OPH-370-2021
Liite 1. Tutkinnot koulutusaloittain

Kasvatusalat
Erikoisammattitutkinto
Liikenneopettajan erikoisammattitutkinto
Humanistiset ja taidealat
Ammatillinen perustutkinto
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
Musiikkialan perustutkinto; musiikin perustutkinto
Sirkusalan perustutkinto
Taideteollisuusalan perustutkinto
Tanssialan perustutkinto; tanssija
Ammattitutkinto
Asioimistulkkauksen ammattitutkinto; asioimistulkin at
Esitys- ja teatteritekniikan ammattitutkinto
Media-alan ammattitutkinto
Musiikkituotannon ammattitutkinto; rytmimusiikkituotannon at
Saamenkäsityökisällin ammattitutkinto
Sisustusalan ammattitutkinto, käsi- ja taideteollisuusala
Taideteollisuusalan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto
Esitys- ja teatteritekniikan erikoisammattitutkinto
Media-alan erikoisammattitutkinto
Oikeustulkkauksen erikoisammattitutkinto; oikeustulkin eat

Puhevammaisten tulkkauksen erikoisammattitutkinto; puhevammaisten tulkin eat
Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto
Yhteiskunnalliset alat
Ammattitutkinto
Tieto- ja kirjastopalveluiden ammattitutkinto
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
Ammatillinen perustutkinto
Liiketoiminnan perustutkinto; liiketalouden pt
Ammattitutkinto
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Isännöinnin ammattitutkinto; isännöitsijän ammattitutkinto
Liiketoiminnan ammattitutkinto
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Yrittäjän ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto
Isännöinnin erikoisammattitutkinto
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Liikenne-esimiehen erikoisammattitutkinto
Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
Teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinto
Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto
Luonnontieteet
Ammatillinen perustutkinto
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
Ammattitutkinto
Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto
Luontoalan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto
Luontoalan erikoisammattitutkinto
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)
Ammatillinen perustutkinto
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (ent. Datanomi, tietojenkäsittelyn perustutkinto)
Ammattitutkinto
Tieto- ja tietoliikennetekniikan ammattitutkinto
Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto; tietojenkäsittelyn ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto
Tieto- ja tietoliikennetekniikan erikoisammattitutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto; tietojenkäsittelyn erikoisammattitutkinto

Tekniikan alat
Ammatillinen perustutkinto
Autoalan perustutkinto
Elintarvikealan perustutkinto
Kaivosalan perustutkinto
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Kiinteistöpalvelujen perustutkinto
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
Laboratorioalan perustutkinto
Lentokoneasennuksen perustutkinto
Maanmittausalan perustutkinto
Pintakäsittelyalan perustutkinto
Prosessiteollisuuden perustutkinto
Puuteollisuuden perustutkinto
Rakennusalan perustutkinto
Suunnitteluassistentin perustutkinto
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto; sähkö- ja automaatiotekniikan pt
Talotekniikan perustutkinto
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto
Veneenrakennusalan perustutkinto; veneenrakennuksen pt
Ammattitutkinto
Ajoneuvoalan ammattitutkinto
Ammattisukeltajan ammattitutkinto
Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto
Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
Energia-alan ammattitutkinto
Kaivosalan ammattitutkinto
Kivialan ammattitutkinto; kivimiehen at
Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto
Laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinto
Leipomoalan ammattitutkinto
Maanmittausalan ammattitutkinto
Maarakennusalan ammattitutkinto
Pintakäsittelyalan ammattitutkinto
Prosessiteollisuuden ammattitutkinto
Puuteollisuuden ammattitutkinto
Rakennustuotealan ammattitutkinto
Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto
Talonrakennusalan ammattitutkinto
Talotekniikan ammattitutkinto
Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto
Tuotantotekniikan ammattitutkinto
Veneenrakentajan ammattitutkinto, prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
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Ympäristöalan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto
Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto
Elintarvikealan erikoisammattitutkinto; elintarviketekniikan eat
Energia-alan erikoisammattitutkinto
Koneasennuksen ja kunnossapidon erikoisammattitutkinto
Leipomoalan erikoisammattitutkinto
Maarakennusalan erikoisammattitutkinto
Pintakäsittelyalan erikoisammattitutkinto
Prosessiteollisuuden erikoisammattitutkinto
Puuteollisuuden erikoisammattitutkinto
Rakennusalan työmaajohdon erikoisammattitutkinto
Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto
Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
Talotekniikan erikoisammattitutkinto
Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto
Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinto
Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto; Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto

Venemestarin erikoisammattitutkinto, prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
Ympäristöalan erikoisammattitutkinto
Maa- ja metsätalousalat
Ammatillinen perustutkinto
Hevostalouden perustutkinto
Kalatalouden perustutkinto
Maatalousalan perustutkinto; maatilatalouden perustutkinto
Metsäalan perustutkinto; metsätalouden perustutkinto
Puutarha-alan perustutkinto; puutarhatalouden pt
Ammattitutkinto
Eläintenhoidon ammattitutkinto; eläintenhoitajan at
Floristin ammattitutkinto
Hevostalouden ammattitutkinto
Kalatalouden ammattitutkinto
Maatalousalan ammattitutkinto
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Metsäalan ammattitutkinto
Porotalouden ammattitutkinto
Puutarha-alan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto
Eläintenhoidon erikoisammattitutkinto; koe-eläintenhoitajan eat
Hevostalouden erikoisammattitutkinto
Kalatalouden erikoisammattitutkinto
Maaseudun kehittämisen erikoisammattitutkinto; Maaseudun kehittäjän
erikoisammattitutkinto
Maatalousalan erikoisammattitutkinto
Metsäalan erikoisammattitutkinto
Puutarha-alan erikoisammattitutkinto
Terveys- ja hyvinvointialat
Ammatillinen perustutkinto
Hammastekniikan perustutkinto; hammaslaborantti
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto
Lääkealan perustutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
Välinehuoltoalan perustutkinto
Ammattitutkinto
Hieronnan ammattitutkinto; hierojan at
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto; päihdetyön at
Terveysalan ammattitutkinto
Erikoisammattitutkinto
Hieronnan erikoisammattitutkinto; hierojan eat
Immobilisaatiohoidon erikoisammattitutkinto; kipsimestarin eat
Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
Vanhustyön erikoisammattitutkinto
Palvelualat
Ammatillinen perustutkinto
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Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto
Kauneudenhoitoalan perustutkinto
Liikunnanohjauksen perustutkinto; liikunnanohjaaja
Logistiikan perustutkinto
Matkailualan perustutkinto
Merenkulkualan perustutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
Turvallisuusalan perustutkinto
Ammattitutkinto
Kuljetusalan ammattitutkinto
Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto
Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto
Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto
Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto; liikuntapaikkojenhoitajan at
Matkailupalvelujen ammattitutkinto
Merenkulkualan ammattitutkinto
Opastuspalvelujen ammattitutkinto; matkaoppaan at
Palvelulogistiikan ammattitutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto
Ruokapalvelujen ammattitutkinto
Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto
Tullialan ammattitutkinto
Turvallisuusalan ammattitutkinto; vartijan at
Erikoisammattitutkinto
Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto; dieettikokin eat
Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto
Hiusalan erikoisammattitutkinto
Liikuntapaikka-alan erikoisammattitutkinto
Liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön eat; majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen eat
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Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto
Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
Valmennuksen erikoisammattitutkinto; valmentajan eat
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