Svar på skriftligt spörsmål SSS 523/2016 rd

Svar på skriftligt spörsmål om den regionala täckningen av yrkesutbildning för rehabilitering
Till riksdagens talman
I det syfte som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning har Ni, Ärade talman, till den minister
som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 523/2016 rd undertecknat av riksdagsledamot Krista Mikkonen /gröna m.fl.:
Hur tryggas behovet av tillräcklig utbildning inom rehabilitering i Östra Finland,
hur beaktas yrkeshögskolan Karelias styrkor i den nationella centraliseringen av utbildningen inom rehabilitering och
hur stärks utbildningen inom social- och hälsovårdsområdet vid yrkeshögskolan Karelia
så att mängden undervisning svarar mot regionens behov av arbetskraft?
Som svar på detta spörsmål anför jag följande:
I höstas tillsatte social- och hälsovårdsministeriet en kommitté för förnyandet av rehabiliteringen. Kommittén har till uppgift att genomföra en totalreform av rehabiliteringssystemet under
denna regeringsperiod. Arbetet med att förnya rehabiliteringen sammankopplas med strukturreformen inom social- och hälsovården. Undervisnings- och kulturministeriet deltar aktivt i kommitténs arbete.
Just nu pågår också processen med att förnya utbildningen inom rehabilitering. Alla yrkeshögskolor som ordnar utbildning inom rehabilitering deltar i det nationella arbetet med att utveckla
utbildningen i branschen. Genom detta arbete försöker man hitta lösningar för att svara på det
nationella utbildningsbehovet. I utvecklingsarbetet följer man stadigt även hur reformen av servicestrukturen inom social- och hälsovården påverkar utbildningsutbudet och utbildningens innehåll.
Just nu pågår avtalsförhandlingar med yrkeshögskolorna för avtalsperioden 2017–2020. Tillsammans med yrkeshögskolorna avtalas yrkeshögskolornas examensmål samt centrala utvecklingsverksamhet som i regel grundar sig på yrkeshögskolornas egna strategier som drar upp
riktlinjer för det långsiktiga utvecklingsarbetet. Utifrån sitt strategiarbete och det material som
skickats till avtalsförhandlingarna har yrkeshögskolan i Jyväskylä och yrkeshögskolan Metropolia visat sig vara de mest aktiva utvecklarna a rehabiliteringen. Utbudet av utbildning inom rehabilitering vid dessa yrkeshögskolor är mångsidigt och kompetensen bred. I avtalsförhandlingarna med dessa yrkeshögskolor avtalades att yrkeshögskolan i Jyväskylä och yrkeshögskolan
Metropolia tillsammans fungerar som ett kunskapskluster för rehabilitering och utvecklar det
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nationella samarbetet kring utbildningen och FUI-verksamheten dels för att utveckla utbildningen, dels för att trygga ett regionalt utbud i hela landet.
Rehabilitering är ett av yrkeshögskolan Karelias utbildningsansvar, utöver vilket det inom utbildningen för det sociala området finns rehabiliteringselement. Yrkeshögskolan Karelia har
liksom även andra yrkeshögskolor som ansvarar för utbildning inom rehabilitering en viktig roll
som nätverksaktör inom kunskapsklustret för rehabilitering. Syftet med kunskapsklustret för
rehabilitering är att riksomfattande utveckla innehållet i utbildningen. Inrättandet av ett kunskapskluster påverkar inte utbildningsutbudet eller examensmålen vid de yrkeshögskolor som
deltar i nätverket.
För att man i avtalsförhandlingarna med yrkeshögskolorna ska kunna koncentrera sig på en diskussion som stöder den strategiska utvecklingen av yrkeshögskolan, har examensmålen för perioden 2017–2020 avtalats mellan undervisnings- och kulturministeriet och yrkeshögskolornas
rektorer under sommaren och förhösten 2016.
Beslut om ändringar av utbildningsansvaret fattas i slutet av 2016. Ett diskussionstillfälle om
yrkeshögskolornas preliminära förslag gällande en ändring av utbildningsansvaret ordnades för
yrkeshögskolorna och de yrkeshögskolespecifika förslagen diskuteras vid avtalsförhandlingarna.
I förhandlingarna uppmanas yrkeshögskolan att sända sitt eventuella förslag på ändring av utbildningsansvaret till undervisnings- och kulturministeriet senast två veckor efter avtalsförhandlingen, om yrkeshögskolan vill att dess verksamhetstillstånd ska ändras från och med ingången
av 2017.
Helsingfors 11.11.2016
Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen

