
VALTIONEUVOSTO PÄÄTÖS 

ammattikorkea-

koulun toimiluvan 

muuttamisesta 

Liite 2  

 13.1.2022 Dnro VN/24973/2021 
 

Maksu 2 590 euroa; 

valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetus- 

ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja mak-

sujen suuruudesta (316/2012) 1 §:n 2 momentti (1053/2020) 

 

 

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy 

PL 207 

40200 Jyväskylä 

 

 

 

Hakemus 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy on hakenut muutosta 11.12.2014 myönnettyyn 

ammattikorkeakoulun toimilupaan siten, että sen koulutusvastuuseen lisättäisiin  

 

- tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, rakennusmestari (AMK) ja 

- liikunnan ammattikorkeakoulututkinto, liikunnanohjaaja (AMK). 

Päätös 

Valtioneuvosto on tänään ammattikorkeakoululain (932/2014) 7 §:n 4 momentin no-

jalla päättänyt muuttaa ammattikorkeakoulun toimilupaa 1.8.2023 lukien seuraavas-

ti: 

2. Ammattikorkeakoulun koulutusvastuu 

Ammattikorkeakoulun tulee antaa seuraavia ammattikorkeakoulututkintoja ja niihin 

liitettäviä tutkintonimikkeitä: 

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto 

 musiikkipedagogi (AMK)  

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto 

 tradenomi (AMK) 

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto 

 insinööri (AMK) 

 rakennusmestari (AMK) 

Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto 

 agrologi (AMK)  
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Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto  

 fysioterapeutti (AMK)  

 kuntoutuksen ohjaaja (AMK)  

 kätilö (AMK)  

 sairaanhoitaja (AMK) 

  sosionomi (AMK) 

  toimintaterapeutti (AMK) 

Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto  

 restonomi (AMK)  

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon ja siihen liitettävän tradenomi (AMK) 

tutkintonimikkeen osalta koulutusvastuu täsmennetään seuraaviin aloihin:  

liiketalous, tietojenkäsittely  

Tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon ja siihen liitettävän insinööri (AMK) tut-

kintonimikkeen koulutusvastuu täsmennetään seuraaviin aloihin:  

energia- ja ympäristötekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, konetekniikka, rakennus- 

ja yhdyskuntatekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, logistiikka  

3. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja niihin liitettävät tutkintonimikkeet, joita 

ammattikorkeakoulu voi antaa  

Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto  

 musiikkipedagogi (ylempi AMK) 

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto  

 tradenomi (ylempi AMK) 

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto  

 insinööri (ylempi AMK)  

 rakennusmestari (ylempi AMK) 

Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto  

 agrologi (ylempi AMK)  

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto  
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 fysioterapeutti (ylempi AMK)  

 kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK)  

 kätilö (ylempi AMK)  

 sairaanhoitaja (ylempi AMK) 

  sosionomi (ylempi AMK)  

 toimintaterapeutti (ylempi AMK)  

Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto  

 restonomi (ylempi AMK) 

Perustelut 

Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto, liikunnanohjaaja (AMK). 

Työ- ja elinkeinotoimistojen ammattibarometrin (9/2021) mukaan liikunnan- ja vapaa-

ajan ohjaajien valtakunnallinen työvoiman kysyntä ja tarjonta ovat edelleen tasapai-

nossa. Itä-, Pohjois- ja Etelä-Suomessa työvoiman tarjontaa on enemmän kuin kysyn-

tää. Liikunnanohjaaja (AMK) -tutkintonimikettä koskeva koulutusvastuu on tällä het-

kellä viidellä ammattikorkeakoululla, eikä koulutusta antavien ammattikorkeakoulu-

jen määrää ole koulutustarpeen näkökulmasta tarkoituksenmukaista lisätä. 

Valtioneuvosto katsoo, että koulutusvastuun laajentamiseen ei ole liikunnanohjaaja 

(AMK) -tutkinnon osalta ammattikorkeakoululain (932/2014) 7 §:ssä tarkoitettuja 

edellytyksiä, koska toimiluvan muuttamista ei voida perustella koulutustarpeen olen-

naisilla muutoksilla tai muilla ammattikorkeakoulutoimintaan liittyvillä olennaisilla 

syillä. 

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, rakennusmestari (AMK) 

Työ- ja elinkeinotoimistojen ammattibarometrin (9/2021) mukaan rakennusalan 

työnjohtajien kysyntä ja tarjonta vaihtelevat eri puolilla Suomea. Keski-Suomen alu-

eella kysyntä ja tarjonta ovat tasapainossa. Koulutusvastuu on tällä hetkellä 10:llä 

ammattikorkeakoululla.  

Koulutuksen käynnistäminen vahvistaa Jyväskylän ammattikorkeakoulun rakennus- 

ja yhdyskuntatekniikan koulutusta. Keväällä 2021 Rakennusteollisuus ry tekemän 

valtakunnallisen rakennusalan osaamistarveselvityksen mukaan osaajapula rakennus-

alalla on jatkunut suhdannevaihteluista huolimatta. Erityisesti puutetta on rakennus-

työmaan työnjohtajista, projektipäälliköistä ja suunnittelijoista, jonka työtehtävät 

ovat rakennusmestarin osaamisprofiilin mukaisia. Ammattikorkeakoulun tulee huo-

lehtia koulutuksen vetovoimasta ja riittävästä opiskelijamäärästä. Toimiluvan muut-

tamiseen on ammattikorkeakoululain (932/2014) 7 §:ssä tarkoitetut edellytykset. 

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta korkeimmalta hallinto-oi-

keudelta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös 
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on lainvastainen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee tarkemmin, miten muutosta haettaessa 

on meneteltävä. 

 

 

 

 

 

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen 

 

 

 

 

Ylijohtaja   Atte Jääskeläinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITTEET valitusosoitukset Oikaisuvaatimusosoitus julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätystä 

maksusta 9/091/2019) ja Valitusosoitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen (VN:n pää-

töksestä) 

 

TIEDOKSI Opetushallitus 

 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE 

 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ  

 Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry 

 Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry 

 Tilastokeskus 


