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Valtioneuvoston asetus
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ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2013

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
kumotaan ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen (352/2003) 1, 6, 9 ja

13 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 § osaksi asetuksissa 981/2006 ja 1045/2009, 6 § asetuksissa
497/2004 ja 423/2005, 9 § osaksi asetuksessa 497/2004 ja 13 § asetuksessa 423/2005,

muutetaan 3—5, 7, 7 a, 12, 15, 18, 18 a, 20, 21 ja 23—25 §, sellaisina kuin niistä ovat 3 §
osaksi asetuksissa 423/2005 ja 981/2006, 4 ja 7 § osaksi asetuksessa 423/2005, 5 § asetuksissa
497/2004 ja 423/2005, 7 a § asetuksessa 423/2005, 12 ja 18 § asetuksessa 1045/2009, 15 §
osaksi asetuksessa 497/2004 ja 18 a § asetuksessa 1035/2011, sekä

lisätään asetukseen uusi 7 b ja 23 a § sekä liite, seuraavasti:

3 §

Ammattikorkeakoulussa suoritettavat
tutkinnot

Ammattikorkeakoulussa suoritettavia tut-
kintoja ovat ammattikorkeakoulututkinnot ja
ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. Am-
mattikorkeakoulututkinnot ovat ammattikor-
keakoulun perustutkintoja.

Tämän asetuksen liitteessä on luettelo am-
mattikorkeakoulussa suoritettavista tutkin-
noista ja niihin liitettävistä tutkintonimik-
keistä.

4 §

Opintojen rakenne

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin
opintoihin kuuluu:

1) perus- ja ammattiopintoja;
2) vapaasti valittavia opintoja;

3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua;
sekä

4) opinnäytetyö.
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon

johtaviin opintoihin kuuluu:
1) syventäviä ammattiopintoja;
2) vapaasti valittavia opintoja; sekä
3) opinnäytetyö.
Ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin

kuuluu:
1) kasvatustieteellisiä perusopintoja;
2) ammattipedagogisia opintoja;
3) opetusharjoittelua; sekä
4) muita opintoja.

5 §

Opintojen mitoitus ja laajuus

Opintojen mitoituksen peruste on opinto-
piste. Opintojaksot pisteytetään niiden edel-
lyttämän työmäärän mukaan. Yhden luku-
vuoden opintojen suorittamiseen keskimäärin



vaadittava 1 600 tunnin työpanos vastaa 60
opintopistettä.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien
opintojen laajuus on 180, 210, 240 tai 270
opintopistettä.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon
johtavien opintojen laajuus on 60 tai 90 opin-
topistettä.

Tämän asetuksen liitteessä on tutkintokoh-
tainen luettelo tutkintoon johtavien opintojen
laajuudesta.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin
opintoihin kuuluvan ammattitaitoa edistävän
harjoittelun osuus on vähintään 30 opintopis-
tettä.

Ammatillisten opettajankoulutusopintojen
laajuus on 60 opintopistettä.

7 §

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien
opintojen tavoitteet

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien
opintojen tavoitteena on, että tutkinnon suo-
rittaneella on:

1) laaja-alaiset käytännölliset perustiedot
ja –taidot sekä teoreettiset perusteet toimia
työelämässä oman alansa asiantuntijatehtä-
vissä;

2) valmiudet seurata ja edistää oman am-
mattialansa kehittymistä;

3) edellytykset oman ammattitaidon kehit-
tämiseen ja elinikäiseen oppimiseen;

4) riittävä viestintä- ja kielitaito oman
alansa tehtäviin sekä kansainväliseen toimin-
taan ja yhteistyöhön.

7 a §

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon
johtavien opintojen tavoitteet

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon
johtavien opintojen tavoitteena on, että tut-
kinnon suorittaneella on:

1) laajat ja syvälliset tiedot sekä tarvittavat
teoreettiset tiedot toimia työelämän kehittä-
jänä vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtä-
vissä;

2) syvällinen kuva omasta ammattialasta,
sen asemasta työelämässä ja yhteiskunnalli-

sesta merkityksestä sekä valmiudet seurata ja
eritellä alan tutkimustiedon ja ammattikäy-
tännön kehitystä;

3) valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja
jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämi-
seen;

4) hyvä viestintä- ja kielitaito oman alansa
tehtäviin sekä kansainväliseen toimintaan ja
yhteistyöhön.

7 b §

Ammatillisen opettajankoulutuksen opintojen
tavoitteet

Ammatillisen opettajankoulutuksen opin-
tojen tavoitteena on, että opettajankoulutuk-
sen suorittaneella on valmiudet:

1) ohjata erilaisten opiskelijoiden oppi-
mista; ja

2) kehittää opetusalaansa ottaen huomioon
työelämän ja ammattien kehittyminen.

12 §

Ammatilliset erikoistumisopinnot

Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat am-
mattikorkeakoulututkintoon pohjautuvia laa-
joja täydennyskoulutusohjelmia.

Ammatillisten erikoistumisopintojen laa-
juus on 30—60 opintopistettä.

15 §

Todistukset

Ammattikorkeakoulu antaa opiskelijalle
hänen suorittamastaan tutkinnosta tutkintoto-
distuksen. Muulla kuin suomen tai ruotsin
kielellä suoritetusta tutkinnosta annetaan
myös suomen- tai ruotsinkielinen tutkintoto-
distus ja asetuksen liitteessä olevan suomen-
tai ruotsinkielisen tutkintonimikkeen lisäksi
liitteessä mainittu englanninkielinen tutkinto-
nimike.

Ammattikorkeakoulu antaa pyynnöstä
opiskelijalle todistuksen hänen suorittamis-
taan opinnoista myös opiskelun kestäessä.

Ammattikorkeakoulu antaa henkilölle,
joka on suorittanut ammattikorkeakoulussa
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tutkinnon tai opintoja, tutkintotodistukseen
tai todistukseen erityisesti kansainväliseen
käyttöön tarkoitetun liitteen, jossa annetaan
riittävät tiedot ammattikorkeakoulusta sa-
moin kuin tutkintotodistuksessa tai todistuk-
sessa tarkoitetuista opinnoista ja opintosuori-
tuksista sekä niiden tasosta ja asemasta kou-
lutusjärjestelmässä.

18 §

Oikaisun hakeminen opiskelijavalintaan

Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa
on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon
valinnassa noudatettujen perusteiden sovelta-
misesta häneen ja miten valintaan voi pyytää
oikaisua.

18 a §

Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa
ammattikorkeakoululain (351/2003) 25 a §:ää
sovelletaan humanistisen alan ammattikorkea-
koulututkintoon, sosiaali- ja terveysalan am-
mattikorkeakoulututkintoon, liikunnan am-
mattikorkeakoulututkintoon ja merenkulun
ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan kou-
lutukseen. Mainittua säännöstä sovelletaan
myös ammattikorkeakoululain 7 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettuihin ammatillisiin opetta-
jankoulutusopintoihin.

20 §

Tutkintolautakunta

Ammattikorkeakoulussa on yksi tai useam-
pi tutkintolautakunta opintosuorituksia kos-
kevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten.
Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja,
jonka tulee olla ammattikorkeakoulun yli-
opettaja tai lehtori, ja kaksi muuta jäsentä,
joista toisen tulee olla ammattikorkeakoulun
opettaja ja toisen tutkintoon johtavassa kou-
lutuksessa oleva opiskelija. Tutkintolauta-
kunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän
henkilökohtaiset varajäsenensä määrää am-
mattikorkeakoulun hallitus.

21 §

Rehtorin kelpoisuusvaatimukset

Rehtoriksi valittavalta vaaditaan, että hän
on suorittanut tohtorin tutkinnon ja että hä-
nellä on rehtorin tehtävien hoitamiseksi tar-
vittava kyky ja ammattitaito sekä käytän-
nössä osoitettu hyvä johtamistaito. Rehtorin
virkaan tai toimeen voidaan myös nimittää
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut
henkilö, jos hänet muutoin katsotaan erityi-
sen ansioituneeksi tehtävään.

23 §

Opettajien kelpoisuusvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yliopettajalta vaadi-
taan soveltuva jatkotutkintona suoritettu li-
sensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto ja leh-
torilta soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Erityisestä syystä yliopettajan virkaan tai
toimeen voidaan 1 momentin estämättä ni-
mittää ylemmän korkeakoulututkinnon suo-
rittanut henkilö ja lehtorin virkaan tai toi-
meen henkilö, joka ei ole suorittanut ylempää
korkeakoulututkintoa, jos nimitettävä henkilö
on erittäin hyvin perehtynyt viran tai toimen
tehtäväalaan.

Yliopettajalta ja lehtorilta, jonka opetus-
tehtävään pääosin kuuluu ammattiopintojen
järjestäminen, vaaditaan lisäksi vähintään
kolmen vuoden käytännön kokemus tutkintoa
vastaavissa tehtävissä.

Ennen kuin käsi- ja taideteollisuusalan,
viestintä- ja kuvataidealan, teatteri- ja tans-
sialan tai musiikkialan yliopettajan tai lehto-
rin virka tai toimi julistetaan haettavaksi, am-
mattikorkeakoulu voi päättää, että hakijoilta
vaaditaan 1—3 momentissa säädettyjen vaa-
timusten sijasta tehtävän hoitamisen edellyt-
tämät taiteelliset ansiot.

Yliopettajalta ja lehtorilta vaaditaan lisäksi
vähintään 60 opintopisteen tai vähintään 35
opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset
opinnot. Tämän estämättä yliopettajaksi ja
lehtoriksi voidaan nimittää myös henkilö,
joka on otettu opettajaksi ehdolla, että hän
kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen al-
kamisesta suorittaa vaaditut opettajan peda-
gogiset opinnot.
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Tuntiopettajalta vaaditaan, mikäli mahdol-
lista, vastaava kelpoisuus kuin viran ja toi-
men haltijalta.

23 a §

Ammatillisen opettajankoulutuksen opettajien
kelpoisuusvaatimukset

Yliopettajalta vaaditaan soveltuva jatkotut-
kintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai toh-
torin tutkinto ja lehtorilta soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto.

Erityisestä syystä yliopettajan virkaan tai
toimeen voidaan 1 momentin estämättä ni-
mittää ylemmän korkeakoulututkinnon suo-
rittanut henkilö ja lehtorin virkaan tai toi-
meen henkilö, joka ei ole suorittanut ylempää
korkeakoulututkintoa, jos nimitettävä henkilö
on erittäin hyvin perehtynyt tehtävän alaan.

Yliopettajalta ja lehtorilta vaaditaan lisäksi
ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulu-
tuksen opettajan kelpoisuus ja vähintään kol-
men vuoden opettajakokemus ammattikor-
keakoulussa tai ammatillisessa oppilaitok-
sessa.

Tuntiopettajalta vaaditaan, mikäli mahdol-
lista, vastaava kelpoisuus kuin viran ja toi-
men haltijalta.

24 §

Opettajien tehtävät

Opettajan tehtävänä on opetus- ja ohjaus-
työnsä sekä niihin liittyvien muiden tehtä-
viensä ohella:

1) kehittää alansa opetusta ottaen huo-
mioon työelämän kehitys;

2) osallistua opetussuunnitelmien laatimi-
seen ja opiskelijavalinnan hoitamiseen;

3) hoitaa tutkimus- ja kehitystyöhön liitty-
viä tehtäviä sen mukaan kuin ammattikorkea-
koulu määrää;

4) osallistua ammattikorkeakoulun mää-
räämään ammattitaitoa ylläpitävään ja kehit-
tävään koulutukseen ja perehtyä työelämään;
sekä

5) hoitaa ammattikorkeakoulun hallinto-
elinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hä-
nelle kuuluvat tai määrätyt tehtävät.

25 §

Toimiluvan hakeminen

Ammattikorkeakoulun toimilupaa haettaes-
sa on selvitettävä:

1) ylläpitäjän nimi ja kotipaikka;
2) ylläpitäjän omistaja- tai taustatahot;
3) ammattikorkeakoulun nimi;
4) ammattikorkeakoulun tarpeellisuus ja

toiminnalliset edellytykset ammattikorkea-
koululain 4 §:n mukaisia tehtäviä varten;

5) ammattikorkeakoulun kannattavuus,
vakavaraisuus ja maksuvalmius sekä niiden
hallinta hakemusta edeltävänä vuonna, hake-
musvuonna ja seuraavan viiden vuoden ajan-
jaksolla;

6) haettava koulutusvastuu tutkinnoittain
ja tutkintonimikkeittäin ja toiminnan suunni-
teltu laajuus;

7) ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkin-
tokielet;

8) paikkakunnat, joilla ammattikorkea-
koulutoimintaa on tarkoitus järjestää;

9) ammattikorkeakoulun toimintaan käy-
tettävissä olevat tilat sekä tukipalvelut ja nii-
hin liittyvät strategiset suunnitelmat;

10) opiskelijapalveluiden järjestäminen;
11) hallinnon järjestäminen.
Toimilupahakemukseen on lisäksi liitet-

tävä:
1) ylläpitäjämuodosta riippuen kuntayhty-

män perussopimus taikka selvitys yhteisön
merkitsemisestä rekisteriin sekä yhtiöjärjes-
tys, perustamissopimus ja tehdyt osakassopi-
mukset tai säätiön säännöt;

2) viimeisimmän päättyneen tilikauden
vahvistetut tilinpäätösasiakirjat;

3) suunnitelma rekisteröitynä yhteisönä
toimivan ylläpitäjän talouden, hallinnon ja
sisäisen valvonnan järjestämisestä ja muusta
riskien hallinnasta.

Jos 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuun
selvitykseen sisältyvät tilinpäätöstietoihin pe-
rustuvat tiedot on muodostettu laskennalli-
sesti, tulee tietojen olla tilintarkastajan var-
mentamat.

Jos hakijana on taho, joka ei ole toiminut
taikka jonka mikään omistaja- tai taustataho
ei ole toiminut aiemmin ammattikorkeakou-
lun ylläpitäjänä, toimilupaa haettaessa on 1—3
momentissa edellytetyn lisäksi selvitettävä:
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1) arvio perustamis- ja käyttökustannuk-
sista sekä rahoitussuunnitelma; ja

2) ammattikorkeakoulun toiminnan aloit-
tamisaika.

Hakemus on toimitettava opetus- ja kult-
tuuriministeriölle. Ministeriö voi edellyttää
myös muita päätöksenteon kannalta tarpeelli-
sia hakemusta täydentäviä selvityksiä.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2014. Asetuksen 25 § tulee kuiten-
kin voimaan 1 päivänä elokuuta 2013.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tois-
taiseksi voimassa olevaan palvelussuhteeseen
nimitettyyn opettajaan sovelletaan tämän ase-
tuksen voimaan tullessa voimassa ollutta
24 §:n 2 momenttia opettajankoulutuksen
suorittamisesta.

Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2013

Opetusministeri Krista Kiuru

Hallitusneuvos Maiju Tuominen
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Liite

Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Tutkinto ja tutkintonimike Laajuus opintopisteinä

Humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto

tulkki (AMK)

Bachelor of Humanities 210 (1)

yhteisöpedagogi (AMK)

Bachelor of Humanities 210

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

artenomi (AMK)

Bachelor of Culture and Arts 240

kuvataiteilija (AMK)

Bachelor of Culture and Arts 240

konservaattori (AMK)

Bachelor of Culture and Arts 240

kulttuurituottaja (AMK)

Bachelor of Culture and Arts 240
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medianomi (AMK)

Bachelor of Culture and Arts 240

muotoilija (AMK)

Bachelor of Culture and Arts 240

musiikkipedagogi (AMK)

Bachelor of Culture and Arts 240

muusikko (AMK)

Bachelor of Culture and Arts 240

tanssinopettaja (AMK)

Bachelor of Culture and Arts 240

teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK)

Bachelor of Culture and Arts 240

vestonomi (AMK)

Bachelor of Culture and Arts 240

Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto

tradenomi (AMK)

Bachelor of Business Administration 210
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Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

insinööri (AMK)

Bachelor of Engineering 240

laboratorioanalyytikko (AMK)

Bachelor of Laboratory Services 210

rakennusmestari (AMK)

Bachelor of Construction Management 210

Merenkulun ammattikorkeakoulututkinto

merikapteeni (AMK)

Bachelor of Marine Technology                                      270

insinööri (AMK)

Bachelor of Engineering 270

Luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto

agrologi (AMK)

Bachelor of Natural Resources 240

hortonomi (AMK)

Bachelor of Natural Resources 240
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iktyonomi (AMK)

Bachelor of Natural Resources 210

metsätalousinsinööri (AMK)

Bachelor of Natural Resources 240

ympäristösuunnittelija (AMK)

Bachelor of Natural Resources 240

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

apuvälineteknikko (AMK)

Bachelor of Health Care 210

bioanalyytikko (AMK)

Bachelor of Health Care 210

ensihoitaja (AMK)

Bachelor of Health Care 240

fysioterapeutti (AMK)

Bachelor of Health Care 210

geronomi (AMK)

Bachelor of Social Services and Health Care 210

hammasteknikko (AMK)

Bachelor of Health Care 210
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jalkaterapeutti (AMK)

Bachelor of Health Care 210

kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

Bachelor of Social Services and Health Care 210

kätilö (AMK)

Bachelor of Health Care 270

naprapaatti (AMK)

Bachelor of Health Care 240

optometristi (AMK)

Bachelor of Health Care 210

osteopaatti (AMK)

Bachelor of Health Care 240

röntgenhoitaja (AMK)

Bachelor of Health Care 210

sairaanhoitaja (AMK)

Bachelor of Health Care 210 (2)

sosionomi (AMK)

Bachelor of Social Services 210
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suuhygienisti (AMK)

Bachelor of Health Care 210

terveydenhoitaja (AMK)

Bachelor of Health Care 240

toimintaterapeutti (AMK)

Bachelor of Health Care 210

Kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulututkinto

estenomi (AMK)

Bachelor of Beauty and Cosmetics 210

Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto

liikunnanohjaaja (AMK)

Bachelor of Sports Studies 210

Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto

restonomi (AMK)

Bachelor of Hospitality Management 210

1) Viittomakielen ja tulkkauksen koulutuksessa 240 op
2) Diakonisen hoitotyön koulutuksessa 240 op
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Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Tutkinto ja tutkintonimike Laajuus opintopisteinä

Humanistisen alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

tulkki (ylempi AMK)

Master of Humanities 90

yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

Master of Humanities 90

Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

artenomi (ylempi AMK)

Master of Culture and Arts 60

kuvataiteilija (ylempi AMK)

Master of Culture and Arts 60

konservaattori (ylempi AMK)

Master of Culture and Arts 60

kulttuurituottaja (ylempi AMK)

Master of Culture and Arts 60
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medianomi (ylempi AMK)

Master of Culture and Arts 60

muotoilija (ylempi AMK)

Master of Culture and Arts 60

musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Master of Culture and Arts 60

muusikko (ylempi AMK)

Master of Culture and Arts 60

tanssinopettaja (ylempi AMK)

Master of Culture and Arts 60

teatteri-ilmaisun ohjaaja (ylempi AMK)

Master of Culture and Arts 60

vestonomi (ylempi AMK)

Master of Culture and Arts

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

tradenomi (ylempi AMK)

Master of Business Administration 90
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Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

insinööri (ylempi AMK)

Master of Engineering 60

laboratorioanalyytikko (ylempi AMK)

Master of Laboratory Services 90

Merenkulun ylempi ammattikorkeakoulututkinto

merikapteeni (ylempi AMK)

Master of Marine Technology 60

insinööri (ylempi AMK)

Master of Engineering 60

Luonnonvara-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

agrologi (ylempi AMK)

Master of Natural Resources 60

hortonomi (ylempi AMK)

Master of Natural Resources 60
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iktyonomi (ylempi AMK)

Master of Natural Resources 90

metsätalousinsinööri (ylempi AMK)

Master of Natural Resources 60

ympäristösuunnittelija (ylempi AMK)

Master of Natural Resources 60

Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

apuvälineteknikko (ylempi AMK)

Master of Health Care 90

bioanalyytikko (ylempi AMK)

Master of Health Care 90

ensihoitaja (ylempi AMK)

Master of Health Care 90

fysioterapeutti (ylempi AMK)

Master of Health Care 90

geronomi (ylempi AMK)

Master of Social Services and Health Care 90
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hammasteknikko (ylempi AMK)

Master of Health Care 90

jalkaterapeutti (ylempi AMK)

Master of Health Care 90

kuntoutuksen ohjaaja (ylempi AMK)

Master of Social Services and Health Care 90

kätilö (ylempi AMK)

Master of Health Care 90

naprapaatti (ylempi AMK)

Master of Health Care 90

optometristi (ylempi AMK)

Master of Health Care 90

osteopaatti (ylempi AMK)

Master of Health Care 90

röntgenhoitaja (ylempi AMK)

Master of Health Care 90

sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Master of Health Care 90
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sosionomi (ylempi AMK)

Master of Social Services 90

Kauneudenhoitoalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

estenomi (ylempi AMK)

Master of Beauty and Cosmetics 90

Liikunnan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

liikunnanohjaaja (ylempi AMK)

Master of Sports Studies 90

Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

restonomi (ylempi AMK)

Master of Hospitality Management 90
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