
STATSRÅDET BESLUT
om ändring av 
yrkeshögskolas 
tillstånd

Bilaga 3

15.12.2016 Dnro OKM/10/533/2016
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Ansökan

Yrkeshögskolan Novia har ansökt om att ändra sitt tillstånd från 11.12.2014 så att yr-
keshögskolan avstår från sitt utbildningsansvar gällande yrkeshögskoleexamen inom 
det humanistiska området för samhällspedagoger (YH).

Beslut

Statsrådet har i dag med stöd av 7 § 4 mom. i yrkeshögskolelagen (932/2014) beslutat 
att ändra yrkeshögskolans tillstånd fr.o.m. 1.1.2017 enligt följande:

2. Yrkeshögskolans utbildningsansvar 

Yrkeshögskolan ska utfärda yrkeshögskoleexamina och till dem hörande examens-
benämningar som följer:

Yrkeshögskoleexamen inom kultur
• formgivare (YH)
• bildkonstnär (YH)
• medianom (YH)
• musiker (YH)
• musikpedagog (YH)
• dramainstruktör (YH)

Yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi
• tradenom (YH)

Yrkeshögskoleexamen inom teknik
• ingenjör (YH)
• byggmästare (YH)

Avgift 2 440 euro;
Statsrådets förordning om när vissa beslut som fattas vid statsrådets allmänna sam-
manträde och hör till undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde ska 
vara avgiftsbelagda och om storleken av avgifterna (316/2012, ändrad 795/2015)
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Yrkeshögskoleexamen i sjöfart
• sjökapten (YH)
• ingenjör (YH)

Yrkeshögskoleexamen inom naturbruk
• agrolog (YH) 
• hortonom (YH)
• skogsbruksingenjör (YH)
• miljöplanerare (YH)

Yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård
• sjukskötare (YH)
• hälsovårdare (YH)
• barnmorska (YH)
• bioanalytiker (YH)
• röntgenskötare (YH)
• socionom (YH) 

Yrkeshögskoleexamen inom skönhetsbranschen
• estenom (YH)

Yrkeshögskoleexamen inom turism- och kosthållsbranschen
• restonom (YH)

I fråga om yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi och till den hörande examensbe-
nämningen tradenom (YH) preciseras utbildningsansvaret till följande utbildnings-
område:

företagsekonomi, informationsbehandling

I fråga om yrkeshögskoleexamen i teknik och till den hörande examensbenämningen 
ingenjör (YH) preciseras utbildningsansvaret till följande utbildningsområden:

energi- och miljöteknik, maskinteknik, byggnads- och samhällsteknik, lantmäteri, el-
och automationsteknik, produktionsekonomi

3. Högre yrkeshögskoleexamina och till dem hörande examensbenämningar som yr-
keshögskolan kan utfärda

Högre yrkeshögskoleexamen inom kultur
• formgivare (högre YH)
• bildkonstnär (högre YH)
• medianom (högre YH)
• musiker (högre YH)
• musikpedagog (högre YH)
• dramainstruktör (högre YH)
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Högre yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi
• tradenom (högre YH)

Högre yrkeshögskoleexamen inom teknik
• ingenjör (högre YH)

Högre yrkeshögskoleexamen i sjöfart
• sjökapten (högre YH)
• ingenjör (högre YH)

Högre yrkeshögskoleexamen inom naturbruk
• agrolog (högre YH) 
• hortonom (högre YH)
• skogsbruksingenjör (högre YH)
• miljöplanerare (högre YH)

Högre yrkeshögskoleexamen inom social- och hälsovård
• sjukskötare (högre YH)
• hälsovårdare (högre YH)
• barnmorska (högre YH)
• bioanalytiker (högre YH)
• röntgenskötare (högre YH)
• socionom (högre YH)

Högre yrkeshögskoleexamen inom skönhetsbranschen
• estenom (högre YH)

Högre yrkeshögskoleexamen inom turism- och kosthållsbranschen
• restonom (högre YH)

5. Yrkeshögskolans utvecklingsförpliktelser och andra förpliktelser

Yrkeshögskolan har en skyldighet att se till att studerande som vid yrkeshögskolan 
Novia har inlett sina studier för examensbenämningarna samhällspedagog (YH) och 
samhällspedagog (högre YH) innan denna ändring i tillståndet trädde i kraft har rätt 
att avlägga sina ovan nämnda studier och att enligt bestämmelserna om studierätt i 
yrkeshögskolelagen få sin examen respektive tillhörande examensbenämning.

Motiveringar

Utbildningsansvar beviljas enligt ansökan.
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I detta beslut får sökas ändring genom att anföra besvär hos högsta förvaltningsdom-
stolen. 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 kulturminister Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd Maiju Tuominen

BILAGOR besvärsanvisningar (dnr 8/091/2016 och 15/091/2016)

FÖR KÄNNEDOM Utbildningsstyrelsen
Rådet för yrkeshögskolerektorer ARENE 
Undervisningssektorns fackorganisation OAJ
Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf
Statistikcentralen
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