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Hakemus 

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy on hakenut muutosta 11.12.2014 myönnettyyn ja 

15.12.2016 muutettuun toimilupaan siten, että 

 

- sen koulutusvastuuseen lisättäisiin sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulu-

tutkinto, terveydenhoitaja (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 1.8.2023 lukien seuraavas-

ti: 

2. Ammattikorkeakoulun koulutusvastuu 

 

Ammattikorkeakoulun tulee antaa seuraavia ammattikorkeakoulututkintoja ja niihin 

liitettäviä tutkintonimikkeitä: 

 

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto 

• kuvataiteilija (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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Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto 

• tradenomi (AMK) 

 

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto 

• insinööri (AMK) 

 

Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto 

• merikapteeni (AMK) 

• insinööri (AMK) 

 

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 

• fysioterapeutti (AMK) 

• geronomi (AMK) 

• kuntoutuksen ohjaaja (AMK) 

• sairaanhoitaja (AMK) 

• sosionomi (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: 

 

energia- ja ympäristötekniikka, konetekniikka, logistiikka, rakennus- ja yhdyskunta-

tekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, tuotantotalous 

 

3. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja niihin liitettävät tutkintonimikkeet,  

joita ammattikorkeakoulu voi antaa 

 

Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• kuvataiteilija (ylempi AMK) 

 

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• tradenomi (ylempi AMK) 

 

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• insinööri (ylempi AMK) 

 

Merenkulun ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• merikapteeni (ylempi AMK) 

• insinööri (ylempi AMK)  

 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• fysioterapeutti (ylempi AMK) 



 3 

• geronomi (ylempi AMK) 

• kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK) 

• sairaanhoitaja (ylempi AMK) 

• sosionomi (ylempi AMK) Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulu-

tutkinto 

• restonomi (ylempi AMK) 

 

Perustelut 

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, terveydenhoitaja (AMK) 

 

Terveydenhoitajien työvoimatilanteen odotetaan pysyvän lähivuosina hyvänä. Ter-

veydenhoitajaliitto on pitänyt esillä terveydenhoitajien liikakoulutusta. Tehy kannattaa 

ammattikorkeakoulun esitystä koulutuksen uudelleen käynnistämiseksi ehdotuksen 

mukaisesti perustuen alueen työvoimapulaan ja tulossa olevaan eläköitymiseen. Ter-

veydenhoitajia toimii myös sairaanhoitajien tehtävissä. 

Vaikka Tehy kannattaa ehdotusta, sairaanhoitajapulatilanteessa painotuksen tulisi olla 

sairaanhoitajien lisäkoulutuksessa eikä pidempää koulutusta edellyttävien terveyden-

hoitajien koulutuksen laajentamisessa. Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy on luopu-

nut terveydenhoitaja (AMK) koulutusvastuusta vuodesta 2017 lukien. Koulutusta an-

tavien ammattikorkeakoulujen määrää ole tarkoituksenmukaista lisätä. Diakonia-am-

mattikorkeakoululla on kampus Porissa, jossa on tarpeen mukaan mahdollisuus käyn-

nistää terveydenhoitajien koulutus. 

Valtioneuvosto katsoo, että koulutusvastuun laajentamiseen ei ole terveydenhoitaja-

koulutuksen osalta ammattikorkeakoululain (932/2014) 7 §:ssä tarkoitettuja edelly-

tyksiä. 

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. Sata-

kunnan alueella tietoliikenteen ja tietotekniikan insinöörien kysyntä ja tarjonta ovat 

tasapainossa. Koulutusvastuu on tällä hetkellä 14:llä ammattikorkeakoululla. 

ICT-alalla on valtakunnallinen osaajapula. Sinänsä koulutustarpeisiin voitaisiin vas-

tata olemassa olevilla koulutusvastuilla korkeakoulujen yhteistyöllä, mutta koulutuk-

sen käynnistäminen vahvistaa SAMK:n nykyistä profiilia automaation ja tekoälyn 

kouluttajana ja edesauttaa alan osaajien jäämistä alueelle. Satakunnan alueen toimi-

joiden mukaan alueella on pulaa IT-henkilöstöstä, mistä johtuen alueen toimijat nä-

kevät koulutusvastuun alueen toiminnan kehittämisen kannalta välttämättömäksi. 

Ammattikorkeakoulun tulee huolehtia koulutuksen vetovoimasta ja riittävästä opis-

kelijamäärästä. Toimiluvan muuttamiseen on insinööri (AMK), tieto- ja viestintätek-

niikka -täsmennyksen 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 

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

 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ  

 Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry 

 Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry 

 Tilastokeskus 


