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Maksu 2455 euroa; 
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ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja mak-

sujen suuruudesta (316/2012, muut. 506/2018) 

 

 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy 

PL 68 

50101 Mikkeli 

 

 

Hakemus 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy on hakenut muutosta 15.12.2016 myön-

nettyyn ja 19.12.2019 muutettuun ammattikorkeakoulun toimilupaan siten, että sen 

tekniikan ammattikorkeakoulututkintoa ja siihen liitettävää insinööri (AMK) –tutkin-

tonimikettä koskevaan koulutusvastuuseen lisättäisiin täsmennys konetekniikka. 

Päätös 

Valtioneuvosto on tänään ammattikorkeakoululain (932/2014) 7 §:n 4 momentin no-

jalla päättänyt muuttaa ammattikorkeakoulun toimilupaa 1.1.2021 lukien seuraavasti:  

 

2. Ammattikorkeakoulun koulutusvastuu 

 

Ammattikorkeakoulun tulee antaa seuraavia ammattikorkeakoulututkintoja ja niihin 

liitettäviä tutkintonimikkeitä: 

 

Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto 

• yhteisöpedagogi (AMK) 

 

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto 

• artenomi (AMK) 

• muotoilija (AMK) 

 

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto 

• tradenomi (AMK) 

 

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto 

• insinööri (AMK) 
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Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto 

• insinööri (AMK) 

• merikapteeni (AMK) 

 

Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto 

• metsätalousinsinööri (AMK) 

 

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto 

• ensihoitaja (AMK) 

• fysioterapeutti (AMK) 

• geronomi (AMK) 

• jalkaterapeutti (AMK) 

• naprapaatti (AMK) 

• sairaanhoitaja (AMK) 

• sosionomi (AMK) 

• terveydenhoitaja (AMK) 

 

Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto 

• liikunnanohjaaja (AMK) 

 

Matkailu- ja ravitsemusalan ammattikorkeakoulututkinto 

• restonomi (AMK) 

 

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon ja siihen liitettävän tradenomi (AMK) 

tutkintonimikkeen osalta koulutusvastuu täsmennetään seuraaviin aloihin: 

 

liiketalous, logistiikka, tietojenkäsittely, turvallisuusala 

 

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinnon ja siihen liitettävän insinööri (AMK) tutkin-

tonimikkeen osalta koulutusvastuu täsmennetään seuraaviin aloihin: 

 

energia- ja ympäristötekniikka, konetekniikka, logistiikka, prosessi- ja materiaalitek-

niikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, tieto- ja 

viestintätekniikka 

 

3. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja niihin liitettävät tutkintonimikkeet, joita 

ammattikorkeakoulu voi antaa 

 

Humanistisen alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• yhteisöpedagogi (ylempi AMK) 

 

Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• artenomi (ylempi AMK) 

• muotoilija (ylempi AMK) 

 

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• tradenomi (ylempi AMK) 
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Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• insinööri (ylempi AMK) 

 

Merenkulun ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• insinööri (ylempi AMK) 

• merikapteeni (ylempi AMK) 

 

Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• metsätalousinsinööri (ylempi AMK) 

 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• ensihoitaja (ylempi AMK) 

• fysioterapeutti (ylempiAMK) 

• geronomi (ylempi AMK) 

• jalkaterapeutti (ylempi AMK) 

• naprapaatti (ylempi AMK) 

• sairaanhoitaja (ylempi AMK) 

• sosionomi (ylempi AMK) 

• terveydenhoitaja (ylempi AMK) 

 

Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• liikunnanohjaaja (ylempi AMK) 

 

Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

• restonomi (ylempi AMK) 

 

 

Perustelut 

Uusi konetekniikan alan koulutusvastuu myönnetään hakemuksen mukaisesti.  

Työ- ja elinkeinotoimistojen ammattibarometrin (3/2020) mukaan konetekniikan asi-

antuntijoista on pulaa Hämeessä, Kaakkois-Suomessa ja Lapissa. Muualla Suomessa 

työvoiman kysyntä ja tarjonta ovat tällä hetkellä tasapainossa. Koulutusvastuu on 

tällä hetkellä 16:lla ammattikorkeakoululla. Koulutustarpeisiin voidaan lähtökohtai-

sesti vastata nykyisten koulutusvastuiden puitteissa. 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nykyiseen tekniikan ammattikorkeakoulu-

tutkintoa ja siihen liitettävää insinööri (AMK) –tutkintonimikettä koskevaan koulu-

tusvastuuseen sisältyy energia- ja ympäristötekniikka, logistiikka, prosessi- ja materi-

aalitekniikka, rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka sekä 

tieto- ja viestintätekniikka. Nykyisellä koulutusvastuulla on synergiaetuja suunnitel-

lun koulutuksen kanssa.  

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun toiminta-alueen konetekniikan asiantunti-

joiden osaajapula huomioiden toimiluvan muuttamiseen on ammattikorkeakoululain 

(932/2014) 7 §:ssä tarkoitetut edellytykset. 
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Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n toimiluvan 3 kohtaa täydennetään li-

säksi siten, että ammattikorkeakoulu voi antaa liikunnan ylempiä ammattikorkeakou-

lututkintoja. Valtioneuvosto on 19.12.2019 tekemällään päätöksellä lisännyt ammat-

tikorkeakoulun koulutusvastuuseen liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon, mutta 

toimiluvan 3 kohta (ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot, joita ammattikorkea-

koulu voi antaa) on tuolloin jäänyt epähuomiossa muuttamatta. 

 

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta korkeimmalta hallinto-oi-

keudelta kirjallisella valituksella. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös 

on lainvastainen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Liitteenä olevasta valitusosoituksesta ilmenee tarkemmin, miten muutosta haettaessa 

on meneteltävä. 

 

 

 

 

 

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen   

 

 

 

Johtaja   Birgitta Vuorinen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITTEET valitusosoitukset (dnro 22/091/2019 ja 9/091/2019) 

 

TIEDOKSI Opetushallitus 

 Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE 

 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ  

 Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry 

 Tilastokeskus 


