VALTIONEUVOSTO

PÄÄTÖS
ammattikorkeakoulun toimiluvasta
24.10.2019

Liite 2

Dnro 5/533/2019

Lahden ammattikorkeakoulu Oy
PL 214
15141 Lahti

Hakemus
Lahden ammattikorkeakoulu Oy ja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy ovat hakeneet
ammattikorkeakoulun toimilupaa perustettavalle Lab-ammattikorkeakoulu Oy:lle
1.1.2020 lukien.
Päätös
Valtioneuvosto on tänään ammattikorkeakoululain (932/2014) 7 §:n nojalla päättänyt
myöntää ammattikorkeakoulun toimiluvan Lab-ammattikorkeakoulu Oy:lle 1.1.2020
lukien seuraavasti:
1. Ammattikorkeakoulun nimi
Lab-ammattikorkeakoulu
2. Ammattikorkeakoulun koulutusvastuu
Ammattikorkeakoulun tulee antaa seuraavia ammattikorkeakoulututkintoja ja niihin
liitettäviä tutkintonimikkeitä:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

muotoilija (AMK)

medianomi (AMK)

kuvataiteilija (AMK)
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

tradenomi (AMK)
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

insinööri (AMK)

rakennusmestari (AMK)
Maksu 3 220 euroa;
valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta (316/2012, muut. 506/2018)
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Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

ensihoitaja (AMK)

fysioterapeutti (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 ammattikorkeakoulututkinnon ja siihen liitettävän insinööri (AMK) tutkintonimikkeen osalta koulutusvastuu täsmennetään seuraaviin aloihin:
konetekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, energia- ja ympäristötekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, prosessi- ja materiaalitekniikka
3. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja niihin liitettävät tutkintonimikkeet, joita
ammattikorkeakoulu voi antaa
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

muotoilija (ylempi AMK)

medianomi (ylempi AMK)

kuvataiteilija (ylempi AMK)
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

tradenomi (ylempi AMK)
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

insinööri (ylempi AMK)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

ensihoitaja (ylempi AMK)

fysioterapeutti (ylempi AMK)

sairaanhoitaja (ylempi AMK)

sosionomi (ylempi AMK)

terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

restonomi (ylempi AMK)
4. Opetus- ja tutkintokieli
Ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli on suomi.
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5. Ammattikorkeakoulun kehittämis- ja muut velvollisuudet
Ammattikorkeakoulun tulee maaliskuun 2021 loppuun mennessä toimittaa valtioneuvostolle selvitys toimenpiteistä, joihin ammattikorkeakoulu varautuu toimilupahakemuksessa esille tulleiden taloudellisten riskien toteutuessa.
Perustelut
Ammattikorkeakoulu on koulutustarpeen vaatima ja hakijalla on toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset ammattikorkeakoululain 4 §:ssä mainittujen tehtävien asianmukaiseen järjestämiseen toiminnan laatu, vaikuttavuus ja tehokkuus huomioon ottaen.
Koulutusvastuu myönnetään hakemuksen mukaisesti lukuun ottamatta haettua uutta
sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusvastuuta. Uutta koulutusvastuuesitystä on tarkoitus käsitellä korkeakoulun tulevaa sopimuskautta koskevissa neuvotteluissa keväällä 2020.
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Valitus saadaan tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Valitusaika on
30 päivää tiedoksisaannista. Liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten
muutosta haettaessa on meneteltävä.
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Tiede- ja kulttuuriministeri
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Hallitusneuvos
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Valitusosoitus (dnro 8/091/2016)
Saimaan ammattikorkeakoulu Oy
Opetushallitus
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Tilastokeskus
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

