Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 523/2016 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen kuntoutusalan ammattilaisten koulutuksen alueellisesta kattavuudesta
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Krista Mikkosen /vihr ym.
näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 523/2016 vp:
Miten taataan tarpeeseen nähden riittävä kuntoutusalan koulutus Itä-Suomessa,
miten Karelia-ammattikorkeakoulun vahvuudet huomioidaan kuntoutusalan koulutuksen
valtakunnallisessa keskittämisessä ja
miten sosiaali- ja terveysalan koulutusta vahvistetaan Karelia-ammattikorkeakoulussa,
jotta opetuksen määrä vastaa alueen työvoimatarvetta?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut tänä syksynä kuntoutuksen uudistamiskomitean. Komitean tehtävänä on toimeenpanna tällä hallituskaudella kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus. Uudistamistyö linkitetään sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistukseen. Opetus- ja
kulttuuriministeriö on aktiivisesti mukana komiteatyössä.
Kuntoutusalan koulutuksen uudistamisprosessi on myös parhaillaan käynnissä. Kaikki kuntoutusalan koulutusta antavat ammattikorkeakoulut osallistuvat alan koulutuksen valtakunnalliseen
kehittämistyöhön, jossa pyritään löytämään ratkaisuja valtakunnalliseen koulutustarpeeseen vastaamiseksi. Kehittämistyössä seurataan myös vahvasti sote-uudistuksen vaikutuksia koulutustarjontaan ja –sisältöihin.
Parhaillaan käydään sopimusneuvotteluja ammattikorkeakoulujen kanssa sopimuskaudelle
2017–2020. Ammattikorkeakoulujen kanssa sovitaan ammattikorkeakoulujen tutkintotavoitteista sekä keskeisistä kehittämistoimista, jotka perustuvat pääsääntöisesti ammattikorkeakoulujen
omiin, pitkäjänteistä kehittämistyötä linjaaviin strategioihin. Strategiatyönsä ja sopimusneuvotteluihin toimitettujen aineistojen perusteella aktiivisimmiksi kuntoutusalan kehittäjiksi ovat
osoittautuneet Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Metropolia ammattikorkeakoulu, joissa kuntoutusalan koulutustarjonta on monipuolista ja osaaminen laaja-alaista. Sopimusneuvotteluissa
kyseisten ammattikorkeakoulujen kanssa sovittiin, että Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Metropolia ammattikorkeakoulu toimivat yhdessä kuntoutusalan osaamiskeskittymänä ja kehittävät
alan koulutuksen ja TKI-toiminnan valtakunnallista yhteistyötä sekä koulutuksen kehittymiseksi
että alueellisen tarjonnan takaamiseksi koko maassa.
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Kuntoutusala on yksi Karelia-ammattikorkeakoulun koulutusvastuista, minkä lisäksi sosiaalialan koulutuksen sisällä on kuntoutuksen elementtejä. Karelia-ammattikorkeakoululla, kuten
muillakin kuntoutusalan koulutuksesta vastaavilla ammattikorkeakouluilla, on tärkeä rooli kuntoutusalan osaamiskeskittymän verkostotoimijana. Kuntoutusalan osaamiskeskittymän tarkoituksena on alan koulutuksen valtakunnallinen sisällöllinen kehittäminen, verkostoon osallistuvien ammattikorkeakoulujen koulutustarjontaan tai tutkintotavoitteisiin osaamiskeskittymän perustaminen ei vaikuta.
Jotta ammattikorkeakoulujen sopimusneuvotteluissa voidaan keskittyä ammattikorkeakoulun
strategista kehittämistä tukevaan keskusteluun, on kauden 2017–2020 tutkintotavoitteet sovittu
opetus- ja kulttuuriministeriön ja ammattikorkeakoulujen rehtoreiden kesken kesän ja alkusyksyn 2016 aikana.
Koulutusvastuumuutoksia koskevat päätökset tehdään vuoden 2016 loppuun mennessä. Ammattikorkeakoulujen alustavista koulutusvastuumuutosesityksistä järjestettiin ammattikorkeakouluille keskustelutilaisuus ja ammattikorkeakoulukohtaisista esityksistä keskustellaan sopimusneuvottelussa. Neuvotteluissa ammattikorkeakoulu ohjeistetaan toimittamaan mahdolliset koulutusvastuumuutosesityksensä opetus- ja kulttuuriministeriöön kahden viikon kuluessa sopimusneuvottelustaan, mikäli ammattikorkeakoulu haluaa toimilupansa muutettavaksi vuoden
2017 alusta lukien.
Helsingissä 11.11.2016
Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

