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PL 52 
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Hakemus 

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut muutosta 11.12.2014 myönnettyyn toi-

milupaan siten, että sen koulutusvastuuseen lisättäisiin sosiaali- ja terveysalan ammat-

tikorkeakoulututkinto, sosionomi (AMK). 

 

Päätös 

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

jalla päättänyt muuttaa ammattikorkeakoulun toimilupaa 1.8.2021 lukien seuraavasti:  

 

2. Ammattikorkeakoulun koulutusvastuu 

 

Ammattikorkeakoulun tulee antaa seuraavia ammattikorkeakoulututkintoja ja niihin 

liitettäviä tutkintonimikkeitä: 

 

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto 

• tradenomi (AMK) 

 

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto 

• insinööri (AMK) 

 

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 

• sairaanhoitaja (AMK) 

• sosionomi (AMK) 

• terveydenhoitaja (AMK) 

 

Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto 

• liikunnanohjaaja (AMK) 
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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: 

 

tieto- ja viestintätekniikka, konetekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 

 

3. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja niihin liitettävät tutkintonimikkeet, joita 

ammattikorkeakoulu voi antaa 

 

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• tradenomi (ylempi AMK) 

 

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• insinööri (ylempi AMK) 

 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• sairaanhoitaja (ylempi AMK) 

• sosionomi (ylempi AMK) 

• terveydenhoitaja (ylempi AMK) 

 

Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• liikunnanohjaaja (ylempi AMK) 

 

Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• restonomi (ylempi AMK) 

 

Perustelut 

Uusi sosionomi (AMK) -tutkintonimikettä koskeva koulutusvastuu myönnetään ha-

kemuksen mukaisesti.  

Sosiaalialan osaajista on pulaa Kajaanin ammattikorkeakoulun toiminta-alueilla. 

Työvoimapulan voidaan arvioida lisääntyvän tulevaisuudessa mm. palvelurakenteen 

muutoksen, eläköitymisen ja väestön ikääntymisen vuoksi.  

Sosionomi (AMK) –tutkintonimikettä koskeva koulutusvastuu on tällä hetkellä 19:llä 

ammattikorkeakoululla. Kajaanin ammattikorkeakoulu on pyrkinyt vastaamaan työ-

voimatarpeeseen tuomalla koulutusta Kainuuseen yhteistyössä muiden korkeakoulu-

jen kanssa, mutta tämä toimintamalli ei kuitenkaan ole tuottanut riittävästi osaajia 

alueen tarpeeseen. 
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Kajaanin ammattikorkeakoulun toiminta-alueen sosiaalialan asiantuntijoiden osaaja-

pula huomioiden toimiluvan muuttamiseen 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 

on lainvastainen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee tarkemmin, miten muutosta haettaessa 

on meneteltävä. 

 

 

 

 

 

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen   

 

 

 

Johtaja   Birgitta Vuorinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITTEET valitusosoitukset (dnro 22/091/2019 ja 9/091/2019) 

 

TIEDOKSI Opetushallitus 

 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE 

 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ  

 Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry 

 Tilastokeskus 

 


