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Valtioneuvosto on tänään ammattikorkeakoululain (932/2014) 68 §:n 6 momentin
nojalla päättänyt myöntää ammattikorkeakoulun toimiluvan Satakunnan ammattikor-
keakoulu Oy:lle 1.1.2015 lukien seuraavasti:

1. Ammattikorkeakoulun nimi

Satakunnan ammattikorkeakoulu

2. Ammattikorkeakoulun koulutusvastuu

Ammattikorkeakoulun tulee antaa seuraavia ammattikorkeakoulututkintoja ja niihin 
liitettäviä tutkintonimikkeitä:

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto
 kuvataiteilija (AMK)

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto
 tradenomi (AMK)

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto
 insinööri (AMK)

Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto
 merikapteeni (AMK)
 insinööri (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto
 fysioterapeutti (AMK)
 geronomi (AMK)
 kuntoutuksen ohjaaja (AMK)
 sairaanhoitaja (AMK)
 sosionomi (AMK)
 terveydenhoitaja (AMK)

Päätös maksutta
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Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto
 restonomi (AMK)

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkintoon ja siihen liitettävän tradenomi (AMK) 
tutkintonimikkeen osalta koulutusvastuu täsmennetään seuraaviin aloihin:

liiketalous, tietojenkäsittely

Tekniikan ammattikorkeakoulututkintoon ja siihen liitettävän insinööri (AMK) tut-
kintonimikkeen koulutusvastuu täsmennetään seuraaviin aloihin:

energia- ja ympäristötekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, konetekniikka, rakennus-
ja yhdyskuntatekniikka, sähkö- ja automaatiotekniikka, tuotantotalous, logistiikka

3. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ja niihin liitettävät tutkintonimikkeet, joi-
ta ammattikorkeakoulu voi antaa

Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 kuvataiteilija (ylempi AMK)

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 tradenomi (ylempi AMK)

Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 insinööri (ylempi AMK)

Merenkulun ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 merikapteeni (ylempi AMK)
 insinööri (ylempi AMK) 

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 fysioterapeutti (ylempi AMK)
 geronomi (ylempi AMK)
 kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK)
 sairaanhoitaja (ylempi AMK)
 sosionomi (ylempi AMK)
 terveydenhoitaja (ylempi AMK)

Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto
 restonomi (ylempi AMK)

4. Opetus- ja tutkintokieli

Ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli on suomi.
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5. Ammattikorkeakoulun kehittämis- ja muut velvollisuudet

Kun tässä toimiluvassa määrättävään koulutusvastuuseen tai sen täsmennykseen ei 
sisälly sellaisia tutkintoon johtavia opintoja, joita ammattikorkeakoulu on aiemmin 
järjestänyt, ammattikorkeakoululla on kuitenkin velvollisuus huolehtia siitä, että en-
nen tämän toimiluvan voimaantuloa opintonsa aloittaneilla opiskelijoilla on oikeus 
suorittaa edellä tarkoitetut opintonsa Satakunnan ammattikorkeakoulussa ja saada 
tutkinto ja tutkintonimike aiemmin voimassa olleen lainsäädännön mukaisesti.

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.

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru

Hallitusneuvos Maiju Tuominen
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