  

Taiteen tohtorin tutkinto 
Doctor of Arts (Art and Design) 

  

    

                                                      
4  vain oikeusnotaarin tutkinto 
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Koulutusala ja tutkinto Koulutusvastuu 

    

TANSSIALA TeaK 

Tanssitaiteen kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Arts (Dance) 

  

Tanssitaiteen maisterin tutkinto 
Master of Arts (Dance) 

  

Tanssitaiteen lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Arts (Dance) 

  

Tanssitaiteen tohtorin tutkinto 
Doctor of Arts (Dance) 

  

    

TEATTERIALA TeaK, TaY 

Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Arts (Theatre and Drama) 

  

Teatteritaiteen maisterin tutkinto 
Master of Arts (Theatre and Drama) 

  

Teatteritaiteen lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Arts (Theatre and Drama) 

  

Teatteritaiteen tohtorin tutkinto 
Doctor of Arts (Theatre and Drama) 

  

    

TEKNILLISTIETEELLINEN ALA LTY, OY, TTY, TKK, 
TY, VY, ÅA 

Tekniikan kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Science  
(Technology)/(Architecture) 

  

Arkkitehdin tutkinto 
Master of Science (Architecture) 

OY, TTY, TKK 

Diplomi-insinöörin tutkinto 
Master of Science (Technology) 

  

Maisema-arkkitehdin tutkinto 
Master of Science (Landscape  
Architecture) 

TKK 

Tekniikan lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Science  
(Technology)/(Architecture) 

  

Tekniikan tohtorin tutkinto 
Doctor of Science  
(Technology)/(Architecture) 
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Koulutusala ja tutkinto Koulutusvastuu 

    

TEOLOGIAN ALA HY, JoY, ÅA 

Teologian kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Theology 

  

Teologian maisterin tutkinto 
Master of Theology 

  

Teologian lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Theology 

  

Teologian tohtorin tutkinto 
Doctor of Theology 

  

    

TERVEYSTIETEIDEN ALA JY, KY, OY, TaY, TY, ÅA 

Terveystieteiden kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Health Sciences 

  

Terveystieteiden maisterin tutkinto 
Master of Health Sciences 

  

Terveystieteiden lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Health Sciences 

  

Terveystieteiden tohtorin tutkinto 
Doctor of Health Sciences 

  

    

YHTEISKUNTATIETEELLINEN ALA HY, HY (SSKH)5, JoY, JY, 
KY, LY, TaY, TY, VY, ÅA 

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Administrative Sciences 

  

Valtiotieteiden kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Social Sciences 

  

Yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Social Sciences 

  

    

Hallintotieteiden maisterin tutkinto 
Master of Administrative Sciences 

  

Valtiotieteiden maisterin tutkinto 
Master of Social Sciences 

  

Yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto 
Master of Social Sciences 

  

  
                                                      
5  vain kandidaatin tutkinto 
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Koulutusala ja tutkinto Koulutusvastuu 

Hallintotieteiden lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Administrative Sciences 

  

Valtiotieteiden lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Social Sciences 

  

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Social Sciences 

  

    

Hallintotieteiden tohtorin tutkinto 
Doctor of Administrative Sciences 

  

Valtiotieteiden tohtorin tutkinto 
Doctor of Social Sciences 

  

Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto 
Doctor of Social Sciences 

  

    

Filosofian tohtorin tutkinto (Doctor of Philosophy) voidaan suorittaa tieteel-
lisessä jatkokoulutuksessa Helsingin yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, 
Oulun yliopistoissa, Joensuun yliopistossa, Kuopion yliopistossa, Turun yli-
opistossa, Tampereen yliopistossa, Åbo Akademissa, Vaasan yliopistossa, 
Lapin yliopistossa, Teknillisessä korkeakoulussa, Tampereen teknillisessä 
yliopistossa, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, Helsingin kauppakor-
keakoulussa, Svenska handelshögskolanissa ja Turun kauppakorkeakoulussa. 

    
  



Valtioneuvoston asetus

N:o 795

ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,
kumotaan 21 päivänä marraskuuta 1994 annetun ylioppilastutkintoasetuksen (1000/1994)
3 §:n 1 momentti ja 8 §,
sellaisena kuin niistä on 8 § asetuksessa 1192/1998, sekä
muutetaan 2 ja 3 a § ja 11 §:n 2 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 3 a § asetuksessa 210/1995 ja 11 §:n 2 momentti asetuksessa

733/2002 seuraavasti:

2 §
Ylioppilastutkintolautakuntaan nimetään
puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä muita
jäseniä yliopistojen ja muiden korkeakoulujen
sekä opetushallituksen esityksestä. Lautakun-
nan jäsenten tulee olla ylioppilastutkintoai-
neita ja opetustointa hyvin tuntevia henkilöi-
tä.
Ylioppilastutkintolautakunta kehittää yli-
oppilastutkintoa yhteistyössä opetushallituk-
sen kanssa.

3 a §
Kelpoisuusvaatimuksena on pääsihteerillä
ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys
virkaan kuuluviin tehtäviin sekä tutkintosih-
teerillä ylempi korkeakoulututkinto ja pereh-
tyneisyys hallinnollisiin tehtäviin.

11 §
— — — — — — — — — — — — —
Toisen kotimaisen kielen kokeen sijasta

kokelas voi suorittaa tässä kielessä äidinkie-
len kokeen.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
syyskuuta 2004.
Tämän asetuksen 11 §:n 2 momenttia so-

velletaan ensimmäisen kerran vuoden 2005
ensimmäisellä tutkintokerralla suoritettavaan
ylioppilastutkintoon. Vuoden 2004 toisella
tutkintokerralla suoritettavaan ylioppilastut-
kintoon sovelletaan 11 §:n 2 momenttia sel-
laisena kuin se on tämän asetuksen voimaan
tullessa.

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Opetusministeri Tuula Haatainen

Hallitusneuvos Ulla Taskinen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 796

lukioasetuksen 10 §:n kumoamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

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

1 §
Tällä asetuksella kumotaan 6 päivänä mar-
raskuuta 1998 annetun lukioasetuksen
(810/1998) 10 §, sellaisena kuin se on ase-
tuksissa 734/2002 ja 561/2003.

2 §
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä

syyskuuta 2004.

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Opetusministeri Tuula Haatainen

Hallitusneuvos Ulla Taskinen
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