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Hakemus
Lapin ammattikorkeakoulu Oy on hakenut muutosta 11.12.2014 myönnettyyn toimilupaan siten, että koulutusvastuuseen lisättäisiin tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, rakennusmestari (AMK).
Päätös
Valtioneuvosto on tänään ammattikorkeakoululain (932/2014) 7 §:n 4 momentin nojalla päättänyt muuttaa ammattikorkeakoulun toimilupaa 1.8.2021 lukien seuraavasti:
2. Ammattikorkeakoulun koulutusvastuu
Ammattikorkeakoulun tulee antaa seuraavia ammattikorkeakoulututkintoja ja niihin
liitettäviä tutkintonimikkeitä:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
• kuvataiteilija (AMK)
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
• tradenomi (AMK)
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
• insinööri (AMK)
• rakennusmestari (AMK)
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto
• agrologi (AMK)
• metsätalousinsinööri (AMK)

Maksu 2 455 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
• fysioterapeutti (AMK)
• geronomi (AMK)
• sairaanhoitaja (AMK)
• sosionomi (AMK)
• terveydenhoitaja (AMK)
Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto
• liikunnanohjaaja (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) tutkintonimikkeen koulutusvastuu täsmennetään seuraaviin aloihin:
tieto- ja viestintätekniikka, konetekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, maanmittaus, sähkö- ja automaatiotekniikka
Perustelut
Työ- ja elinkeinotoimistojen ammattibarometrin (3/2020) mukaan rakennusalan
työnjohtajista on eniten pulaa Varsinais-Suomessa. Osaajapulaa on myös Uudellamaalla, Kaakkois-Suomessa, Hämeessä, Pirkanmaalla, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa, Pohjanmaalla ja Lapissa. Muualla Suomessa työvoiman kysyntä ja tarjonta ovat tällä hetkellä tasapainossa. Rakennusmestari (AMK) -tutkintonimikettä koskeva koulutusvastuu on tällä hetkellä yhdeksällä ammattikorkeakoululla. Koulutustarpeisiin voidaan lähtökohtaisesti vastata nykyisten koulutusvastuiden puitteissa.
Lapin alueen teollisuus- ja asuinrakentamisessa tarvitaan arktisten olosuhteiden erityisosaamista. Kylmän ilmanalan osaamiseen profiloituneena korkeakouluna Lapin
ammattikorkeakoululla on valmiudet soveltaa arktista osaamista rakennusalan koulutukseen. Meri-Lapin teollisuuden kehitysnäkymät puoltavat arktisen olosuhteen työnjohdollista tarvetta.
Lapin alueen toisen asteen ammatillisista koulutuskuntayhtymistä valmistuvien mahdollisuudet jatkaa korkeakoulutasoiseen rakennusmestarikoulutukseen ovat tällä hetkellä heikot. Oppilaitoksista valmistuu rakennusalalta jatko-opintoihin motivoituneita
nuoria, joille tulisi turvata mahdollisuudet jatkaa alan korkeakouluopintoja Lapissa.
Näin vastattaisiin myös rakennusalan vallitsevaan työvoimapulaan Lapin alueella.
Oulun alueelta ei käytännössä siirry työvoimaa alan työnjohdon tehtäviin Lappiin.
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Lapin ammattikorkeakoulun toiminta-alueen rakennusalan työnjohtajien osaajapula
ja arktisten olosuhteiden erityisosaamistarpeet huomioiden toimiluvan muuttamiseen
on ammattikorkeakoululain (932/2014) 7 §:ssä tarkoitetut edellytykset.

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta 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)
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Opetushallitus
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry
Tilastokeskus

