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Hakemus
Savonia-ammattikorkeakoulu on hakenut muutosta 11.12.2014 myönnettyyn ammattikorkeakoulun toimilupaan siten, että sen
-

liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoa ja siihen liitettävää tradenomi (AMK)
–tutkintonimikettä koskevaan koulutusvastuuseen lisättäisiin täsmennys tietojenkäsittely ja

-

tekniikan ammattikorkeakoulututkintoa ja siihen liitettävää insinööri (AMK) –
tutkintonimikettä koskevaan koulutusvastuuseen lisättäisiin täsmennys tuotantotalous.

Päätös
Valtioneuvosto on tänään ammattikorkeakoululain (932/2014) 7 §:n 4 momentin nojalla päättänyt muuttaa ammattikorkeakoulun toimilupaa 1.1.2023 lukien seuraavasti:
2. Ammattikorkeakoulun koulutusvastuu
Ammattikorkeakoulun tulee antaa seuraavia ammattikorkeakoulututkintoja ja niihin
liitettäviä tutkintonimikkeitä:
Maksu 2 590 euroa;
valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta (316/2012) 1 §:n 2 momentti (1053/2020)
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Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
 muotoilija (AMK)
 tanssinopettaja (AMK)
 musiikkipedagogi (AMK)
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
 tradenomi (AMK)
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
 insinööri (AMK)
 rakennusarkkitehti (AMK)
 rakennusmestari (AMK)
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto
 agrologi (AMK)
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
 bioanalyytikko (AMK)
 ensihoitaja (AMK)
 fysioterapeutti (AMK)
 kätilö (AMK)
 röntgenhoitaja (AMK)
 sairaanhoitaja (AMK)
 sosionomi (AMK)
 suuhygienisti (AMK)
 terveydenhoitaja (AMK)
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakulututkinto
 restonomi (AMK)
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon ja siihen liitettävän tradenomi (AMK)
tutkintonimikkeen osalta koulutusvastuu täsmennetään seuraaviin aloihin:
liiketalous, tietojenkäsittely
Tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon ja siihen liitettävän insinööri (AMK) tutkintonimikkeen koulutusvastuu täsmennetään seuraaviin aloihin:
energia- ja ympäristötekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, konetekniikka, rakennusja yhdyskuntatekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, palo- ja pelastusala, tuotantotalous
3. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja niihin liitettävät tutkintonimikkeet, joita
ammattikorkeakoulu voi antaa
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 muotoilija (ylempi AMK)
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 tanssinopettaja (ylempi AMK)
 musiikkipedagogi (ylempi AMK)
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 tradenomi (ylempi AMK)
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 insinööri (ylempi AMK)
Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 agrologi (ylempi AMK)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 bioanalyytikko (ylempi AMK)
 ensihoitaja (ylempi AMK)
 fysioterapeutti (ylempi AMK)
 kätilö (ylempi AMK)
 röntgenhoitaja (ylempi AMK)
 sairaanhoitaja (ylempi AMK)
 sosionomi (ylempi AMK)
 suuhygienisti (ylempi AMK)
 terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakulututkinto
 restonomi (ylempi AMK)
Perustelut
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tradenomi (AMK), tietojenkäsittely
Itä-Suomen alueella ICT-alan osaajista on krooninen pula. Sinänsä koulutustarpeisiin
voitaisiin vastata olemassa olevilla koulutusvastuilla korkeakoulujen yhteistyöllä,
mutta uusi koulutusvastuu vahvistaa Itä-Suomen korkeakoulujen yhteistyötä ja osaamispohjaa laadukkaalle koulutukselle ja TKI-työlle.
Toimiluvan muuttamiseen on tradenomi (AMK), tietojenkäsittely-täsmennyksen
osalta ammattikorkeakoululain (932/2014) 7 §:ssä tarkoitetut edellytykset.
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK), tuotantotalous
Alan osaajista on pitkäaikaista tarvetta. Sinänsä koulutustarpeisiin voitaisiin vastata
olemassa olevilla koulutusvastuilla korkeakoulujen yhteistyöllä, mutta uusi koulutusvastuu vahvistaa ammattikorkeakoulun osaamispohjaa laaja-alaisena tekniikan alan
kouluttajana ja alueen elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä.
Toimiluvan muuttamiseen on insinööri (AMK), tuotantotalous-täsmennyksen osalta
ammattikorkeakoululain (932/2014) 7 §:ssä tarkoitetut edellytykset.
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Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös
on lainvastainen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee tarkemmin, miten muutosta haettaessa
on meneteltävä.

LIITTEET

TIEDOKSI

Tiede- ja kulttuuriministeri

Antti Kurvinen

Ylijohtaja

Atte Jääskeläinen

valitusosoitukset Oikaisuvaatimusosoitus julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätystä
maksusta 9/091/2019) ja Valitusosoitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen (VN:n päätöksestä)
Opetushallitus
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
Tilastokeskus

