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Utveckling av nätverket som ordnar yrkesutbildning i Östra Nyland: Infobrev 1/2018
Styrgruppens möte i januari hölls i Sockengården i Sibbo den 12 januari 2018. Styrgruppens ordförande, Lovisa
stads bildningsdirektör Thomas Grönholm var ordförande för mötet.
I november–december 2017 genomfördes en personalenkät bland alla utbildningsanordnares anställda.
Resultaten presenterades till styrgruppen och utbildningsanordnarnas styrgrupp den 12 januari 2018 av
Innolinks forskningskonsult Petteri Halmela. Presentationsmaterialet finns på adressen
https://app.box.com/folder/45442870075.
De olika enheternas resultatmöten hölls den 16 och 17 januari 2018. Enkäten kommer att upprepas den 16
april och den 17 september 2018.
Det har beslutats att en enkät om läroanstalternas välkändhet görs vid månadsskiftet januari–februari.
Enkäten genomförs som en telefonintervju där man väljer sammanlagt 400 företag i östra Nyland. Syftet med
enkäten är att ta reda på hur välkända de olika läroanstalterna är och dessutom utreda arbetsgivarnas
synpunkter på utvecklingen av gemensamma verksamhetsmodeller för företagen och en ny läroanstalt.
En enkät för de studerande vid läroanstalterna genomförs i mars 2018.
Kommunerna kommer härnäst att fatta beslut om grundandet av ett bolag som förenar Itä-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymäs och Oy Porvoo International College Ab:s verksamheter. Den bolagiseringsutredning
som behövs för att grunda bolaget kommer att bli färdig före slutet av januari.
Den nya lagstiftningen om yrkesutbildning trädde i kraft den 1 januari 2018. Undervisnings- och
kulturministeriet fastställde läroanstalternas finansieringsandel för 2018 i december. Understödet till
sammanslagningsprojektet har ännu inte fastställts. På grund av ändringarna i lagstiftningen kommer
understödet år 2018 förmodligen att beviljas som statsunderstöd, inte som statsandel liksom 2017. Det har
preliminärt meddelats att ansökningstiden för statsunderstöd som ansöks som strategifinansiering är januari
2018.
Prakticum ordnade tillsammans med Inveon en utbildning om genomförandet av yrkesutbildningsreformen
den 23 januari 2018.
Styrgruppens nästa möte hölls 1.2.2018.
BOX har uppdaterats den 25 januari 2018. Det har skapats en egen mapp för gemensamt, offentligt material.
Styrgruppens mapp för beredning finns på samma plats som tidigare. Informationsavsnittet, som är öppet för
alla, finns nu på adressen https://app.box.com/folder/45441862411.

