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SOPIMUS II-ASTEEN KOULUTUSYHTEISTYÖSTÄ
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Sopimuksen tarkoitus

Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia Keski-Pohjannaan toisen asteen yleissivistävän eli lukiokoulutuksen järjestäjien sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjien keskinäisen ja niiden välisen yhteistyOn kehittamisestä ja yhteistoiminnasta opetuksen järjestämisessä, toteuttamisessa ja niihin liittyvissä tukipalveluissa.

Tämä sopimus korvaa aikaisemmat 1.11.2010 ja Pietarsaarta koskevan täydennyksen
13.12.2011, allekirjoitetut sopimukset Il-asteen koulutusyhteistyosta.
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Sopimusosapuolet
Sopimuksen osapuolia ovat:
- Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä,
- Keski-Pohjanmaankonservatorionkannatusyhdistysry,
- Kaustisen Evankelisen Opiston kannatusyhdistys ry,
- Kokkolan kaupunki,
- Kannuksen kaupunki,
- Kaustisen kunta,
- Kruunupyyn kunta,
- Perhon kunta,
- Pietarsaaren kaupunki ja
- Toholammin kunta.
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Sopimuksen tavoitteet

Yhteistyöllä vahvistetaan opiskelijoiden mahdollisuuksia tehdä joustavasti yksilollisiä valintoja, jotka tukevat opiskelijoiden työelämä- ja jatko-opintovalmiuksia.
Yhteistyön keskeiset tavoitteet ovat:
- anunatillisen- ja lukiokoulutuksen välisen, ammatillisen- ja lukiokoulutuksen keskinäisen sekä alueen muiden koulutuksen järjestäjien kanssa tehtävän yhteistyon lisääminen ja kehittaminen
- tiedon välittäminen ja jakaminen
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Sopimuksen kohteena olevat koulutukset j a j ärj estämisvastuut
Sopimuksen kohteena on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän, Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys ry:njaKaustisen evankelisen opiston kannatusyhdistys ry:n
järjestämä ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus sekä Kokkolan, Pietarsaaren ja
Kannuksen kaupungin, Kaustisen, Kruunupy/o Perhon ja Toholammin kunnan jä{estämä lukiokoulutus.
Lukiokoulutuksesta, hallinnosta ja opinto-ohjauksesta vastaavat kuntien lukiot. Ammatillisesta koulutuksesta, hallinnosta sekä opinto-ohjauksesta vastaavat Keski-Pohjarunaan
koulutusyhtymän yksiköt Keski-Pohjarunaan konservatorio ja Kaustisen Evankelinen
Opisto.
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Yhteistytin hallinto
Yhteistyön hallinnosta vastaa Il-asteen yhteistyöryhmä. Il-asteen yhteistyöryhmän jäsenet
nimetään seuraavasti:

Ammatillisen koulutuksen järj estäjien edust aiat (4 jäsentä) :
Keski-Pohjanmaankoulutusyhtymäkaksi(2)jäsentä,
Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys ry (1) jäsen ja
Kaustisen Evankelisen Opiston karuratusyhdistys ry (1) jäsen

-

Lukiokoulutuksen järjestäjien edustajat (8 jäsentä)
- Kokkolan kaupunki kaksi (2) jäsentä,
- Kannuksen kaupunki yksi (1) jäsen,
- Kaustisen kunta yksi (1)jäsen,
- Kruunupyyn kunta yksi (1)jäsen,
- Perhon kunta yksi (1)jäsen,
- Pietarsaaren kaupunki yksi (1) jäsen ja
- Toholamrnin kunta yksi (1)jäsen.
Asiantuntijaedustajat (11 jäsentä):
- Keski-Pohjanmaan liitto yksi (1) jäsen,
- Centria- ammattikorkeakoulu yksi (1)jäsen,
- Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius yksi (1) jäsen,
- Keski-Pohjanmaan liikunta ry (KEPLI) (1) jäseru
- Lukio-opettajat yksi (1) jäsen,
- Ammatilliset opettajat yksi (1) jäsen,
- Kokkolan kaupungin lukio-opiskelijat yksi (1) jäsen,
- Maakunnan lukio-opiskelijat (Kannus, Kaustinen, Kruunupyy, Perho, Toholampi)
yksi (1)jäsen,
- Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ammatilliset opiskelijat yksi (1) jäseo
- Keski-Pohjanmaan konservatorion opiskelijat yksi (1) jäsen ja
- Kaustisen Evankelisen Opiston opiskelijat yksi (1) jäsen.

Toimintaryhmien puheenjohtajat (kohta 7 S) (2jäsentä)
Rehtorityöryhmä yksi (1) jäsen ja
Opitto-ohjaajatyöryhmä yksi (1) jäsen.

-

Yhteistyöryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan siten, että puheenjohtajana toimii
vuorovuosin ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen edustaja.
Jokainen organisaatio vastaa oman jäsenensä nimittämisestä yhteistyöryhmään. Opiskelijaedustajana maakunnasta toimii vuorovuosin eri oppilaitosten edustajat. Opettajaedustajista päättää alueellinen opettajien ammattijärjestö.

Yhteistyöryhmän toimikausi on kalenterivuosi.
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Yhteistyöryhmän tehtävät, kokoukset ja yhteistyön organisointi
Yhteistyoryhmä pitää vuosittain vähintäiin kaksi varsinaista kokousta.

Syyskokouksessa vahvistetaan ll-asteen yhteistyöryhmän alkavan lukuvuoden
toimintasuunnitelma, taloussuunnitelma ja edellisen lukuvuoden toimintakertomus sekä
toimintaryhmien toimintasuunnitelmat.
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Kevätkokouksessa vahvistetaan seuraavan lukuvuoden osaamispiste/kurssihinnat sekä
määritellään toiminnan painopistealueet seuraavalle lukuvuodelle.
Lisäksi yhteistyöryhmä
tekee Il-asteen yhteistyön strategiset linjaukset
tukee yhteistyön toteutusta, edistää yhteistyOmuotojen toteutumista, edelleen kehittää tavoitteita ja sitouttamista edustamassaan organisaatiossa,
- valvoo, seuraa ja arvioi yhteistyötä ja
- toimiitarvittaessayhteistenkehittamishankkeidenohjausryhmänä.

-
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Toimintaryhmät

Yhteistyöryhmän alaisina toimintaryhminä toimii rehtorityöryhmä ia opintoohjaajatyöryhmä. Lisäksi yhteistyöryhmä voi nimetä määräajaksi asiantuntijatyöryhmåin
kohdassa 3 $ esitettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Toimintaryhmiin ja asiantuntijatyöryhmiin kukin osapuoli nimeää ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden edustajat. Rehtori- ja opinto-ohjaajaryhmissä on edustaja ruotsinkielisestä lukiokoulutuksesta. Toimintaryhmien tehtävistä ja tavoitteista päätetään Il-asteen
yhteistyOryhmän vuosittain vahvistamassa toimintasuunnitelmassa. YhteistyOryhmä päättää mahdollisten muiden työryhmien asettamisesta.

Toimintaryhmät laativat seuraavaa vuotta koskevat vuosittaiset toimintasuunnitelmat,
jotka hyväksytään Il-asteen yhteistyoryhmiin syyskokouksessa. Rehtorityöryhmä valmistelee yhteisen opintotarjonnan Il-asteen yhteistyoryhmän syyskokoukseen.
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Koulutuksen ostaminen ja my;rminen sopimusosapuolten kesken
Koulutuksenjärjestäjien opintotarjontaa voidaan käyttää sopijaosapuolten kesken siten, että sopimusosapuolet voivat ostaa f myydä koulutusta. Opiskelijat voivat suorittaa opintoju,
A. Tutkintotavoitteisesti
- nelivuotisen ammattilukion (=ammatillinen perustutkinto, ylioppilastutkinto ja
lukion oppimäärä)
- yhdistelmätutkinnon (=ammatillinenperustutkintojaylioppilastutkinto)

-
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tutkinnon osia
arnmatillinenperustutkintojalukio-opintoja
lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto ja ammatillisia opintoja
anunatillisen perustutkinnon opiskelija yksittäisiä ammatillisia opintoja ja lukioopiskelija yksittäisiä lukio-opintoja toisen koulutuksen järjestäjän opintotarjormasta.

B. Yksittäisiä kursseja

Koulutuksissa noudatetaan ammatillisen perustutkinnon ja sovitusti joko aikuislukion tai
nuorten lukiokoulutuksen opefussuunnitelmaa.

koulutuksen järjestäjälle tarjoava toimii myyiänä ia
opintoja vastaanottava ostajana. Opintoja myyvä vastaa opetuksen antamisesta, hallinnosta ja opinto-ohjauksesta.

Opintoja toiselle oppilaitokselle

/

Lisäksi voidaan tehdä paikallisia tai kahdenvälisiä sopimuksia, joissa tarkennetaan toimintojen vastuita ja kustannustenjakoa.
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Opiskelijaualinta

Osapuolet valitsevat opiskelijansa oman käytössä olevan hakumenettelyn mukaisesti.
Opetus järjestetäåin pääsääntöisesti ryhmäopetuksena tai opiskelijat sijoitetaan olemassa
oleviin ryhmiin. Lisäksi opintoja voidaan suorittaa osittain tai täysin etäopiskeluna (verkko-opetus).
Opintotarjonta
Vuotuisesta maakunnallisesti yhteisestä opintotarjonnasta päättää oppilaitosten rehtorit,
jotka suunnittelevat yhteisesti tarjottavat opinnot tarvelahtöisesti yhdessä oppilaitoksen
opinto-ohjaajan/opinto-ohjaajien kanssa. Opintotarjonnan kokoaa rehtorityöryhmä. Tarvittaessa opintotarjontaa voidaan tehdä muutoksia lukuvuoden aikana.

Aruiointi ja seuranta
Opetuksen laatua seurataan opiskelijapalautteilla. Lisäksi oppilaitokset keräävät arviointitietoa omien järjestelmiensä avulla, joista kertynyttä tietoa kasitelläan oppilaitosten ja kuntien johtotiimeissä / -ryhmissä.
P aiknllin

en t oimin t aryhmri

Paikallinen toimintaryhmä vastaa käytännön toimenpiteistä paikallisesti toteutettavassa
yhteistyossä. Paikallisessa toimintaryhmässä on 2-3 jäsentä yhteistyohön osallistuvista
oppilaitoksista. Jäseninä toimintaryhmässä on oppilaitosten rehtorit ja/tai muut rehtoreiden määräämät jäsenet. Toimintaryhmä valitsee keskuudestaan puheenjohtajan valitsemalleen ajanjaksolle.
Kustannusuastttut yhteisten opintoj en jrirj estrimisestii

Toiminta järjestetään osapuolten väIillä voittoa tavoittelematta.
Paikallisesta yhteistyöstä tehdään maakunnallisia ja paikallisia sopimuksia, joissa sovitaan
koulutuksenjärjestäjien välisestä yhteistyOstä mm. ammattilukiotoiminnan laskutuksesta.

Toteutuneet sopimuksessa mainitut korvauksen piiriin kuuluvat todelliset kustannukset
tarkistetaan tilinpäätöksen yhteydessä. Liikaa maksettu osuus palautetaan ja liian vähåin
peritty osuus peritään takaisin.
Yksittäisiä kursseja / tutkinnon osia suorittavilla maksuperiaatteena toimii kurssi- (jatkossa lukiossa op) ja osaamispiste (osp) kohtainen hinta. Hinnat tarkistetaan vuosittain IIasteen yhteistyöryhmässä vahvistettavassa hinnastoliitteessä.

es
Yhteistyön koordinointi
Yhteistyön kaytannOn toteutusta hoitaa osa-aikainen Il-asteen koordinaattori. Työnkuvan
tehtävistä, vaatimuksista ja kustannustenjaosta sekä vakinaisuudesta tekee esityksen IIasteen yhteistyöryhma.
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Muut Kustannusvastuut
Muista kuin yhteisten opintojen järjestämisestä aiheutuvista kustannuksista sovitaan erikseen yhteistyöryhmässä tai sen valmistelun pohjalta eri työryhmissä.
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Sopimuksen kesto ja irtisanominen

Tämä sopimus astuu voimaan 1..9.2019 ja on voimassa toistaiseksi. Voimaantulon täytäntöönpanon edellytyksenä on kunkin sopijaosapuolen päättävän toimielimen lainvoimainen päätös.

Kukin sopimusosapuoli voi irtisanoa sopimuksen 3 kuukauden irtisanomisajalla, kuitenkin siteru että irtisanominen asfuu voimaan aikaisintaan seuraavan lukukauden alusta lukien. Sopimuksen raukeamistilanteessa osapuolet ovat velvoitettuja hoitamaan aiemmin
opiskelun aloittaneiden opiskelijoiden koulutuksen loppuun.
725
Sopimuserimielisyydet
Sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan neuvottelumenettelyllä IIasteen yhteistyoryhmässä taikka kahdenvälisessä neuvottelussa. Ellei osapuolen neuvotteluissa päästä yhteisymmärrykseen, sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Pohjanmaan karajaoikeudessa.
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Sopimuksen allekirj oitukset
Kokkolassa 10.4.2019

KOKKOLAN KAUPUNKI

KANNUKSEN KAUPUNKI

kaupunginjohtaja

Terttu Korte
kaupunginjohtaja

Arto
kunnanjohtaja

\^-t \2KUNTA
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rommundirektör

sivistystoimenjohtaja

Mailis Tastula
vt. sivistysjohtaja

PERHON KUNTA

PIETARSAAREN KAUPUNKI
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Kristina Stenman
kaupunginjohtaja

Lauri Laajala
kunnanjohtaja
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Tony Widjeskog
bildningschef

sivistys- ja hallintojohtaja

TOHOLAMMIN KUNTA

KESKI-POHJANMAAN
KOULUTUSYHTYMÄ

]ukka
kunnanjohtaja

Liisa Sadeharju
yhtymäjohtaja

ä

th

L

y
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Eeva Päiviö

sivistysjohtaja

KESKI-POHJANMAAN
KONSERVATORION
KANNATUSYHDISTYS R.Y

Penttinen
ja hallintojohtaja

KAUSTISEN EVANKELISEN
OPISTON

&d^,,&
Heikki Aho
rehtori

Matti Uusi-Rauva
hallituksen puheenjohtaja

rehtori

ffi
johtokunnan puheenjohtaja
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|uha Paasimäki
koulutoimenjohtaja

