STATSRÅDET

Beslut
om tillstånd för
yrkeshögskola
11.12.2014

Dnr OKM/17/533/2014

Yrkeshögskolan Arcada Ab
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors

Statsrådet har i dag med stöd av 68 § 6 mom. i yrkeshögskolelagen (932/2014) beslutat bevilja tillstånd för yrkeshögskola till Yrkeshögskolan Arcada Ab från och med
den 1 januari 2015 som följer:
1. Yrkeshögskolans namn
Yrkeshögskolan Arcada
2. Yrkeshögskolans utbildningsansvar
Yrkeshögskolan ska utfärda yrkeshögskoleexamina och till dem hörande examensbenämningar som följer:
Yrkeshögskoleexamen inom kultur
 kulturproducent (YH)
 medianom (YH)
Yrkeshögskoleexamen inom företagsekonomi
 tradenom (YH)
Yrkeshögskoleexamen inom teknik
 ingenjör (YH)
Yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsoområdet
 sjukskötare (YH)
 hälsovårdare (YH)
 barnmorska (YH)
 förstavårdare (YH)
 ergoterapeut (YH)

Avgiftsfritt beslut
yrkeshögskolelagen 68 § 9 mom.

2

 fysioterapeut (YH)
 socionom (YH)
Yrkeshögskoleexamen i idrott
 idrottinstruktör (YH)
I fråga om yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi och till den hörande examensbenämningen tradenom (YH) preciseras utbildningsansvaret till följande utbildningsområde:
företagsekonomi
I fråga om yrkeshögskoleexamen i teknik och till den hörande examensbenämningen
ingenjör (YH) preciseras utbildningsansvaret till följande utbildningsområden:
energi- och miljöteknik, informations- och kommunikationsteknik, process- och materialteknik
3. Högre yrkeshögskoleexamina och till dem hörande examensbenämningar som yrkeshögskolan kan utfärda
Högre yrkeshögskoleexamen inom kultur
 kulturproducent (högre YH)
 medianom (högre YH)
Högre yrkeshögskoleexamen inom företagsekonomi
 tradenom (högre YH)
Högre yrkeshögskoleexamen inom teknik
 ingenjör (högre YH)
Högre yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsoområdet
 sjukskötare (högre YH)
 hälsovårdare (högre YH)
 barnmorska (högre YH)
 förstavårdare (högre YH)
 ergoterapeut (högre YH)
 fysioterapeut (högre YH)
 socionom (högre YH)
Högre yrkeshögskoleexamen i idrott
 idrottinstruktör (högre YH)
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4. Undervisnings- och examensspråk
Yrkeshögskolans undervisnings- och examensspråk är svenska.
5. Yrkeshögskolans utvecklingsförpliktelser och andra förpliktelser
Ifall yrkeshögskolan tidigare ordnat sådana studier för examen som inte ingår i det
utbildningsansvar eller preciseringarna av det som fastställs i detta tillstånd för yrkeshögskola, är yrkeshögskolan trots det skyldig att se till att de studerande som inlett studier av ovan nämnda slag har rätt att avlägga dem samt till utexaminering och
den examensbenämning som hör till respektive examen vid Yrkeshögskolan Arcada
enligt den tidigare lagstiftningen.

I detta beslut får sökas ändring genom att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvär får anföras på den grund att beslutet är lagstridigt. Besvärstiden är 30
dagar från det att beslutet delgivits. Av den bifogade besvärsanvisningen framgår hur
man ska gå till väga för att söka ändring.

Undervisnings- och kommunikationsminister

Krista Kiuru

Regeringsråd

Maiju Tuominen
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BILAGOR
besvärsanvisning (dnr 4/091/2012)
FÖR
KÄNNEDOM
Utbildningsstyrelsen
Finlands Kommunförbund
Rådet för yrkeshögskolerektorer ARENE
Undervisningssektorns fackorganisation OAJ
Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf
Statistikcentralen
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira

