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Hakemus
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy on hakenut muutosta 11.12.2014 myönnettyyn toimilupaan siten, että se luopuisi kulttuurialan ammattikorkeakoulututkintoon liittyvästä muusikko (AMK) –koulutusvastuusta ja liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon liittyvästä tradenomi (AMK) -koulutusvastuusta kirjasto- ja tietopalvelualan
osalta.
Päätös
Valtioneuvosto on päättänyt tänään ammattikorkeakoululain (932/2014) 7 §:n 4 momentin nojalla muuttaa ammattikorkeakoulun toimilupaa 1.1.2017 lukien seuraavasti:

2. Ammattikorkeakoulun koulutusvastuu
Ammattikorkeakoulun tulee antaa seuraavia ammattikorkeakoulututkintoja ja niihin
liitettäviä tutkintonimikkeitä:
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
 medianomi (AMK)
 musiikkipedagogi (AMK)
 tanssinopettaja (AMK)
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
 tradenomi (AMK)

Maksu 2 440 euroa;
valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta (316/2012, muut. 795/2015)
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Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
 insinööri (AMK)
 rakennusarkkitehti (AMK)
 rakennusmestari (AMK)
Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto
 agrologi (AMK)
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
 bioanalyytikko (AMK)
 ensihoitaja (AMK)
 fysioterapeutti (AMK)
 kätilö (AMK)
 optometristi (AMK)
 röntgenhoitaja (AMK)
 sairaanhoitaja (AMK)
 sosionomi (AMK)
 suuhygienisti (AMK)
 terveydenhoitaja (AMK)
 toimintaterapeutti (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, tieto- ja viestintätekniikka, konetekniikka, rakennusja yhdyskuntatekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka

3. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja niihin liitettävät tutkintonimikkeet, joita
ammattikorkeakoulu voi antaa
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 medianomi (ylempi AMK)
 musiikkipedagogi (ylempi AMK)
 tanssinopettaja (ylempi AMK)
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 tradenomi (ylempi AMK)
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 insinööri (ylempi AMK)
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Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 agrologi (ylempi AMK)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 bioanalyytikko (ylempi AMK)
 ensihoitaja (ylempi AMK)
 fysioterapeutti (ylempi AMK)
 kätilö (ylempi AMK)
 optometristi (ylempi AMK)
 röntgenhoitaja (ylempi AMK)
 sairaanhoitaja (ylempi AMK)
 sosionomi (ylempi AMK)
 suuhygienisti (ylempi AMK)
 terveydenhoitaja (ylempi AMK)
 toimintaterapeutti (ylempi AMK)

6. Ammattikorkeakoulun kehittämis- ja muut velvollisuudet
Ammattikorkeakoululla on velvollisuus huolehtia siitä, että ennen tämän toimiluvan
muutoksen voimaantuloa Oulun ammattikorkeakoulussa muusikko (AMK) ja muusikko (ylempi AMK) –tutkintonimikkeisiin johtavat opintonsa sekä tradenomi
(AMK) tutkintonimikkeeseen johtavat opintonsa kirjasto- ja tietopalvelualalla aloittaneilla opiskelijoilla on oikeus suorittaa edellä tarkoitetut opinnot ja saada tutkinto
ja tutkintonimike ammattikorkeakoululain opiskeluoikeutta koskevien säännösten
mukaisesti.

Perustelut
Koulutusvastuu myönnetään hakemuksen mukaisesti.
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Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Valitus saadaan tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Valitusaika on
30 päivää tiedoksisaannista. Liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee, miten
muutosta haettaessa on meneteltävä.
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