Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 392/2020 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen terveystieteiden maisterin koulutuksen käynnistämisestä Helsingin yliopistossa
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Sari Sarkomaan /kok näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 392/2020 vp:
Mihin toimenpiteisiin hallitus ryhtyy terveystieteiden maisterin koulutuksen uudelleen
käynnistämiseksi ja tutkinnonanto-oikeuden myöntämiseksi Helsingin yliopistolle ja
miten hallitus turvaa hoitotyön asiantuntijoiden, johtajien ja opettajien riittävyyden Helsingissä ja Uudellamaalla?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Yliopistolain (558/2009) 7 §:n 3 momentin (1172/2014) mukaan yliopistoissa suoritettavista tutkinnoista, tutkintojen tavoitteista, opintojen rakenteesta ja muista opintojen perusteista sekä siitä,
mitä tutkintoja kussakin yliopistossa voidaan suorittaa (koulutusvastuu), säädetään tarkemmin
valtioneuvoston asetuksella. Saman lainkohdan mukaan koulutusvastuun tarkemmasta jakautumisesta yliopistojen kesken säädetään opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella, joka valmistellaan yhteistyössä yliopistojen kanssa.
Koulutusvastuu merkitsee oikeutta järjestää tutkintoon johtavaa koulutusta tietyllä alalla. Yliopistot eivät voi myöskään luopua alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtavien opintojen
järjestämisestä. Yliopiston koulutusvastuu merkitsee siten myös velvollisuutta tutkintoon johtavan koulutuksen järjestämiseen. Yliopistojen koulutusvastuiden sääntelyn tavoitteena on turvata
yliopistojen koulutustarjonta kaikilla aloilla yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti, varmistaa yliopistokoulutuksen tarkoituksenmukainen mitoitus ja voimavarojen optimaalinen kohdentaminen
sekä vahvistaa yliopistojen mahdollisuuksia vastata yhteiskunnan osaamistarpeisiin, tieteen muutoksiin sekä profiloitua vahvuusalueilleen. Yliopistojen koulutuksen tulee monilla aloilla palvella
osaamis- ja työvomatarpeita valtakunnallisesti.
Terveystieteiden alla koulutusvastuu on yhteensä kuudella yliopistolla (Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto). Lisäksi ammattikorkeakoulut antavat kattavasti sosiaali- ja terveysalan johtamiseen profiloitunutta ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta. Uudenmaan alueella sosiaali- ja terveysalan johtamiseen sekä kliiniseen asiantuntijuuteen painottuneita ylempään ammattikorkeakoulututkintoon
johtavia koulutuksia tarjoavat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Metropolia ammattikorkeakoulu ja
Laurea-ammattikorkeakoulu. Korkeakoulut toteuttavat lisäksi täydennyskoulutusta, joka on suunnattu sosiaali- ja terveysalan johtamiseen.
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Helsingin yliopisto on esittänyt opetus- ja kulttuuriministeriölle koulutusvastuun myöntämistä
terveystieteen maisterin tutkintoon. Helsingin yliopisto on jo vuonna 2013 esittänyt samaa koulutusvastuuta, mutta sitä ei myönnetty. Tuolloin katsottiin, että kysymys siitä, voiko jokin yliopisto tai jotkut yliopistot profiloitua vain maisterikoulutuksen tuottajana, on koulutuspoliittisesti
hyvin merkittävä, eikä sitä voida ratkaista pelkästään yksittäisen yliopiston yksittäistä koulutusalaa koskevan esityksen osalta. Terveystieteellisen koulutusalan osalta tulee huomioida myös ammattikorkeakoulujen ja niissä suoritettavien tutkintojen asema sekä mahdollisuudet täydennyskoulutuksen kautta täydentää osaamista. Sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja työvoimatarpeisiin
vastaamisessa on tarkasteltava myös sitä, ettei koulutuspoluista muodostu epätarkoituksemukaisen pitkiä, mikä osaltaan vaikuttaa riittävään osaavan työvoiman saatavuuteen.
Yliopistojen koulutusvastuuesityksistä keskustellaan touko-kesäkuussa käytävissä sopimuskautta
2021-2024 koskevissa sopimusneuvotteluissa opetus- ja kulttuuriministeriön ja yliopistojen kesken. Ratkaisut uusista koulutusvastuista perustuvat kokonaisharkintaan ja olennaisiin muutoksiin
koulutustarpeessa.
Helsingissä 1.6.2020
Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen

