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Valtioneuvoston asetus

1039/2013

yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
kumotaan yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 4 Ä,  
sellaisena kuin sen on  asetuksessa 1136/2009,
muutetaan 3, 7, 9, 12, 13, 15, 18, 21, 22, 26 ja 27 § sekä asetuksen liite, sellaisina kuin niistä
ovat 13 § asetuksessa 351/2011 ja liite asetuksessa 421/2012, seuraavasti:

3 §

Alempaan ja ylempään korkeakoulututkin-
toon johtavan koulutuksen järjestäminen

Alempaan ja ylempään korkeakoulututkin-
toon johtava koulutus voidaan järjestää oppi-
ainepohjaisesti tai koulutusohjelmana. Ylem-
pään korkeakoulututkintoon johtava alem-
paan korkeakoulututkintoon tai sitä tasoltaan
vastaavaan koulutukseen pohjautuva koulu-
tus voidaan järjestää myös koulutusohjel-
mana, johon on erillinen valinta.
Korkeakoulututkintoon johtava koulutus
voidaan järjestää kansainvälisenä yhteis-
työnä. Tutkintoon johtava koulutus voidaan
järjestää myös yhteen tai useampaan tutkin-
toon johtavana koulutuksena yhdessä yhden
tai useamman suomalaisen tai ulkomaisen
yliopiston kanssa.

7 §

Alempaan korkeakoulututkintoon johtavan
koulutuksen tavoitteet

Alempaan korkeakoulututkintoon johtavan
koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon
suorittaneella on:
1) tutkintoon kuuluvien pää- ja sivuainei-
den tai niihin rinnastettavien kokonaisuuk-
sien taikka koulutusohjelmaan kuuluvien

opintojen perusteiden tuntemus sekä edelly-
tykset alan kehityksen seuraamiseen;
2) valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tie-

teellisiin työskentelytapoihin tai taiteellisen
työn edellyttämät tiedolliset ja taidolliset val-
miudet;
3) edellytykset ylempään korkeakoulutut-

kintoon johtavaan koulutukseen ja elinikäi-
seen oppimiseen;
4) edellytykset soveltaa hankkimaansa tie-

toa työelämässä oman alansa tehtävissä ja
kansainvälisessä yhteistyössä;
5) riittävä viestintä- ja kielitaito oman

alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimin-
taan ja yhteistyöhön.
Koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteel-

liseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käy-
täntöihin.

9 §

Alemman korkeakoulututkinnon rakenne

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

pakollinen harjoittelu.

OIKAISU
Merkitty kohta lisätään.



Oppiaineen tai siihen rinnastettavan koko-
naisuuden perusopintojen laajuus on vähin-
tään 25 opintopistettä. Oppiaineen tai siihen
rinnastettavan kokonaisuuden aineopintojen
laajuus on yhdessä perusopintojen kanssa vä-
hintään 60 opintopistettä. Tutkinnon pääai-
neen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden
taikka koulutusohjelman aineopintoihin sisäl-
tyy vähintään 6 ja enintään 10 opintopisteen
laajuinen opinnäyte.

12 §

Ylempään korkeakoulututkintoon johtavan
koulutuksen tavoitteet

Ylempään korkeakoulututkintoon johtavan
koulutuksen tavoitteena on, että tutkinnon
suorittaneella on:
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 tieteellis-
ten menetelmien soveltamiseen tai edellytyk-
set itsenäiseen ja vaativaan taiteelliseen työ-
hön;
3) valmiudet toimia työelämässä oman
alansa vaativissa asiantuntija- ja kehitystehtä-
vissä ja kansainvälisessä yhteistyössä;
4) valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen
jatkokoulutukseen ja elinikäiseen oppimi-
seen;
5) hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa
tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja
yhteistyöhön.
Koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteel-
liseen toimintaan sekä alan ammatillisiin käy-
täntöihin.

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.

Psykologian maisterin, musiikin maisterin
ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon
vaadittavien opintojen laajuus on 150 opinto-
pistettä. Yliopiston on järjestettävä 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.

15 §

Ylemmän korkeakoulututkinnon rakenne

Ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin
opintoihin voi kuulua:
1) perus- ja aineopintoja sekä syventäviä

opintoja;
2) viestintä- ja kieliopintoja;
3) monitieteisiä opintokokonaisuuksia;
4) muita opintoja;
5) asiantuntijuutta syventävää harjoittelua.
Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläin-

lääketieteen lisensiaatin tutkinnoissa, yhteis-
kuntatieteellisen alan tutkintoon kuuluvassa
sosiaalityön koulutuksessa, proviisorin tut-
kinnossa sekä psykologian maisterin tutkin-
nossa opintoihin kuuluu pakollinen harjoit-
telu.
Perusopinnoilla ja aineopinnoilla on 9 §:n

3 momentissa tarkoitetut vähimmäislaajuu-
det. Syventävien opintojen laajuus on vähin-
tään 60 opintopistettä. Tutkinnon pääaineen
tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden
taikka koulutusohjelman syventäviin opintoi-
hin sisältyy vähintään 20 ja enintään 40 opin-
topisteen laajuinen opinnäyte.

18 §

Opettajankoulutuksen tavoitteet

Yliopistoissa järjestettävän opettajankoulu-
tuksen erityisenä tavoitteena on, että sen suo-
rittaneella on valmiudet itsenäiseen toimin-
taan opettajana, ohjaajana ja kasvattajana.
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21 §

Tieteellisen ja taiteellisen jatkokoulutuksen
tavoitteet

Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että sen
suorittanut on:
1) perehtynyt syvällisesti omaan tutkimus-
alaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkityk-
seen;
2) hankkinut valmiudet soveltaa itsenäi-
sesti ja kriittisesti tieteellisen tutkimuksen
menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
3) perehtynyt hyvin oman tutkimusalansa
kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusme-
netelmiin;
4) saavuttanut sellaisen yleisen tieteenteo-
rian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tie-
teenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa
niiden kehityksen seuraamisen;
5) saavuttanut riittävän viestintä- ja kieli-
taidon ja muut valmiudet toimia työelämässä
laajoissa ja vaativissa asiantuntija- ja kehitys-
tehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä.
Taiteiden tohtorin tutkintoon johtavan jat-
kokoulutuksen tavoitteena voi olla 1 momen-
tissa tarkoitettujen tavoitteiden lisäksi, että
opiskelija saavuttaa valmiudet luoda itsenäi-
sesti taiteellisen toteuttamisen menetelmiä tai
korkeat taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuot-
teita tai suoritteita.
Taiteiden koulutusalalla muihin kuin 2
momentin mukaiseen tutkintoon johtavan jat-
kokoulutuksen tavoitteena voi olla 1 momen-
tissa tarkoitettujen tavoitteiden ohella tai si-
jasta, että opiskelija saavuttaa valmiudet
luoda itsenäisesti taiteellisen toteuttamisen
menetelmiä tai korkeat taiteelliset vaatimuk-
set 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 julki-
sesti tai antaa muut yliopiston määräämät
julkiset opin- ja taidonnäytteet.

26 §

Todistukset

Yliopisto antaa opiskelijalle hänen suorit-
tamastaan alemmasta ja ylemmästä korkea-
koulututkinnosta tutkintotodistuksen, josta
tulee 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;
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 sääde-
tään.
Yliopistolain 11 §:n 2 momentin mukai-

sesta muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä
suoritetusta tutkinnosta annetaan myös suo-
men- tai ruotsinkielinen tutkintotodistus ja
asetuksen liitteessä olevan suomen- tai ruot-
sinkielisen tutkintonimikkeen lisäksi liit-
teessä mainittu englanninkielinen tutkintoni-
mike.
Jos tutkintoon johtava koulutus on järjes-

tetty 3 §:n 2 momentin mukaisesti yhteen tai
useampaan tutkintoon johtavana koulutuk-
sena yhdessä yhden tai useamman suomalai-
sen tai ulkomaisen yliopiston kanssa, todis-
tuksesta tulee käydä ilmi saman koulutuksen
perusteella myönnettävät muut tutkinnot ja
tutkintotodistukset sekä tutkinnon myöntä-
neet muut yliopistot.
Yliopisto antaa henkilölle, joka on suorit-

tanut yliopistossa tutkinnon tai opintoja, tut-
kintotodistukseen tai todistukseen erityisesti
kansainväliseen käyttöön tarkoitetun liitteen.
Liitteessä annetaan riittävät tiedot yliopis-
tosta samoin kuin tutkintotodistuksessa tai
todistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja
opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja ase-
masta koulutusjärjestelmässä.
Yliopisto antaa pyynnöstä opiskelijalle to-

distuksen tämän suorittamista opinnoista
myös opiskelun kestäessä.
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Jos tutkintoon sisältyy 19 §:ssä tarkoitet-
tuja opettajankoulutuksen opintoja, tutkinto-
todistukseen merkitään opintojen tuottama
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaati-
muksista annetussa asetuksessa (986/1998)
tarkoitettu kelpoisuus.
Yliopisto, jossa voidaan suorittaa 19 §:ssä
tarkoitettuihin opettajankoulutuksen opintoi-
hin kuuluva opintosuoritus, voi hakemuk-
sesta antaa todistuksen siitä, että hakija on
muulla tavalla kuin säädettyihin kelpoisuus-
vaatimuksiin kuuluvilla opinnoilla osoittanut
hankkineensa opintosuoritusta vastaavat tie-
dot ja taidot. Yliopisto voi asettaa todistuksen
antamisen ehdoksi, että hakija suorittaa täy-
dentäviä opintoja.

27 §

Oppiarvot

Yliopisto voi oikeuttaa:
1) kauppatieteiden maisterin tutkinnon
suorittaneen käyttämään ekonomin arvoa;
2) maatalous- ja metsätieteiden maisterin

tutkinnon suorittaneen käyttämään agrono-
min 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;
4) aikaisemmin voimassa olleiden sään-

nösten ja määräysten mukaisen kandidaatti
-nimisen ylemmän korkeakoulututkinnon
suorittaneen käyttämään maisterin arvoa;
5) alemman ja ylemmän korkeakoulutut-

kinnon meteorologia pääaineena suorittaneen
tai aikaisemmin voimassa olleiden säännös-
ten ja määräysten mukaisen kandidaatti -ni-
misen ylemmän korkeakoulututkinnon me-
teorologia pääaineena suorittaneen käyttä-
mään meteorologin arvoa.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2014.

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2013

Opetusministeri Krista Kiuru

Hallitussihteeri Laura Hansén
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Liite 

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI-
MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT-
TAA 
 
Yliopistojen nimien lyhenteet: 
 
AYO  Aalto-yliopisto 

HY  Helsingin yliopisto  

HY (SSKH)  Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolan 

ISY Itä-Suomen yliopisto 

JY  Jyväskylän yliopisto 

LTY  Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

LY  Lapin yliopisto 

OY  Oulun yliopisto 

SHH  Svenska handelshögskolan 

TaiY Taideyliopisto 

TaY  Tampereen yliopisto 

TTY  Tampereen teknillinen yliopisto 

TY  Turun yliopisto 

VY  Vaasan yliopisto 

ÅA  Åbo Akademi 
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Koulutusala ja tutkinto Koulutusvastuu 

ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSALA 
 
Eläinlääketieteen kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Veterinary Medicine 
 
Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Veterinary Medicine 
 
Eläinlääketieteen tohtorin tutkinto 
Doctor of Veterinary Medicine 
 
 
HUMANISTINEN KOULUTUSALA 
 
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 
 
 
KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA 
JA OPETTAJANKOULUTUS 
 
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) 

 
 
HY 
 
 
HY 
 
 
HY 
 
 
 
 
 
HY, ISY, JY, OY, TaY, 
TY, VY, ÅA 
 
HY, ISY, JY, OY, TaY, 
TY, VY, ÅA 
 
HY, ISY, JY, OY, TaY, 
TY, VY, ÅA 
 
HY, ISY, JY, OY, TaY, 
TY, VY, ÅA 
 
 
 
 
 
HY, ISY, JY, LY, OY, 
TaY, TY, ÅA 
 
HY, ISY, JY, LY, OY, 
TaY, TY, ÅA 
 
HY, ISY, JY, LY, OY, 
TaY, TY; ÅA 
 
HY, ISY, JY, LY, OY, 
TaY, TY, ÅA 
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Koulutusala ja tutkinto Koulutusvastuu 

KAUPPATIETEELLINEN KOULUTUSALA 
 
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) 
 
 
LIIKUNTATIETEELLINEN KOULUTUSALA 
 
Liikuntatieteiden kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Sport Sciences 
 
Liikuntatieteiden maisterin tutkinto 
Master of Sport Sciences 
 
Liikuntatieteiden lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Sport Sciences 
 
Liikuntatieteiden tohtorin tutkinto 
Doctor of Sport Sciences 
 
 
LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUSALA 
 
Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Science 
 
Filosofian maisterin tutkinto 
Master of Science 
 
 

 
 
AYO, ISY, JY, LTY, 
OY, SHH, TaY, TY, 
VY, ÅA 
 
AYO, ISY, JY, LTY, 
OY, SHH, TaY, TY, 
VY, ÅA 
 
AYO, ISY, JY, LTY, 
OY, SHH, TaY, TY, 
VY, ÅA 
 
AYO, ISY, JY, LTY, 
OY, SHH, TaY, TY, 
VY, ÅA 
 
 
 
 
JY 
 
 
JY 
 
 
JY 
 
 
JY 
 
 
 
 
 
HY, ISY, JY, OY, TaY, 
TY, ÅA 
 
HY, ISY, JY, OY, TaY, 
TY, ÅA 
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Koulutusala ja tutkinto Koulutusvastuu 

Filosofian lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Philosophy 
 
Filosofian tohtorin tutkinto 
Doctor of Philosophy 
 
 
LÄÄKETIETEIDEN JA FARMASIAN KOU-
LUTUSALA 
 
Lääketieteen kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Medicine 
 
Lääketieteen lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Medicine 
 
Lääketieteen tohtorin tutkinto 
Doctor of Medical Science 
 
Hammaslääketieteen kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Odontology 
 
Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Odontology 
 
Hammaslääketieteen tohtorin tutkinto 
Doctor of Odontology 
 
Farmaseutin tutkinto 
Bachelor of Science (Pharmacy) 
 
Proviisorin tutkinto 
Master of Science (Pharmacy) 
 
Farmasian lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Philosophy (Pharmacy) 
 
Farmasian tohtorin tutkinto 
Doctor of Philosophy (Pharmacy) 
 
 
 
 

HY, ISY, JY, OY, TaY, 
TY, ÅA 
 
HY, ISY, JY, OY, TaY, 
TY, ÅA 
 
 
 
 
 
HY, ISY, OY, TaY, TY 
 
 
HY, ISY, OY, TaY, TY 
 
 
HY, ISY, OY, TaY, TY 
 
 
HY, ISY, OY, TY 
 
 
HY, ISY, OY, TY 
 
 
HY, ISY, OY, TY 
 
 
HY, ISY, ÅA 
 
 
HY, ISY 
 
 
HY, ISY 
 
 
HY, ISY 
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Koulutusala ja tutkinto Koulutusvastuu 

MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN 
KOULUTUSALA 
 
Elintarviketieteiden kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Food Sciences 
 
Elintarviketieteiden maisterin tutkinto 
Master of Food Sciences 
 
Elintarviketieteiden lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Food Sciences 
 
Elintarviketieteiden tohtorin tutkinto 
Doctor of Food Sciences 
 
Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Science (Agriculture and Forestry) 
 
Maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinto 
Master of Science (Agriculture and Forestry) 
 
Maatalous- ja metsätieteiden lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Science (Agriculture and Forestry) 
 
Maatalous- ja metsätieteiden tohtorin tutkinto 
Doctor of Science (Agriculture and Forestry) 
 
 
OIKEUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA 
 
Oikeusnotaarin tutkinto 
Bachelor of Laws 
 
Oikeustieteen maisterin tutkinto 
Master of Laws 
 
 

 
 
 
HY 
 
 
HY 
 
 
HY 
 
 
HY 
 
 
HY, ISY1 
 
 
HY, ISY2 
 
 
HY, ISY3 
 
 
HY, ISY4 
 
 
 
 
 
HY, ISY, LY, TY, ÅA 
 
 
HY, ISY, LY, TY 
 
 
 

                                                           

1 
vain metsätieteellinen ala 

2
 vain metsätieteellinen ala 

3
 vain metsätieteellinen ala 

4
 vain metsätieteellinen ala 
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Koulutusala ja tutkinto Koulutusvastuu 

Kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen mais-
terin tutkinto 
Master of International and Comparative Law 
 
Oikeustieteen lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Laws 
 
Oikeustieteen tohtorin tutkinto 
Doctor of Laws 
 
 
PSYKOLOGIAN KOULUTUSALA 
 
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) 
 
 
TAITEIDEN KOULUTUSALA 
 
Kuvataiteen kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Fine Arts 
 
Kuvataiteen maisterin tutkinto 
Master of Fine Arts 
 
Kuvataiteen tohtorin tutkinto 
Doctor of Fine Arts 
 
Musiikin kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Music 
 

HY, ISY, LY, TY 
 
 
 
HY, ISY, LY, TY 
 
 
HY, ISY, LY, TY 
 
 
 
 
 
HY, ISY, JY, TaY, TY, 
ÅA 
 
HY, ISY, JY, TaY, TY, 
ÅA 
 
HY, ISY, JY, TaY, TY, 
ÅA 
 
HY, ISY, JY, TaY, TY, 
ÅA 
 
HY, ISY, JY, TaY, TY, 
ÅA 
 
 
 
 
TaiY 
 
 
TaiY 
 
 
TaiY 
 
 
TaiY 
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Koulutusala ja tutkinto Koulutusvastuu 

Musiikin maisterin tutkinto 
Master of Music 
 
Musiikin lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Music 
 
Musiikin tohtorin tutkinto 
Doctor of Music 
 
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) 
 
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) 
 
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) 
 
 

TaiY 
 
 
TaiY 
 
 
TaiY 
 
 
AYO, LY 
 
 
AYO, LY 
 
 
AYO, LY 
 
 
TaiY 
 
 
TaiY 
 
 
TaiY 
 
 
TaiY 
 
 
TaiY, TaY 
 
 
TaiY, TaY 
 
 
TaiY, TaY 
 
 
TaiY, TaY 
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TEKNIIKAN KOULUTUSALA 
 
Tekniikan kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Science (Technology) 
 
Tekniikan kandidaatin tutkinto (Arkkitehtuuri) 
Bachelor of Science (Architecture) 
 
Arkkitehdin tutkinto 
Master of Science (Architecture) 
 
Diplomi-insinöörin tutkinto 
Master of Science (Technology) 
 
Maisema-arkkitehdin tutkinto 
Master of Science (Landscape Architecture) 
 
Tekniikan lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Science (Technology) 
 
Tekniikan lisensiaatin tutkinto (Arkkitehtuuri) 
Licentiate of Science (Architecture) 
 
Tekniikan tohtorin tutkinto 
Doctor of Science (Technology) 
 
Tekniikan tohtorin tutkinto (Arkkitehtuuri) 
Doctor of Science (Architecture) 
 
 
TEOLOGIAN KOULUTUSALA 
 
Teologian kandidaatin tutkinto 
Bachelor of Theology 
 
Teologian maisterin tutkinto 
Master of Theology 
 
Teologian lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Theology 
 
Teologian tohtorin tutkinto 
Doctor of Theology 

 
 
AYO, LTY, OY, TTY, 
TY, VY, ÅA 
 
AYO, OY, TTY 
 
 
AYO, OY, TTY 
 
 
AYO, LTY, OY, TTY, 
TY, VY, ÅA 
 
AYO 
 
 
AYO, LTY, OY, TTY, 
TY, VY, ÅA 
 
AYO, OY, TTY 
 
 
AYO, LTY, OY, TTY, 
TY, VY, ÅA 
 
AYO, OY, TTY 
 
 
 
 
 
HY, ISY, ÅA 
 
 
HY, ISY, ÅA 
 
 
HY, ISY, ÅA 
 
 
HY, ISY, ÅA 
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TERVEYSTIETEIDEN KOULUTUSALA 
 
 
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 KOULU-
TUSALA 
 
 
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 
 
Hallintotieteiden lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Administrative Sciences 
 
Valtiotieteiden lisensiaatin tutkinto 
Licentiate of Social Sciences 

 
 
 
ISY, JY, OY, TaY, TY, 
ÅA 
 
ISY, JY, OY, TaY, TY, 
ÅA 
 
ISY, JY, OY, TaY, TY, 
ÅA 
 
ISY, JY, OY, TaY, TY, 
ÅA 
 
 
HY, HY (SSKH), ISY, 
JY, LY, TaY, TY, VY, 
ÅA 
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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 Aalto-yliopistossa, Helsingin yliopistossa, Itä-
Suomen yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Lapin yliopistossa, Lappeen-
rannan teknillisessä yliopistossa, Oulun yliopistossa, Svenska handelshög-
skolanissa, Tampereen yliopistossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa, 
Turun yliopistossa,Vaasan yliopistossa ja Åbo Akademissa. 
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