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ESITYS UUDEKSI KOULUTUSVASTUUKSI 

Yliopisto/ 
Ammattikorkeakoulu 

Uusi koulutusvastuu (tutkinto, tutkintonimike, koulutusvastuun täsmennys) 

Sisäänoton laajuus (aloittajien määrä/v) ja tavoiteltu kokonaisopiskelijamäärä koulutuksen ollessa täydessä 
laajuudessaan  

Edellytykset uuden koulutusvastuun toteutukselle (resursointi) 

Perustelut korkeakoulun profiilin ja valtakunnallisten koulutustarpeiden näkökulmasta 

Ehdotus uuden 
koulutusvastuun 
voimaantuloajankohdaksi 
ja koulutuksen 
käynnistymisen aikataulu  

Muita lisätietoja 

Yhteyshenkilö 

Satakunnan ammattikorkeakoulu

Tutkintonimike: Terveydenhoitaja (AMK)
Tutkinnon nimi: Sosiaali-, ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
Laajuus ja opintojen kesto: 240 op, 4 vuotta

Aloittajien määrä vuosittain 40.

Tavoiteltu kokonaisopiskelijamäärä 150.

Satakunnan ammattikorkeakoululla on aiemmin ollut terveydehoitajan koulutusvastuu. Koulutuksesta on valmistunut 
viime vuosina yksittäisiä opiskelijoita. SAMKin uusi kampus (2017) simulaatiotilaioneen mahdollistaa tilojen ja 
pedagogisten järjestelyiden puolesta koulutuksen aloittamisen uudelleen. Aiemman koulutusvastuun ja 
sairaanhoitajakoulutuksen ansiosta osaajaresurssi on siten pääosin olemassa.  SAMKin hyvinvointi- ja terveysalan 
tutkintomääriä on nostettu nykyiselle strategiakaudelle lähes sadalla edellisestä OKM-SAMK sopimuksesta. Nämä 
aloituspaikat vähentänevät vähemmän tarpeen aloituspaikkoja. Korkekeakoulujen kanssa käytävät keskustelut ja 
yhteistyömahdollisuudet parantavat myös koulutuksen saatavuutta.

Terveydenhoitaja AMK tutkinnon tarve Satakunnassa on tunnistettu. Satakunnassa on jatkuva pula terveydenhoitajista. 
Pulaa tulee pahentamaan se, että vuoteen 2025 menessä yli 40% satakuntalaisista terveydenhoitajista saavuttaa 
eläkeiän. SAMKista valmistuneet jäävät töihin Satakuntaan, mutta muista maakunnista valmistuneet eivät tule 
maakuntaan töihin. Valtakunnallisesti on tarve varmistaa tulevien hyvinvointialueiden toimivuus. Terveydenhoitajan 
koulutus on välttämätön tuoda tästäkin syystä takaisin Satakuntaan. Ihmisen osallistuus ja toimintakyky on SAMKin 
strategiassa valittu vahvuusala. Nopeasti vanhenevassa maakunnassa koko väestön fyysinen, psyykkisen ja sosiaalisen 
kyvyn ylläpitäminen ja vahvistaminen ovat SAMKin opetuksessa ja TKI:ssä keskiössä. 

Kevät 2023

Terveydenhoitaja AMK -tutkinto on ollut SAMKissa ammattikorkeakoulumme koko
olemassaoloajan siten, että viimeinen ryhmä aloitti 2016.
Terveydenhoitajakoulutuksen juuret Satakunnassa ovat jo 1940-luvulta.

Opetuksen vararehtori Timo Mattila, timo.mattila@samk.fi
Johtaja Tiina Savola, Hyvinvointi ja terveys -osaamisalue, tiina.savola@samk.fi
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Tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelma, insinööri

Aloittajien määrä vuosittain 50. 

Tavoiteltu kokonaisopiskelijamäärä 200.

Satakunnan ammattikorkeakoululla on aiemmin ollut tieto- ja viestintätekniikan koulutusvastuu. SAMKilla on 
tietojenkäsittelyn, automaatiotekniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelmat, joten lähtökohtaisesti osaamista tietotekniikan 
koulutukseen löytyy korkeakoulusta. SAMKin tekniikan tutkintomääriä on nostettu nykyiselle strategiakaudelle useilla 
kymmenillä aiempaan verrattuna. Aloitettu Artificial Intelligence (Tietojenkäsittely) -ohjelma on kansainvälisesti kiinnostava, 
mutta se mielletään helposti insinööriohjelmaksi. Koulutusviennin näkökulmasta vetovoimaisempi olisi insinööriohjelma.
Uudella koulutusvastuulla ei tavoitella aloituspaikkojen merkittävää lisäystä, vaan koulutusten uudelleen kohdentamisella 
SAMKin koulutuskokonaisuus saadaan vastaamaan paremmin alueen yritysten tarpeita.

Satakunnassa on jatkuva pula insinööreistä. SAMKista valmistuneet jäävät töihin Satakuntaan, mutta muista maakunnista 
valmistuneet eivät tule maakuntaan töihin. SAMK on profiloitunut teollisuusmaakunnaksi. SAMKin vahvuusalueen "Automaatio, 
robotiikka ja tekoäly" koulutuskokonaisuus on syntynyt yhteistyössä maakunnan yritysten ja kehittäjäorgnisaatioiden kanssa. 
Vientimaakunnan ja sitä kautta Suomen menestymisen edellytys on tietotekniikan insinöörien koulutuksen aloittaminen 
uudelleen maakunnassa.Valtakunnallisesta näkökulmasta osaavan henkilöstön saannilla on suora vaikutus yritysten ja 
organisaatioiden kilpailukykyyn, myös Satakunnassa. Digitaalinen murros on vaikuttanut kaikkien organisaatioiden toimintaan 
niin vahvasti, että substanssialasta riippumatta toimintojen digitalisointi ja verkkoympäristöjen kehitys on avainasemassa. 
Koulutusvastuuta tieto- ja viestintäteknologiassa voidaan siten pitää lähes välttämättömänä maakunnan kehittämiseksi.

Vuosi 2023. Syksyllä ensimmäinen aloitus. Keväällä  2023 yhteishaussa. 

Opetuksen vararehtori Timo Mattila, timo.mattila@samk.fi
Johtaja Marika Seppälä, Teknologia -osaamisalue, marika.seppala@samk.fi
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Aika:  Tiistai 14.9.2021 klo 16:00 
 
Paikka:   Microsoft Teams verkkokokous 
 
Osallistujat: Hallitus  

Henry Merimaa, pj. 
Marja-Leena Alho, vpj. 
Jaana Halme 
Jouni Isotalo
Ari Kokkonen
Katri Kujanpää
Minna Nore
Raisa Ranta 
Henna-Riikka Tammisto 

 
Jari Multisilta, toimitusjohtaja, rehtori 
Tommi Tamminen, talous- ja hallintojohtaja, sihteeri 

Muut   
Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen, Porin kaupunki 
Vs. kaupunginjohtaja Tomi Suvanto, Rauman kaupunki 
Kaupunginjohtaja Mika Hatanpää, Kankaanpään kaupunki 
Kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa, Huittisten kaupunki 
Omistajaohjausyksikön päällikkö, rahoitusjohtaja Jouni Lampinen, Porin kaupunki 

 
1 §   Kokouksen avaus 
  Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:01. 
 
2 §   Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Todettiin, että 6 hallituksen jäsentä on läsnä ja että kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 
3 §  Kokouksen järjestäytyminen 

- Sihteerinä toimi 6/2018 kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti Tommi Tamminen. 
- Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Minna Nore. 

 
4 §  Esityslistan hyväksyminen 
 Hyväksyttiin kokouksen esityslista. 
___________________________________________________________________________________________ 
5 §   
6 §   
7 §  
 
8 § SAMKin esitykset OKM:lle uusiksi koulutusvastuiksi 

OKM on pyytänyt toimittamaan osana vuoden 2023 koulutusvastuiden muutosta 
koulutusvastuuesitykset syyskuussa 2021. OKM:n on tarkoitus päättää uusista koulutusvastuista 
loppuvuoden aikana ja muutokset tulisivat voimaan 2023 alkavassa koulutuksessa. Koulutusvastuissa 
tehtävien muutosten tulisi perustua oleellisiin muutoksiin koulutustarpeissa ja koulutustarpeeseen ei 
voida vastata muiden korkeakoulujen koulutusvastuiden puitteissa. Toimiva johto on valmistellut 
kahden uuden koulutusvastuun hakemista. Uudet ehdotetut koulutusvastuut ovat terveydenhoitajan ja 
tietotekniikan insinöörin koulutukset. Uusilla koulutuksilla parannettaisiin maakunnan 
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koulutustarjontaa kysyntää vastaavaksi. Koulutusvastuu hakemukset viimeistellään johtoryhmässä 13.9. 
ja toimitetaan sen jälkeen hallitukselle. 
 
Tj:n ehdotus:  Hallitus päättää esittää OKM:lle SAMKin uusiksi koulutusvastuiksi terveydenhoitajan ja 

tietotekniikan insinöörin koulutukset.  
 
Päätös: Esityksen mukainen. 

 
9 §  
10 §  
11 § Kokouksen päättäminen  
 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:38. 

 
Pöytäkirjaotteen vakuudeksi 15.9.2021 
 
 
 
 
Henry Merimaa    Tommi Tamminen 
Hallituksen puheenjohtaja  Sihteeri    
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