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Jakelun mukaan

Opetus- ja kulttuuriministeriön lausuntopyyntö
ammattikorkeakoulujen koulutusvastuiden
muuttamista koskevista esityksistä
Ammattikorkeakoululain (932/2014) 8 §:n mukaan ammattikorkeakoulun toimiluvassa määrätään
siitä, mitä ammattikorkeakoulututkintoja ja niihin liitettäviä tutkintonimikkeitä ammattikorkeakoulun
tulee antaa (koulutusvastuu). Toimiluvassa voidaan tarvittaessa myös täsmentää tutkintokohtaista
koulutusvastuuta. Lisäksi toimiluvassa määrätään siitä, mitä ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ja
niihin liitettäviä tutkintonimikkeitä ammattikorkeakoulu voi antaa. Ammattikorkeakoulujen voimassa
olevat toimiluvat muutoksineen löytyvät opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta:
https://minedu.fi/toimiluvat.
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne oheisista koulutusvastuiden muuttamista
koskevista esityksistä. Mahdolliset lausunnot pyydetään toimittamaan opetus- ja kulttuuriministeriön
kirjaamon sähköpostiosoitteeseen kirjaamo.okm@gov.fi viimeistään 19.11.2021.
***
Enligt 8 § i yrkeshögskolelagen (932/2014) anges i tillståndet för en yrkeshögskola vilka
yrkeshögskoleexamina och till dem hörande examensbenämningar yrkeshögskolan ska utfärda
(utbildningsansvar). I tillståndet kan vid behov även utbildningsansvaret för varje examen preciseras.
I tillståndet anges dessutom vilka högre yrkeshögskoleexamina och till dem hörande
examensbenämningar yrkeshögskolan kan utfärda. Yrkeshögskolornas gällande tillstånd med
ändringar finns på undervisnings- och kulturministeriets webbplats: https://minedu.fi/toimiluvat.
Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert utlåtande gällande bifogade förslag till ändring av
utbildningsansvaren. Vi ber er vänligen skicka in eventuella utlåtanden senast 19.11.2021 till
undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor på e-postadressen kirjaamo.okm@gov.fi.
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Jakelu

Ammattikorkeakoulut
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
STM Sosiaali- ja terveysministeriö
TEM Työ- ja elinkeinoministeriö
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus
Akava ry
Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
Insinööriliitto IL ry
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT
Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry
Palkansaajajärjestö Pardia ry
Sivistystyönantajat ry
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
STTK ry
Tehy ry
Tekniikan Akateemiset TEK ry
Teknologiateollisuus ry
Tradenomiliitto TRAL ry
Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry
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