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Hakemus 

Karelia-ammattikorkeakoulu Oy on hakenut muutosta 11.12.2014 myönnettyyn ja 

15.12.2016 muutettuun ammattikorkeakoulun toimilupaan siten, että  

- sen koulutusvastuuseen lisättäisiin sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu-

tutkinto, geronomi (AMK) ja 

- tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, rakennusmestari (AMK) ja että 

- sen tekniikan ammattikorkeakoulututkintoa ja siihen liitettävää insinööri (AMK) 

-tutkintonimikettä koskevaan koulutusvastuuseen lisättäisiin täsmennys tieto- ja 

viestintätekniikka. 

 

Päätös 

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

jalla päättänyt muuttaa ammattikorkeakoulun toimilupaa 1.1.2022 lukien seuraavasti:  

 

2. Ammattikorkeakoulun koulutusvastuu 

 

Ammattikorkeakoulun tulee antaa seuraavia ammattikorkeakoulututkintoja ja niihin 

liitettäviä tutkintonimikkeitä: 

 

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto 

• medianomi (AMK) 

 

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto 

• tradenomi (AMK) 

 

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto 

• insinööri (AMK) 

 

Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto 

• metsätalousinsinööri (AMK) 
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Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 

• fysioterapeutti (AMK) 

• geronomi (AMK) 

• sairaanhoitaja (AMK) 

• sosionomi (AMK) 

• terveydenhoitaja (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, konetekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 

 

3. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja niihin liitettävät tutkintonimikkeet, joita 

ammattikorkeakoulu voi antaa 

 

Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• medianomi (ylempi AMK) 

 

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• tradenomi (ylempi AMK) 

 

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• insinööri (ylempi AMK) 

 

Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• metsätalousinsinööri (ylempi AMK) 

 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• fysioterapeutti (ylempi AMK) 

• geronomi (ylempi AMK) 

• sairaanhoitaja (ylempi AMK) 

• sosionomi (ylempi AMK) 

• terveydenhoitaja (ylempi AMK) 

 

Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• restonomi (ylempi AMK) 
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Perustelut 

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, geronomi (AMK)  

Uusi geronomi (AMK) -tutkintonimikettä koskeva koulutusvastuu myönnetään hake-

muksen mukaisesti.  

Geronomi (AMK) -tutkintonimikettä koskeva koulutusvastuu on tällä hetkellä vii-

dellä ammattikorkeakoululla (Kaakkois-Suomi, Lappi, Metropolia, Seinäjoki ja Sata-

kunta). Koko Suomen väestö ikääntyy nopeasti, ja Pohjois-Karjala on väestöpohjal-

taan nopeimmin ikääntyvä maakunta. Geronomikoulutusta ei järjestetä Itä-Suomen 

alueella, ja Pohjois-Karjalan alueella on haasteita saada koulutettua työvoimaa. 

Geronomikoulutus kytkeytyy tiiviisti Karelia-ammattikorkeakoulun strategisiin ta-

voitteisiin ja vahvistaa ikäosaamiseen profiloitumista. Geronomikoulutus täydentää 

ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutustarjonnan kokonaisuutta Poh-

jois-Karjalan ja lähimaakuntien ikääntyvän väestön tarpeisiin vastaamiseksi.  

Toimiluvan muuttamiseen on geronomikoulutuksen osalta ammattikorkeakoululain 

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

 

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, rakennusmestari (AMK)  

Karelia-ammattikorkeakoulu Oy on aiemmin hakenut vastaavaa toimiluvan muu-

tosta, ja valtioneuvosto on tehnyt asiassa kielteisen päätöksen 31.10.2019. 

Työ- ja elinkeinotoimistojen ammattibarometrin (3/2020) mukaan rakennusalan 

työnjohtajista on eniten pulaa Varsinais-Suomessa. Osaajapulaa on myös Uudella-

maalla, Kaakkois-Suomessa, Hämeessä, Pirkanmaalla, Etelä-Savossa, Keski-Suo-

messa, Pohjois-Savossa, Pohjanmaalla ja Lapissa. Muualla Suomessa työvoiman ky-

syntä ja tarjonta ovat tällä hetkellä tasapainossa. Rakennusmestari (AMK) -tutkinto-

nimikettä koskeva koulutusvastuu on tällä hetkellä yhdeksällä ammattikorkeakou-

lulla. Koulutustarpeisiin voidaan lähtökohtaisesti vastata nykyisten koulutusvastui-

den puitteissa. 

Valtioneuvosto katsoo, että koulutusvastuun laajentamiseen ei ole ammattikorkea-

koululain 7 §:ssä tarkoitettuja edellytyksiä, koska toimiluvan muuttamista ei voida 

perustella koulutustarpeen olennaisilla muutoksilla tai muilla ammattikorkeakoulu-

toimintaan liittyvillä olennaisilla syillä. 

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka 

Työ- ja elinkeinotoimistojen ammattibarometrin (3/2020) mukaan tietoliikenteen ja 

tietotekniikan insinöörien kysyntä ja tarjonta vaihtelevat eri puolilla Suomea. Pulaa 

työvoimasta on Kainuussa, Etelä-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Uudella-

maalla. Karelia-ammattikorkeakoulu Oy on luopunut tieto- ja viestintätekniikan kou-

lutusvastuusta vuodesta 2017 lukien. Koulutusvastuu on tällä hetkellä 14:llä ammat-

tikorkeakoululla. Koulutustarpeisiin voidaan lähtökohtaisesti vastata nykyisten kou-

lutusvastuiden puitteissa.  
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Valtioneuvosto katsoo, että koulutusvastuun laajentamiseen ei ole ammattikorkea-

koululain 7 §:ssä tarkoitettuja edellytyksiä, koska toimiluvan muuttamista ei voida 

perustella koulutustarpeen olennaisilla muutoksilla tai muilla ammattikorkeakoulu-

toimintaan liittyvillä olennaisilla syillä. 

 

 

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 


