
STATSRÅDET BESLUT 

om ändring av 

yrkeshögskolas 

tillstånd 

Bilaga 10  

 13.1.2022 VN/24985/2021 
 

Avgift 2 590 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) 1 § 2 mom. 

(1053/2020) 
 

 

Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi 

Wolffskavägen 31 

65200 Vasa 

 

 

 

 

 

Ansökan 

Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Novia) har sökt ändring i det tillstånd för yrkes-

högskola som beviljades 11.12.2014 och ändrades 15.12.2016 så att det till utbild-

ningsansvaret för yrkeshögskoleexamen inom teknik och till den hörande examensbe-

nämningen ingenjör (YH) fogas preciseringen informations- och kommunikationstek-

nik. 

 

Beslut 

Med stöd av 7 § 4 mom. i yrkeshögskolelagen (932/2014)  beslutade statsrådet i dag 

ändra yrkeshögskoletillståndet från och med den 1 augusti 2023 enligt följande: 

 

2. Yrkeshögskolans utbildningsansvar  

 

Yrkeshögskolan ska utfärda yrkeshögskoleexamina och till dem hörande examensbe-

nämningar 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) 



 2 

 

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, informations- och kommunikationsteknik, maskinteknik, 

byggnads- och samhällsteknik, lantmäteri, el-och automationsteknik, produktions-

ekonomi 

 

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) 

 

 

Motivering 

 

Enligt arbets- och näringsbyråernas yrkesbarometer (9/2021) varierar efterfrågan och 

utbudet på ingenjörer inom informations- och kommunikationsteknik på olika håll i 

Finland. I nuläget har 14 yrkeshögskolor utbildningsansvaret för informations- och 

kommunikationsteknik. Arcada har ansvaret för den svenskspråkiga utbildningen. 

I hela landet råder det brist på kompetent IKT-arbetskraft. Det är möjligt att genom 

högskolornas samarbete och de gällande utbildningsansvaren tillgodose  utbild-

ningsbehoven i hela landet. Att inleda utbildningen stärker Novias profil som Fin-

lands största producent av svenskspråkig yrkeshögskoleutbildning på det tekniska 

området. 

Enligt aktörerna i Österbottenregionen råder det brist på IT-personal i regionen, vil-

ket har ansetts bromsa upp näringslivets utveckling. Digitaliseringen av Vasaregion-

ens energikluster har stort ökat behovet av IT-kunnande i Österbotten. Det nya ut-

bildningsansvaret stärker yrkeshögskolans utbildningshelhet och profil på det tek-

niska området och möter också behovet av IT-experter. Yrkeshögskolan ska se till att 
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utbildningen är dragkraftig och lockar ett tillräckligt antal studerande. Förutsätt-

ningar för ändring av tillstånd finns i 7 § i yrkeshögskolelagen (932/2014). 

Den som är missnöjd med detta beslut får söka ändring i det hos högsta förvaltnings-

domstolen genom skriftliga besvär. Besvär kan anföras på den grunden att beslutet 

strider mot lag. Besvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Av den 

bifogade besvärsanvisningen framgår närmare hur man ska gå till väga för att söka 

ändring. 

 

 

 

 

 

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen 

 

 

 

 

Överdirektör  Atte Jääskeläinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAGOR besvärsanvisningar Anvisning om begäran om omprövning gällande avgifter för of-

fentligrättsliga prestationer (dnr 9/091/2019) och Besvärsanvisning högsta förvalt-

ningsdomstolen 

FÖR KÄNNEDOM 

Utbildningsstyrelsen 

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer ARENE 

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ 

 Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf 

 UNIFI rf 

Statistikcentralen 


