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Hakemus 

Karelia-ammattikorkeakoulu Oy on hakenut muutosta 11.12.2014 myönnettyyn ja 

23.7.2020 muutettuun ammattikorkeakoulun toimilupaan siten, että  

- sen koulutusvastuuseen lisättäisiin sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu-

tutkinto, toimintaterapeutti (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 1.1.2023 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) 

 

 

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) 
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Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto 

• metsätalousinsinööri (AMK) 

 

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 

• fysioterapeutti (AMK) 

• geronomi (AMK) 

• sairaanhoitaja (AMK) 

• sosionomi (AMK) 

• terveydenhoitaja (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, konetekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka,  

tieto- ja viestintätekniikka 

 

 

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) 

• toimintaterapeutti (ylempi AMK) 
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Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• restonomi (ylempi AMK) 

 

Perustelut 

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, toimintaterapeutti (AMK) 

Uusi toimintaterapeutti (AMK) -tutkintonimikettä koskeva koulutusvastuu myönne-

tään hakemuksen mukaisesti. 

Toimintaterapeutti (AMK) -tutkintonimikettä koskeva koulutusvastuu on tällä het-

kellä viidellä ammattikorkeakoululla (Arcada, Jyväskylä, Metropolia, Oulu ja 

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

taan nopeimmin ikääntyvä maakunta. Toimintaterapeuttikoulutusta ei järjestetä Itä-

Suomen alueella, ja Pohjois-Karjalan alueella on haasteita saada koulutettua työvoi-

maa. 

Toimintaterapeuttikoulutus kytkeytyy tiiviisti Karelia-ammattikorkeakoulun strategi-

siin tavoitteisiin ja vahvistaa ikäosaamiseen profiloitumista. Toimintaterapeuttikoulu-

tus täydentää ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutustarjonnan koko-

naisuutta Pohjois-Karjalan ja lähimaakuntien ikääntyvän ja monisairaan väestön tar-

peisiin vastaamiseksi. 

Toimiluvan muuttamiseen on toimintaterapeuttikoulutuksen osalta ammattikorkea-

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

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

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

tietotekniikan insinöörien kysyntä ja tarjonta vaihtelevat eri puolilla Suomea. Poh-

jois-Karjalan alueella tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörien kysyntä ja tarjonta 

ovat tasapainossa. Koulutusvastuu on tällä hetkellä 14:llä ammattikorkeakoululla.  

ICT-alan osaajista on valtakunnallisesti työvoimapulaa. Koulutuksen käynnistäminen 

vahvistaa Karelian nykyistä profiilia ja edesauttaa alan osaajien jäämistä alueelle. Li-

säksi koulutusvastuu syventää Karelian osallistumista kansainvälisen yhteistyön Eu-

rooppalaiset yliopistot –aloitteeseen kuulu-vaan viiden korkeakoulun Innovations of 

Regional Sustainability –verkostossa. 

Tietoliikenteen ja tietojenkäsittelyn koulutusta on lisätty yliopistoissa ja ammattikor-

keakouluissa vuosina 2020—2021 yhteensä yli tuhannella aloituspaikalla. Lisäksi 

vuodelle 2022 tehtävien lisäysten jälkeen kohdennetaan lisäaloituspaikkoja tietolii-

kenteen ja tietojenkäsittelyn alalle vajaa tuhat. 

Toimiluvan muuttamiseen on insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka -täsmen-

nyksen osalta 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 määrä-

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

päätöksestä) 

 

 

TIEDOKSI Opetushallitus 

 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE 

 Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry 

 Tilastokeskus  

 Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry 


