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1. Johdanto 
 

 

Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen järjestäjät päättivät keväällä 2009 käynnistää 

kaksivuotisen Toisen asteen yhteys – hankkeen pitkään jatkuneen yhteistyön edelleen 

kehittämiseksi. Hanketta edelsi maakunnallisen toisen asteen koulutuksen järjestäjien välisen 

yhteistyösopimuksen laatiminen ja yhteistyöryhmän perustaminen.  

 

Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla 

toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun aikana. Yhteistyö on edennyt vaiheittain 

paikallisen tason yhteistyöstä kohti maakunnallisen tason yhteistyötä. Yhteistyön historiasta 

on tunnistettavissa erilaisia vaihtoehtoisia kehityssuuntia. Vuonna 2007 valmistui Keski-

Pohjanmaan liiton toimesta laadittu Toisen asteen koulutuksen kehitysselvitys, jossa esitettiin, 

että vuoteen 2015 mennessä alueen toisen asteen koulutus toimii yhden ylläpitäjän mallin 

mukaisesti. Yhteistyötä haluttiin toteuttaa ja kehittää verkostona, ilman hallinnollisia 

uudelleenjärjestelyjä, jossa yhteistyö perustuu yhteistyösopimukseen ja strategiaan.  

 

Toisen asteen yhteys – hankkeen aikana on keskusteltu yhteistyön tavoitteista ja tarpeista. 

Keskustelua on käyty koulutuksen ylläpitokysymyksistä ja oppilaitosverkosta sekä alueen 

toisen asteen koulutuksen vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistamisesta. Kaiken keskiöön on 

kuitenkin noussut opiskelijalähtöinen toiminta ja koulutuksen saavutettavuuden 

varmistaminen. Kaikkien osapuolten ensisijaisena tavoitteena on yhteistyön avulla edistää 

opiskelijoiden mahdollisuuksia yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseen alueen 

opintotarjontaa hyödyntämällä. Tämän katsotaan edistävän opiskelijoiden jatko-opinto- ja 

työelämävalmiuksia. Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan ennusteiden mukaan laaja-

alaisia valmiuksia, osaamisen jatkuvaa päivittämistä ja syventämistä ja elinikäistä oppimista. 

Kaikkea tätä voidaan edistää jo toisella asteella luomalla opiskelijoille mahdollisuuksia 

yksilöllisiin opintopolkuihin yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Keskeistä on se, että yhteistyön 

merkitys on tunnistettu ja sitä halutaan kehittää systemaattisemmin ja tavoitteellisemmin.  

 

Tämän yhteistyöstrategian tavoitteena on linjata ja selkiyttää Keski-Pohjanmaan toisen 

asteen koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyön tavoitteita ja suunnata toimintaa 

tehokkaasti yhteen suuntaan. Ennen strategiatyön käynnistämistä kartoitettiin eri osapuolten 

tarpeita ja odotuksia yhteistyöltä ja todettiin, että kehitettävää on sekä verkoston 

hallinnollisessa että toiminnallisissa rakenteissa. Strategityö käynnistyi syksyllä 2009 ja sitä on 

valmisteltu viidessä maakunnallisessa strategiaseminaarissa sekä kahdessa 

verkostokoulutuspäivässä. Yhteisiä tavoitteita on tarkennettu ja täsmennetty myös muissa eri 

toimijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa. Strategian taustalla ovat toisen asteen 

koulutusta koskeva lainsäädäntö, opetussuunnitelmien perusteet, toisen asteen koulutuksen 

valtakunnalliset kehittämislinjaukset, arviot ja analyysit toimintaympäristön muutoksista sekä 

vuonna 2009 solmittu Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutusyhteistyösopimus.  

 

Tulevaisuudessa yhteistyön odotetaan säilyvän ja tiivistyvän entisestään ja luovan entistä 

parempia edellytyksiä opiskelijoiden yksilöllisille valinnanmahdollisuuksille. Koulutuksen ja 

tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa 2007–2012 esitetyn linjauksen mukaisesti lukioiden 

keskinäistä verkostoitumista sekä ammatillisen koulutuksen ja lukioiden alueellista yhteistyötä 

koulutuksen saavutettavuuden varmistamiseksi tulee jatkaa. Uudistuneet ammatillisen 

koulutuksen tutkinnot antavat varsin laajat mahdollisuudet valinnaisuuksiin ja esimerkiksi 

opintojen täydentämiseen muiden tutkintojen osia hyväksi käyttäen. Äskettäin julkaistun 

lukion kehittämisraportin yhtenä linjauksena on valinnanmahdollisuuksien edistäminen 

lukiokoulutuksessa.  Tarve molempien koulutusmuotojen keskinäiselle ja niiden väliselle 

yhteistyölle on siis olemassa ja yhteistyötä on tärkeää kehittää niin paikallisilla tasoilla kuin 

myös koko maakunnan tasolla.   

 



4 
 
 

2. Toimintaympäristö 
 
 

2.1 Verkoston osapuolet 
 

Verkostossa ovat mukana Keski-Pohjanmaan maakunnan toisen asteen koulutuksen 

järjestäjien lisäksi Kruunupyyn kunnan lukiokoulutus. Toisen asteen oppilaitoksia verkostossa 

on yhteensä 20, joista lukioita on 10 ja ammatillisia oppilaitoksia/yksiköitä 10. Lukiokoulutusta 

järjestävät alueen kunnat (Kannus, Kaustinen, Kokkola, Kruunupyy, Toholampi, Perho ja 

Veteli). Lukioista yhdeksän on yleislukioita ja yksi erikoislukio. Kaksi lukiota on ruotsinkielisiä. 

Ammatillista koulutusta järjestävät 11 jäsenkunnan kuntayhtymä (Keski-Pohjanmaan 

koulutusyhtymä) ja yksityiset koulutuksen järjestäjät (Kaustisen Evankelisen Opiston 

kannatusyhdistys ry ja Keski-Pohjanmaan konservatorion kannatusyhdistys ry). Koulutuksen 

järjestäjät järjestävät toisen asteen nuorten koulutuksen lisäksi myös muuta koulutusta, jota 

tässä ei käsitellä.  Verkostoon kuuluvat oppilaitokset ja niiden sijainnit on kuvattu alla 

olevassa kuviossa (kuvio 1).  

 

 

 
 

 

 

 

Kuvio 1. Verkoston oppilaitokset ja niiden sijainnit (karttapohja: Keski-Pohjanmaan liitto) 

 

Koulutuksen järjestäjät päättävät opetusministeriön antamien järjestämislupien puitteissa 

oppilaitosten muodostamisesta, toimintojen organisoinnista paikallisella tasolla sekä siitä, 

mitä koulutusta missäkin oppilaitoksessa annetaan. Kuntien ja kuntayhtymien järjestämän 

koulutuksen hallintoon sovelletaan kuntalakia. Kuntalain mukaan kunta ratkaisee miten se 

järjestää koulutoimensa ja siihen liittyvän hallinnon. Yksityisten järjestämän koulutuksen 

hallinnosta säädetään erikseen sitä koskevassa laissa. Molempien koulutusmuotojen 

perustehtävät, tavoitteet, tarkoitus ja sisällöt on määritelty lainsäädännössä. (1998/634, 

1995/365). 

 

Keski-Pohjanmaan kulttuuriopisto 

Kokkolan ammattiopisto 

Kokkolan kauppaopisto 

Kokkolan sos. – ja terveys alan opisto 

 

Karleby svenska gymnasium 

Kiviniityn lukio 

Kokkolan yhteislyseon lukio 

(Kokkolan ammattilukio) 

Lucina Hagmanin lukio 

 

K-P:n konservatorio 

K -P:n maaseutuopisto, Kannus 

K-P:n maaseutuopisto, 

Toholampi 

Kannuksen lukio 

Toholammin lukio 

Kronoby gymnasium 

Kaustisen musiikkilukio 

K-P:n maaseutuopisto, Kaustinen 

Vetelin lukio 

Perhon lukio 

K-P:n maaseutuopisto, Perho 
Kaustisen Evankelinen Opisto 
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Syksyllä 2010 verkoston oppilaitoksissa opiskeli yhteensä 4439 opiskelijaa. Yhdistelmätutkinto-

opiskelijoiden osuus ammatillisen koulutuksen opiskelijoista on arviolta 17 % (ammattilukio-

opiskelijoiden osuus arviolta 10 %).  Verkoston lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen 

opiskelijamäärät on kuvattu alla olevissa taulukoissa (taulukko 1 ja taulukko 2). 

 

Lukiokoulutus 2010 

Kannus 108 

Kaustinen 159 

Kokkola 816 

Kruunupyy 169 

Perho 52 

Toholampi 100 

Veteli 85 

YHTEENSÄ 1489 

 
Taulukko 1. Verkoston lukioiden opiskelijamäärät syksyn laskentapäivänä 20.9.2010, rahoitukseen oikeuttavat 

opiskelijat. (Lähde: Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit). 

 

 

Ammatillinen koulutus 2010 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä  2829 

Keski-Pohjanmaan konservatorio 51 

Kaustisen Evankelinen Opisto 70 

YHTEENSÄ 2950 

 

Taulukko 2. Verkoston ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärät syksyn laskentapäivänä 20.9.2010, rahoitukseen 

oikeuttavat opiskelijat. (Lähde: Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit). 

 

Lukiokoulutus 

 
Lukiokoulutus antaa valmiuden aloittaa opiskelu yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja 

lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Lukiokoulutuksen 

tavoitteena on lisäksi tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi 

ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi, antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, 

harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja 

ja taitoja, koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja 

itsensä kehittämiseen elämänsä aikana. (Lukiolaki 1998/629) 

 
Nuorille annettavat lukio-opinnot jaetaan kolmeen osaan: pakollisiin, syventäviin ja 

soveltaviin kursseihin. Nuorille ja aikuisille annettavan lukiokoulutuksen tuntijaon mukaan 

kursseja nuorten tuntijaon mukaan on 75. Pakollisia kursseja nuorten koulutuksessa on 47–51 

(riippuen siitä, onko pitkä vai lyhyt matematiikka), syventäviä kursseja vähintään 10 ja loput 

soveltavia kursseja. Aikuisten tuntijaon mukaan lukiokursseja on suoritettava yhteensä 44. 
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(Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta 

955/2002).  

 

Kolmivuotisen lukiokoulutuksen päätteeksi pannaan toimeen ylioppilastutkinto. Tutkinnon 

avulla selvitetään, ovatko opiskelijat omaksuneet lukion opetussuunnitelman mukaiset tiedot 

ja taidot sekä saavuttaneet lukiokoulutuksen tavoitteiden mukaisen riittävän kypsyyden. 

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta. Tutkintoon osallistuvan on suoritettava 

äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä valintansa mukaan kolme koetta 

ryhmästä, johon kuuluvat toisessa kotimaisessa kielessä, yhdessä vieraassa kielessä, 

matematiikassa ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Näiden kokeiden lisäksi tutkintoon 

osallistuva voi suorittaa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. Ylioppilastutkinnon 

suorittaminen tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin ja 

ylioppilastutkintoon voi osallistua myös muu kuin lukion opiskelija.(Lukiolaki 1998/629.) 

 

Lukiokoulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä alueella toimivien lukiokoulutuksen, 

ammatillisen koulutuksen ja muun koulutuksen järjestäjien kanssa. Koulutuksen järjestäjän 

tulee hyväksyä opetussuunnitelma. Opetussuunnitelma hyväksytään erikseen 

suomenkielisen ja ruotsinkielisen koulutuksen osalta. Opetussuunnitelma tulee laatia siten, 

että se antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilöllisiin opintoja koskeviin valintoihin 

tarvittaessa myös muiden koulutuksen järjestäjien antamaa opetusta hyväksi käyttäen. 

(Lukiolaki 1998/629). 

 
Ammatillinen koulutus 

 
Ammatillisen peruskoulutuksen on annettava opiskelijoiden ammattitaidon saavuttamiseksi 

tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä valmiuksia itsenäisen ammatin harjoittamiseen. Laajemmin 

ammatillisen koulutuksen tarkoitus on kohottaa väestön ammatillista osaamista, kehittää 

työelämää ja vastata sen osaamistarpeita sekä edistää työllisyyttä, ja lisäksi koulutuksessa 

tulee ottaa erityisesti huomioon työelämän tarpeet. Lisäksi ammatillisen peruskoulutuksen 

tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja 

yhteiskunnan jäseniksi, antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä 

persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä 

tukea elinikäistä oppimista. (Laki ammatillisesta koulutuksesta 1998/630) 

 

Ammatillisissa oppilaitoksissa verkostossa on tarjolla yhteensä 28 perustutkintoon johtavaa 

nuorten peruskoulutusta. Lisäksi alueella järjestetään ammatilliseen peruskoulutukseen 

ohjaavia, valmistavia ja valmentavia koulutuksia.  

 

Ammatillisten perustutkintojen muodostumisesta, tutkintojen laajuuksista, koulutusohjelmista, 

tutkintonimikkeistä, osaamisen tunnustamisesta sekä opiskeluajasta määrätään laissa. 

Ammatilliset tutkintojen perusteet tehdään erikseen jokaista tutkintoa varten. Tutkinnot 

perustuvat työelämässä edellytettävään osaamiseen ja muodostuvat työelämän työ- ja 

toimintakokonaisuuksien mukaisista tutkinnon osista. Ammatillisiin opintoihin sisältyy 

vähintään 20 opintoviikkoa työssäoppimista työpaikoilla ja lisäksi opintoihin sisältyy 

yrittäjyysosaamiseen ja yrittäjävalmiuksiin liittyviä sekä terveyttä ja työkykyä vahvistavia 

ammattitaitovaatimuksia.  Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. 

Tutkinto muodostuu 90 opintoviikosta ammatillisia opintoja (ammatilliset tutkinnon osat), 

joista 10 opintoviikkoa voi olla muita valinnaisia opintoja kuten lukio-opintoja, 20 

opintoviikosta ns. yhteisiä opintoja (ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat) sekä 10 

opintoviikosta vapaasti valittavia opintoja (vapaasti valittavat tutkinnon osat). 

(Ammattikoulutus Suomessa, 7-8). 

 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä alueella toimivien ammatillisen 

koulutuksen, lukiokoulutuksen ja muun koulutuksen järjestäjien kanssa. Koulutuksen 

järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Opetussuunnitelma 

hyväksytään erikseen suomenkielisen ja ruotsinkielisen koulutuksen osalta. 

Opetussuunnitelma tulee laatia siten, että se antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilöllisiin 
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opintoja koskeviin valintoihin tarvittaessa myös muiden ammatillisen koulutuksen ja muun 

koulutuksen järjestäjien antamaa opetusta hyväksi käyttäen. (Laki ammatillisesta 

koulutuksesta 630/1998). 
 

2.2 Yhteistyön taustaa ja vaiheita 
 
Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen järjestäjien välisen yhteistyön pohjaa luotiin 

1990 – luvulla toteutetun valtakunnallinen nuorisosasteen koulutuskokeilun yhteydessä, jolloin 

opiskelijoiden mahdollisuudet suorittaa opintoja muista oppilaitoksista paranivat. Koulutusta 

koskeva lainsäädäntö uudistettiin 1990-luvun lopulla lähes kokonaan. Eri kouluasteiden ja 

koulumuotojen rajat madaltuivat ja lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien välisestä 

yhteistyöstä tuli lakiin perustuva velvoite. Opetussuunnitelmat velvoitettiin laadittavaksi siten, 

että ne antavat opiskelijalle mahdollisuuden yksilöllisiin opintoja koskeviin valintoihin 

tarvittaessa myös muiden koulutuksen järjestäjien antamaa opetusta hyväksi käyttäen.  

Lukion opetussuunnitelma- ja tuntijakouudistus vähensi pakollisen opetuksen määrää ja lisäsi 

valinnaisuutta. Ammatillisen koulutuksen rakenne muuttui perättäiseksi mahdollistaen jatko-

opintoihin hakeutumisen, tutkintojen määrä väheni, tutkinnot muuttuivat modulaarisiksi ja 

valinnaisuutta lisättiin, ja samanaikaisesti ammatilliset oppilaitokset yhdistyivät aiempaa 

suuremmiksi monialaisiksi kokonaisuuksiksi. (Nuorisoasteen koulutuskokeilun 

arviointityöryhmän muistio 2001, 8-17.) 

 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän perustaminen vuonna 1995 edisti osaltaan alueen 

ammatillisen koulutuksen yhtenäisten toimintamallien kehittämistä. Vuonna 1998 käynnistyi 

ensimmäinen yhdistelmätutkintomalli Perhossa ja vuodesta 2004 lähtien vaiheittain 

ammattilukiomallit eri paikkakunnilla. Koulutuksen järjestäjät solmivat yhteistyön tueksi 

kahdenvälisiä yhteistyösopimuksia, joissa sovittiin oppilaitosten välisestä työnjaosta, 

hallinnosta, kustannustenjaosta ja muista järjestelyistä.  

 

Yhteistyömallit rakennettiin paikallisiin tarpeisiin, saman paikkakunnan ammattiopiston ja 

lukion välisiksi yhteistoiminnan muodoiksi ja etäällä toisistaan sijaitsevien oppilaitosten 

välinen yhteistyö jäi luonnollisesti vähäisemmäksi. Koulutuksen arviointineuvosto toteutti 

vuonna 2006 arvioinnin alueen lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten yhteistoiminnasta 

opetuksen järjestämisessä. Keski-Pohjanmaalla yhteistyöstä saatiin hyvää palautetta ja 

arviointi eri osa-alueilla oli yli kansallisen keskiarvon. Koulutusyhteistyö oli siten edennyt 

kansalliseen tasoon verrattuna hyvin. 

 

Keski-Pohjanmaan liitto on ollut aktiivisessa roolissa alueen toisen asteen koulutuksen 

maakunnallisen yhteistyön rakentamisessa. Vuonna 2003 laadittiin koulutusstrategian 

esiselvitys (Kurth) ja vuonna 2007 toisen asteen koulutuksen kehitysselvitys, jossa tarkasteltiin 

alueen toisen asteen koulutuksen nykytilannetta.  Selvitykseen koottiin tilastollinen tieto 

alueen toisen asteen koulutuksesta hyödyntäen Keski-Pohjanmaan liiton 

ennakointiaineistoja, kuntien tietoja, Opetusministeriö, Opetushallituksen sekä Kuntaliiton 

aineistoja. Selvityksessä kuvattiin koulutuksen nykytila, rakennettiin sen pohjalta 

vaihtoehtoisia malleja, joiden avulla turvataan toisen asteen koulutustarpeet väestön, 

elinkeinoelämän ja kuntien odotukset huomioon ottaen. Näiden pohjalta määriteltiin visio ja 

strategia. Selvitystyön pohjalta työn tekijä esitti, että vuoteen 2015 mennessä alueen toisen 

asteen koulutus toimii yhden ylläpitäjän mallin mukaisesti perusteluna se, että malli luo 

paikallisiin ja alueellisiin olosuhteisiin nähden tehokkaat edellytykset toimia ja kokonaisuutta 

voitaisiin paremmin näin hallita. Esityksen mukaan yhden ylläpitäjän malliin edetään 

vaiheittain verkostoitumisen kautta, jolloin luodaan valmiudet siirtyä yhteen kokonaisuuteen 

ja päätös ylläpitomallin yksityiskohdista tehdään, kun on saatu kokemuksia 

verkostoituneesta kokonaisuudesta. (Koljonen, V-M, 2007). 
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2.3 Verkosto yhteistyön rakenteeksi 
 

Yhteistyötä haluttiin lähteä toteuttamaan verkostona, jossa yhteistyö perustuu 

yhteistyösopimukseen ja strategiaan. Yhteistyösopimus solmittiin vuonna 2009, ja sopimuksen 

mukaisesti toiminnan painopisteenä on oppilaitosten välinen yhteistyö. Yhteistyön 

päätavoitteeksi sopimuksessa määriteltiin opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksien 

edistäminen. Yhteistyön hallinnosta vastaa sopimuksen mukaisesti toisen asteen koulutuksen 

yhteistyöryhmä.  

 

Yhteistyön perusrakenne on verkosto, joka tuo toimintaan omat haasteensa. Verkostolla 

tarkoitetaan useamman organisaation välistä verkostosuhteitten kudosta, joka on 

periaatteessa rajaton ja jatkuvasti elävä. Verkostojen on mahdollista kehittyä tiiviimmäksi 

verkoksi, joka on käsitteellisesti tiivis ja rajattu verkosto, johon liittyy omaa, tunnistettavaa ja 

tavoitteellista toimintaa ja se rakennetaan tietoisesti ja tavoitehakuisesti. Elinkaarimielessä 

verkko syntyy määrätietoista kehitystyötä tehden osaamisen, toimintatapojen ja 

sitoutumisen suhteen löyhemmästä verkostovaiheesta. Monenkeskisellä verkolla 

tarkoitetaan yhteistyömuotoa, jossa yhdelläkään osapuolella ei ole selkeää asemaan 

perustuvaa vaikutusvaltaa muihin nähden. (Hakanen ym. 2007, 78). 

 

Yhteistyön vakiinnuttamiseksi verkostolle tarvitaan sellainen rakenne, jonka varassa 

yhteistyötä voidaan hallitusti, systemaattisesti ja tavoitteellisesti kehittää eli verkostoa on 

kehitettävä tiiviimmäksi verkoksi.  

 

2.4 Yhteistyön nykytilanne 
 

Periaatteessa jokaisella lukio- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijalla on mahdollisuus 

suorittaa ns. yhdistelmäopintoja. Yhdistelmäopintoja toteutetaan siten, että opiskelija voi 

suorittaa yhdistelmätutkinnon tai yksittäisiä opintoja toisessa oppilaitoksessa.  

 

Yhdistelmätutkintoa suorittamaan voidaan hakeutua jo yhteishaussa hakeutumalla ns. 

ammattilukiolinjalle. Ammattilukiolinjalla opiskelevalle on rakennettu valmis polku, joka 

johtaa kolmen ”tutkinnon” suorittamiseen eli ammatilliseen perustutkintoon, 

ylioppilastutkintoon sekä lukion oppimäärään. Ammattilukiolinjoja Keski-Pohjanmaalla on 

yhteensä 9 kpl. Yhdistelmätutkintoon voidaan myös hakeutua opintojen jo alettua. Tällöin 

opiskelija voi suorittaa halutessaan joko kahteen tai kolmeen ”tutkintoon” johtavat opinnot. 

Yhdistelmätutkintoa opiskellaan pääsääntöisesti ryhmämuotoisesti, jolloin opiskelija on 

vuorojaksoin ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa. Mikäli yhdistelmäopintoja suorittavien 

opiskelijoiden ryhmä on pieni, opiskelijat integroidaan olemassa oleviin ryhmiin.  

 

Yhdistelmäopintoja toisessa oppilaitoksessa suorittava opiskelija voi hyödyntää opinnoissaan 

myös yhteistoiminta-aikoja, tai maakunnallista Nettiluotsi – opintotarjotinta ja suorittaa 

opintoja esim. verkon välityksellä. Yksittäiset opinnot voivat olla joko saman tai eri 

koulumuodon opintoja. Nettiluotsin lisäksi opintoja on tarjolla opiskelijoille valittavaksi myös 

muualla. Kokkolan lukio-opiskelijat voivat valita opintojaan myös muiden Kokkolan 

kantakaupungin lukioiden kurssitarjottimilta. Ruotsinkielisillä lukioilla on viiden lukion Team 

Nord – lukioverkosto, joka tarjoaa verkkokursseja verkoston lukioille etäopetuksena. Alueen 

lukiot hyödyntävät alueen ulkopuolisia lukioverkostoja, kuten Länsi-Suomen lukioverkostoa ja 

e-lukiota Oulussa. Kruunupyyn lukio hyödyntää varsin laajasti alueensa koulutuksen 

järjestäjien ja työelämän tarjoamia mahdollisuuksia opiskelijoiden valinnaisuuden 

edistämiseksi. 

 

Toisen asteen opintotarjonnan ohella alueen ammattikorkeakoululla on Averko-

opintotarjotin, josta on mahdollista valita korkea-asteen opintoja. Alueella on myös tarjolla 

avoimen yliopiston opintoja. 
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2.5 Yhteistyön kehittämistarpeita 
 

Tämän hetken oppilaitosten välisen yhteistyön keskeisin kehittämisen tarve liittyy 

opintotarjonnan tehokkaampaan hyödyntämiseen verkoston oppilaitosten kesken. 

Yhdistelmätutkintomallit perustuvat oppilaitosten maantieteelliseen läheisyyteen ja 

opintojen toteutustavat vaihtelevat ryhmämuotoisesta toteutuksesta yksittäisen opiskelijan 

polkuun. Alueellisia eroja on siten yhdistelmäopintojen mahdollisuuksissa ja opintopolkujen 

”helppoudessa”.  

 

Yksittäisiä opintoja toisessa oppilaitoksessa suorittaville opiskelijoille on toistaiseksi melko 

vähän vaihtoehtoja. Yhteistoiminta-ajat eivät ole käytössä kaikilla paikkakunnilla tai niitä 

käytetään kovin vähän. Lukujärjestyksiin ei aina jätetä tilaa valinnaisuuksille muista 

oppilaitoksista eikä opintoja varsinaisesti tuoda yhteiseen tarjontaan. Esteenä ovat myös 

erilaiset aikataulut ja jaksotukset (suomenkieliset oppilaitokset 5 – jaksojärjestelmässä ja 

ruotsinkieliset 6-jaksojärjestelmässä). Maakunnallisen Nettiluotsi – opintotarjottimen käyttö on 

myös viime vuosina hiipunut. Tarjonta Nettiluotsissa on saattanut olla päällekkäistä oman 

oppilaitoksen tarjonnan kanssa eikä opintojen toteutustavat ole välttämättä tukeneet 

opintojen suorittamista etäällä sijaitsevista oppilaitoksista. Myöskään alueen korkea-asteen 

opintotarjontaa ei vielä kovin tehokkaasti hyödynnetä.  

 

Syksyllä 2009 hankkeen alussa toteutettiin toisen asteen oppilaitosten rehtoreiden 

haastattelu, jossa kartoitettiin rehtoreiden näkemyksiä yhteistyön kehittämistarpeista. Varsin 

tyytyväisiä oltiin nykyisiin yhdistelmätutkintomalleihin. Mallit ovat tuoneet eri koulukulttuurit 

lähemmäksi toisiaan, vakiintuneet osaksi toimintaa, ne koetaan opiskelijalähtöisiksi, toimiviksi 

ja ne lisäävät koulutuksen vetovoimaa. Mallien toiminnan edellytyksiksi koettiin oppilaitosten 

läheisyys, toiminnan vapaus ja aluelähtöisyys, eli mahdollisuus toimia oppilaitosten omista 

tarpeista ja lähtökohdista.  Yhteistyön kautta syntyneet yhteiset foorumit ovat rakentuneet 

tarpeeseen ja luovat hyvän pohjan toiminnan suunnitelmallisemmalle kehittämiselle. 

(Lähde: Rehtorihaastattelu 2009). 

 

Haastatteluissa tuli esille se, että yhteistyön toivotaan tuovan vielä enemmän lisäarvoa 

opiskelijoiden koulutus- ja valinnanmahdollisuuksiin sekä oppilaitosten toimintaan ja 

vetovoimaan. Yhteistyön halutaan ensisijaisesti edistävän opiskelijoiden joustavia 

opintopolkuja ja aitoja valinnanmahdollisuuksia. Yhteistyöllä toivotaan saavutettavan 

yhteinen opintotarjotin, joka palvelisi paremmin alueen opiskelijoita ja sen rakentamisessa 

huomioitaisiin etäisyydet sekä vältettäisiin päällekkäinen tarjonta. Yhteiset aikataulut tulisi 

sopia ja tarjolla olevista opinnoista tulisi tiedottaa entistä paremmin. 

Opiskelijahallintojärjestelmää ja sen käyttöä tulisi kehittää yhteistyötä tukevaksi. Yhteistyö 

nähdään myös mahdollisuutena henkilöstön osaamisen ja asiantuntijuuden jakamiseen, 

vahvuuksien ja resurssien yhteiskäyttöön. Yhdessä voitaisiin esimerkiksi suunnitella opetusta ja 

opintoja, kehittää opetussuunnitelmia, hyödyntää yhteisiä opetusmateriaaleja, henkilöstöä, 

tukipalveluita, järjestää yhteisiä täydennyskoulutuksia jne. Kaiken tämän edistämiseksi 

tärkeäksi nähdään oppilaitosten välisen yhteistoiminnan edelleen kehittäminen ja toisiin 

tutustuminen. (Lähde: Rehtorihaastattelu 2009). 

 

Suurimmaksi kehittämistyön esteeksi koetaan erityisesti lukioissa henkilöresurssien vähäisyys ja 

perusopetusyhteistyön koetaan aiheuttavan jossain määrin haastetta yhteisten aikataulujen 

sovittamisessa. Koulutuksen järjestäjien hallintojen erillisyys, kunnallishallinnon moniportaisuus, 

päätöksenteon hajanaisuus, koulumuotojen erilaisuus ja verkostona toimiminen koetaan 

myös haasteelliseksi. Toimintaa toteutetaan ja kehittämistyötä tehdään pääasiassa omista 

lähtökohdista ja tarpeista. Jokaisella osapuolella on erilaiset lähtökohdat ja resurssit 

yhteistyölle. Myös toimintaa ohjaavia strategioita on useita: valtakunnalliset, maakunnalliset, 

alueelliset, kunta- ja koulutuksenjärjestäjäkohtaiset sekä oppilaitoskohtaiset strategiat 

ohjaavat toimintaa. (Lähde: Rehtorihaastattelu 2009). 
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Henkilöstömäärät ja henkilöstörakenteet verkoston organisaatioissa ovat erilaiset. Lukioissa 

kehittämistyö on pääsääntöisesti rehtoreiden vastuulla kun taas esimerkiksi 

koulutusyhtymässä kehittämistyötä on pystytty jakamaan yhtymätasolle, yksikön johtajille, 

koulutuspäälliköille, kehittämistiimeille ja -projekteille. (Lähde: Rehtorihaastattelu 2009). 

 

Haastatteluissa ja eri toimijoiden välisissä keskusteluissa on noussut esille myös muita 

kehittämisen osa-alueita: 

 

• Ammattilukio- ja yhdistelmätutkintojen arviointi ja parantaminen 

– Sisällölliset parantamistarpeet, toimintamallien ja toteutustapojen sujuvuus 

– Uudet mahdollisuudet (yhdistelmätutkinto- ja ammattilukiolinjat) 

– Yksilöllisemmät tutkinnot ja opintokokonaisuudet 

– A+A, L+L, A+L, L+A tehokkaammin käyttöön 

– Asiakaslähtöisyys (opiskelija, työelämä, alue) 

 

• Yksittäisten opintojen suorittamismahdollisuuksien edistäminen 

– Yhteistoiminta-aikojen käyttö ja sovittaminen (ti-to, vaihtoviikko, vaihtojakso) 

– Verkko-opetuksen tehokkaampi hyödyntäminen 

 

• Uusien mahdollisuuksien avaaminen 

– Korkea-asteen opintotarjonta paremmin käyttöön 

– Kansalaisopistojen ja kansanopistojen mahdollisuudet valinnaisuuden 

laajentamisessa 

 

• Mahdollisuuksista tiedottaminen ja opiskelijan ohjaus 

– Nykyisten vaihtoehtojen tunteminen 

 

• Yhteistyön esteiden analysointi ja poistaminen 

– Aikataulut ja etäisyydet 

– Taloudelliset, henkiset ja toiminnalliset resurssit 
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2.6 Toimintaympäristö ja sen muutokset 
 

Koulutuksen toimintaympäristöön ja sen muutoksiin vaikuttavat hyvin tiiviisti muutokset kaikilla 

yhteiskunnan sektoreilla. Koulutusorganisaatioiden toimintaympäristön laajuutta on kuvattu 

yhden koulutuksen järjestäjän näkökulmasta kuviossa 2. Kuvioon on koottu keskeisiä 

koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten sisäisiä ja ulkoisia suhteita paikallisiin, alueellisiin ja 

valtakunnallisiin toimijoihin.  

 

 
 

Kuvio 2 . Koulutuksen järjestäjän verkostosuhteita eri toimijoihin 

 

Koulutussektoriin vaikuttavia muutostekijöitä on tarkasteltu useissa koulutuksen kehittämistä 

ja koulutuksen tulevaisuutta koskevissa julkaisuissa. Alla olevassa kuviossa (kuvio 3) on esitetty 

sellaisia keskeisimpiä yhteiskunnallisia muutostekijöitä, jotka heijastuvat erityisesti 

koulutussektoriin. Toimintaympäristön muutostekijöiden tarkastelussa viitekehyksenä 

käytetään kvalitatiivista APESTEC- apumenetelmää. Menetelmän avulla voidaan tiivistetysti 

esittää tarkastelun kohteena olevan organisaation tulevaisuutta. Tarkastelussa on 

hyödynnetty erilaisia koulutuksen kehittämistä koskevia ajankohtaisia julkaisuja ja raportteja.   

 

Tämän jälkeen esitetään tarkemmin ajankohtaisia kehittämisnäkymiä toisen asteen 

koulutuksesta sekä erikseen lukio- ja ammatillisesta koulutuksesta. Lopuksi tarkastellaan vielä 

alueen toimintaympäristöön kohdistuvia muutostekijöitä lähitulevaisuudessa. 
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Kuvio 3. Koulutuksen toimintaympäristön muutostekijöitä 

 

Toisen asteen koulutuksen valtakunnalliset kehitysnäkymät 

 

Toisen asteen koulutuksen toimintaa säätelevät Suomessa lukuisat eritasoiset ja eri asioita 

koskevat säädökset. Ylimpänä on lainsäädännöllinen perusta lähtien perustuslaista toisen 

asteen koulutuksen järjestämistä, ylläpitämistä, toimintaa ja rahoitusta sääteleviin lakeihin ja 

asetuksiin saakka. Tämän jälkeen tulevat valtioneuvoston, ministeriöiden ja 

Opetushallituksen määräykset ja ohjeet. Keskeisimpiä ministeriön linjauksena ovat Koulutus ja 

tutkimus – kehittämissuunnitelma sekä Koulutus- ja tiedepolitiikan aluestrategia. (Gylden ym. 

2009, 8.) 

 

Koulutus- ja tiedepolitiikan aluestrategian mukaan yhdeksi yhteiskunnan keskeiseksi 

muutokseksi nähdään aluekehitys ja alueiden erilaistuminen. Aluekehitykseen voidaan 

merkittävästi vaikuttaa koulutuksella ja tutkimuksella. Aluestrategiassa vuoteen 2013 

esitetään ne visiot ja strategiset linjaukset, joiden pohjalta edistetään koulutuksen ja 

tutkimuksen myönteisiä aluevaikutuksia koko Suomessa. Toisen asteen koulutuksen visiossa 

todetaan seuraavaa:  

 

”Toisen asteen koulutuksen tarjonta on alueellisesti kattavaa. Koulutus antaa nuorille ja 

aikuisväestölle korkeatasoiset valmiudet jatko-opintoihin sekä työelämään siirtymiseen.” 

 

Poliittiset muutokset 

– Hallitusohjelma 2011 - 

– Kunta- ja palvelurakenneuudistus 

– Globalisaatio ja kansainvälistyminen 

– Koulutuksen järjestäjämallit, paikalliset 

ja alueelliset ratkaisut 

Ekonomiset – taloudelliset muutokset 

– Taloudellinen globalisaatio 

– Väestön ikääntyminen 

– Kiristyvä julkinen talous, kestävyys 

– Osaavan työvoiman riittävyys 

– Oppilaitosverkko 

Sosiaaliset muutokset 

– Yhteiskunnan demografinen kehitys 

– Väestön siirtyminen kasvukeskuksiin 

– Sosiaalinen syrjäytyminen 

– Työttömyys, yrittäjyys 

Teknologian muutokset 

– Teknologian kehitys, uudet 

mahdollisuudet (opiskelu ja työnteko) 

– Tiedon ja palvelujen helppo ja nopea 

satavuus 

 

Ekologiset muutokset 

– Ympäristötietoisuuden lisääntyminen 

– Kestävä kehitys 

Kulttuuriset muutokset 

– Maahanmuutto, erilaiset kulttuurit ja 

toimintatavat 

– Oman kulttuuri-identiteetin 

vahvistaminen 

– Kansainvälistyminen 

Asiakkaan muutokset (opiskelija, työelämä, alue) 
 Opiskelija: Kasvuympäristön muutokset, kansalaistaidot, yksilölliset opintopolut ja ohjaus, 

tiedottaminen ja nivelvaiheiden ohjaus, hyvinvointi, osallisuus, opiskelijoiden 

vaikuttamisen mahdollisuuksien edistäminen, yksilölliset koulutustarpeet, tukipalvelut 

 Työelämä ja työmarkkinat: ammattien ja työtehtävien sisällöt, osaamisen laaja-alaisuus 

ja siirrettävyys, osaavan työvoiman määrä ja laatu, klusterit 

 Alue: Keski-Pohjanmaan maakunnan kehittämisen tavoitteet (kestävä kasvu ja 

elinvoimaisuus), maakuntaohjelma ja sen toteutussuunnitelma, hyvinvointistrategia, muut 

alueelliset kehittämishankkeet (mm. koulutusväylä, Botnia-strategia, ruotsinkielinen 

koulutusverkosto), kuntien ja koulutuksen järjestäjien strategiat  

 



13 
 
 

”Lukiokoulutus antaa vahvan ja korkeatasoisen yleissivistävän pohjakoulutuksen 

asuinpaikkakunnasta riippumatta.” 

 

”Ammatillinen koulutus tukee aktiivisesti alueellista kilpailukykyä ja hyvinvointia sekä 

työelämän kehittämistä vastaamalla alueiden väestön sekä elinkeino- ja muun työelämän 

ammatillisiin osaamistarpeisiin.” 

 

(Koulutus- ja tiedepolitiikan aluestrategia vuoteen 2013; 2004, 4, 10) 

 

Koulutus- ja tutkimus kehittämissuunnitelma perustuu hallitusohjelmassa asetettuihin koulutus- 

ja tiedepoliittisiin tavoitteisiin ja hallituksen strategia-asiakirjaan. Koulutus ja tutkimus – 

kehittämissuunnitelman 2007 – 2012 lähtökohtana on varmistaa koulutuksen perusturvan 

toteutuminen. Kehittämissuunnitelma painopisteitä ovat: 

 

– Tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet 

– Opetuksen ja tutkintojen korkea laatu 

– Osaavan työvoiman saatavuus  

– Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kehittäminen 

– Pätevän ja osaavan opetushenkilöstön saatavuus (Koulutus ja tutkimus 2007 – 2011). 

 

Koulutuspolitiikan tavoitteita toteutetaan mm. erilaisin toimenpideohjelmin ja 

kehittämishankkein. Eräitä keskeisiä molempia koulutusmuotoa (lukio- ja ammatillinen 

koulutus) koskevia valtakunnallisia kehittämislinjauksia, -teemoja ja hankkeita ovat mm.: 

 

– Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön kehittäminen (Koulutuksen 

tietoyhteiskuntakehittäminen 2020, Arjen tietoyhteiskuntaohjelma)  

– Kestävä kehitys  

– Elinikäinen oppiminen (osaamisen hankkiminen, uudistaminen ja syventäminen läpi 

työuran, jatko-opintomahdollisuudet) 

– Elinikäinen ohjaus 

– Yrittäjyys 

– Sähköinen asiointi SADe, Oppijan verkkopalvelut – hanke 

– Opetushenkilöstön osaamisen kehittäminen, OSAAVA – ohjelma 

– Opiskelijahuolto ja opinto-ohjaus 

 

Lukiokoulutuksen kehittäminen 

 

Lukiokoulutuksen kehittämisalueita on esitetty syksyllä 2010 valmistuneessa lukiokoulutuksen 

kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän muistiossa. Muistion mukaan 

lähtökohtana lukiokoulutuksen kehittämiselle on lukiokoulutuksen säilyminen yleissivistävänä 

koulutuksena ja omana koulutusmuotona. Kehittämistarpeita esitetään mm. 

pedagogiikkaan, tiloihin ja laitteisiin. Koulutusyhteistyön osalta muistiossa esitetään, että 

opiskelijan mahdollisuuksia yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseen lisätään, mikä 

edellyttää valinnaisuuden lisäämistä. Kehittämisen kohteiksi esitetään myös opintojen 

ohjausta, korkeakoulu- ja työelämäyhteistyötä, tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä 

opintojen aikana ja ylioppilastutkinnossa. Muistiossa esitetään myös, että lukiokoulutus 

turvataan alueellisena koulutuspalveluna koko maassa alueen erityispiirteet huomioon 

ottaen ja että laadukkaan ja alueellisen lukiokoulutuksen koulutustarjonnan turvaamiseksi 

lukiokoulutuksen järjestäjien tulee verkostoitua ja tehdä tarvittavat rakenteelliset muutokset. 

(Lukiokoulutuksen kehittämisen toimenpide-ehdotuksia valmistelevan työryhmän muistio, 

2010). 

 

Ammatillisen koulutuksen kehittäminen 

 

Ammatillisten perustutkintojen perusteet uudistettiin vuosina 2006 – 2010. Ammatillisen 

koulutuksen perustehtävä – työelämän muuttuviin osaamistarpeisiin vastaaminen sekä 

työelämän kehittämistehtävä – edellyttävät koulutuksen jatkuvaa ja säännöllistä 
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kehittämistä.  Ammatillisella koulutussektorilla on käynnissä useita eri teemoihin liittyviä 

kehittämishankkeita, joita ovat esimerkiksi  

 

– ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämishanke, TUTKE, 

– ammattikoulutuksen laatustrategian toimeenpano, 

– läpäisyn tehostamisohjelman käynnistäminen ja 

– ammattiopistostrategia 

 

Toisen asteen koulutus Keski-Pohjanmaalla, opiskelijamääräkehitys  

 

Keski-Pohjanmaalla lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä on 

muuttunut viime vuosina siten, että lukiokoulutuksen opiskelijamäärä on vähentynyt sekä 

suhteellisesti että absoluuttisesti ja vastaavasti ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä on 

kasvanut. Verkoston oppilaitosten opiskelijamääräkehitys vuosina 2003 - 2010 on kuvattu alla 

olevassa taulukossa (taulukko 3) oppilaitoksittain sekä koulumuodoittain kuviossa (kuvio 4). 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Lukiokoulutus 

Kannus 168 181 164 186 149 133 104 108 

Kaustinen 153 150 148 138 143 153 160 159 

Kokkola (sis. 

Kälviä) 

1166 1071 1030 967 933 864 830 816 

Kruunupyy 132 127 142 155 153 144 165 169 

Perho  96 86 80 74 80 80 76 52 

Toholampi 137 124 121 135 121 116 96 100 

Veteli  179 171 158 141 149 126 105 85 

Yhteensä 2031 1910 1843 1796 1728 1616 1536 1489 

Ammatillinen koulutus 

K-P:n 

koulutusyhtymä 
2468 2486 2580 2579 2530 2624 2782 2829 

K-P:n 

konservatorio 
51 45 44 45 46 50 46 51 

Kaustisen 

Evank.Opisto 
48 50 47 54 51 47 71 70 

Yhteensä 2567 2581 2671 2678 2627 2721 2899 2950 

 
Taulukko 3. Verkoston oppilaitosten opiskelijamääräkehitys vuosina 2003 – 2010 oppilaitoksittain.  

(Lähde: Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit). 
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Kuvio 4. Verkoston oppilaitosten opiskelijamääräkehitys vuosina 2003 – 2010 koulumuodoittain.  

(Lähde: Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitusjärjestelmän raportit). 

 

 

Keski-Pohjanmaa, väestöennuste 16-vuotiaat  

 

Alla olevassa kuviossa (kuvio 5) on kuvattu verkoston kuntien 16-vuotiaiden väestöennuste 

vuosina 2010 – 2024. Taulukossa (taulukko 4) väestöennuste on kuvattuna kunnittain. 

Mukana ovat myös Keski-Pohjanmaan maakuntaan kuuluvat Halsuan ja Lestijärven kunnat, 

joissa ei järjestetä toisen asteen koulutusta.  

 

Väestöennusteiden mukaan verkoston alueen kunnissa 16-vuotiaiden määrä laskee 

lähivuosina siten, että vuonna 2016 16-vuotiaiden määrä on pienimmillään ja tämän jälkeen 

16-vuotiaiden määrä kasvaa hitaasti. Kasvu näyttäisi keskittyvän Kokkolan kaupungin 

alueelle. 

 

 
 

Kuvio 5. Verkoston kuntien 16–vuotiaiden määrän kehitys vuosina 2010– 2014. (lähde: Tilastokeskus) 
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  2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 

Halsua 14 21 17 14 12 11 9 8 

Kannus 85 87 74 69 63 67 60 46 

Kaustinen  59 43 48 41 47 51 46 49 

Kokkola  600 594 582 557 588 580 613 647 

Kruunupyy  93 89 83 96 74 93 65 85 

Lestijärvi 15 8 4 9 10 6 6 8 

Perho 44 46 41 43 43 44 53 47 

Toholampi 49 48 35 44 43 42 36 45 

Veteli  49 37 36 31 34 30 40 38 

 
Taulukko 4. Verkoston kuntien opiskelijamääräkehitys vuosina 2010 – 2024 kunnittain (lähde: Tilastokeskus). 
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3. Verkoston kuvaus 
 

 

3.1 Verkoston rakenne ja toiminta 
 

Verkoston nykyinen rakenne luotiin yhteistyösopimusta laadittaessa vuonna 2009. Verkoston 

hallinnollinen rakenne on kuvattu alla olevassa kuviossa (kuvio 6). Sopimuksen mukaan 

verkoston hallinnosta vastaa toisen asteen yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmän alaisina 

toimintaryhminä toimivat rehtorityöryhmä ja opinto-ohjaajatyöryhmä sekä määräajoiksi 

yhteistyöryhmän nimittämät asiantuntijatyöryhmät. Paikalliset toimintaryhmät ovat 

paikkakuntien sisällä toimivia ammatillisen ja lukiokoulutuksen yhteistyöryhmiä, jotka 

toteuttavat paikallista yhteistyötä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

   
Kuvio 6. Toisen asteen verkoston hallintorakenne 

 

Yhteistyöryhmän toimikausi on kalenterivuosi ja yhteistyöryhmä pitää vuosittain kaksi 

varsinaista kokousta. Yhteistyöryhmä vahvistaa työryhmien toimintasuunnitelmat, 

taloussuunnitelman ja toimintakertomukset. Lisäksi yhteistyöryhmä päättää toimintaryhmien 

tehtävistä ja tavoitteista ja  

 

 tekee II-asteen yhteistyön strategiset linjaukset,  

 tukee yhteistyön toteutusta, edistää yhteistyömuotojen toteutumista, edelleen 

kehittää tavoitteita ja sitouttamista edustamassaan organisaatiossa, 

 valvoo, seuraa ja arvioi yhteistyötä ja 

 toimii tarvittaessa yhteisten kehittämishankkeiden ohjausryhmänä. 

 

Yhteistyöryhmässä on ammatillisen koulutuksen järjestäjien, lukiokoulutuksen järjestäjien 

lisäksi nimetty asiantuntijaedustajiksi Keski-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan 

ammattikorkeakoulu, ammatillisen ja lukiokoulutuksen opettaja- sekä opiskelijaedustajat. 

Yhteistyöryhmässä ovat mukana myös opinto-ohjaaja- ja rehtorityöryhmän edustajat. 

Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii vuorovuosin ammatillisen ja lukiokoulutuksen 

edustaja. 

 

Toimintaryhmiin kukin osapuoli nimeää edustajansa. Toimintaryhmien tehtävistä ja 

tavoitteista päätetään yhteistyöryhmän vuosittain vahvistamassa toimintasuunnitelmassa. 

 

 

 
 

 

 

Yhteistyöryhmä 

Rehtorityöryhmä Opinto-ohjaaja-

työryhmä 

Asiantuntija-

työryhmät 

Paikalliset 

toimintaryhmät 
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3.2 Yhteistyöryhmän ja toimintaryhmien tehtävät ja vastuut 

 

 

 Vastuu työryhmänä Vastuu edustajana 

Koulutuksen 

järjestäjä 

 Päätöksillään tukee ja edistää yhteistyön 

toteuttamista ja kehittämistä 

 Kohdentaa riittävät ja 

tarkoituksenmukaiset resurssit 

 Sitouttaa henkilöstöään yhteisiin 

tavoitteisiin ja strategiaan 

 Vastaa opetussuunnitelman 

ajantasaisuudesta ja lain edellyttämän 

yhteistyövelvoitteen toteutumisesta 

 

 Päätöksillään omassa organisaatiossaan (suhteessa 

johtoon ja oppilaitokseen) tukee ja edistää 

yhteistyön toteuttamista ja kehittämistä: huomioi 

toiminnan ja talouden suunnittelussa yhteistyön 

edellyttämät resurssit 

 Sitouttaa henkilöstöään yhteisiin tavoitteisiin ja 

strategiaan henkilöstöjohtamisen kautta: määrittää 

vastuut ja velvoitteet henkilöstön työsuunnitelmiin 

ja työnkuviin 

 Valvoo ja seuraa omassa organisaatiossaan 

yhteistyön toteuttamista ja yhteisten tavoitteiden 

saavuttamista 

 Pitää säännöllisesti yhteyttä ylimpään johtoon 

yhteistyöhön liittyvissä asioissa 

Yhteistyöryh

mä 

 Linjaa yhteistyön strategiset tavoitteet, 

seuraa strategian ja yhteistyön 

tavoitteiden toteutumista ja tekee 

tarvittavat parannusehdotukset 

 Toimii yhteisten hankkeiden 

ohjausryhmänä 

 Vahvistaa kustannustenjakoperusteet 

 Valmistelee tarvittavat sopimukset 

 Sopii vuotuiset kehittämisteemat 

 Nimeää määräaikaiset 

asiantuntijatyöryhmät 

 Päättää vuotuisesta 

yhteismarkkinoinnista 

 Järjestää vuotuisen kuntainfon toisen 

asteen koulutuksesta 

 Laatii vuotuisen toimintasuunnitelman, 

taloussuunnitelman ja 

toimintakertomuksen 

 Hyväksyy toimintaryhmien 

toimintasuunnitelmat ja 

taloussuunnitelmat 

 Tarkastelee rakenteita ja prosesseja – 

organisaatioiden yli tapahtuvaa 

toiminnan ohjausta 

 Vahvistaa rooliaan toisen asteen 

koulutuksen alueellisessa kehittämisessä 

(mitoitus, määrä ja laatu)  

 Päätöksillään omassa organisaatiossaan (suhteessa 

johtoon ja oppilaitokseen) tukee ja edistää 

yhteistyön toteuttamista ja kehittämistä: huomioi 

toiminnan ja talouden suunnittelussa yhteistyön 

edellyttämät resurssit 

 Sitouttaa henkilöstöään yhteisiin tavoitteisiin ja 

strategiaan henkilöstöjohtamisen kautta: määrittää 

vastuut ja velvoitteet henkilöstön työsuunnitelmiin 

ja työnkuviin 

 Valvoo ja seuraa omassa organisaatiossaan 

yhteistyön toteuttamista ja yhteisten tavoitteiden 

saavuttamista 

 Pitää säännöllisesti yhteyttä ylimpään johtoon 

yhteistyöhön liittyvissä asioissa 

 Vastaa siitä, että paikallisissa opetussuunnitelmissa 

on määritelty riittävän tarkasti koulutusyhteistyö 

(valinnaisuudet, jatko-opinnot, ym.) 

 Luo edellytykset oppilaitosten ja perustutkintojen 

väliselle yhteistyölle (yhteiset foorumit, 

suunnittelupalaverit tms.) 

 Koulutuksen markkinoinnissa ottaa huomioon 

alueellisen koulutuskokonaisuuden  

 Tuo koulutuksen järjestäjän ja yhteistyöryhmän 

tietoon havaitsemiaan yhteistyön edistämisen ja 

kehittämisen edellyttämiä parantamisehdotuksia 

Rehtorityöryh

mä 

 Laatii vuotuisen toimintasuunnitelman, 

jossa määrittelee yhteiset tavoitteet, 

lukiokoulutuksen tavoitteet ja 

ammatillisen koulutuksen tavoitteet 

 Laatii vuotuisen toimintakertomuksen ja 

arvioi toimintaansa 

 Tekee tarvittaessa aloitteet 

yhteistyöryhmälle 

 Tekee esityksen yhteisistä 

 Osallistuu aktiivisesti rehtorityöryhmän toimintaan 

 Vastaa omassa oppilaitoksessaan yhteisten 

tavoitteiden toteutumisesta, tiedottaa 

henkilöstöään säännöllisesti verkoston toiminnasta, 

organisoi työnjaon ja jakaa vastuut 

 Kerää tarvittavat seuranta- ja arviointitiedot 

omassa oppilaitoksessaan 

 Toimii itse tai nimeää verkoston yhteyshenkilön 
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koulutuspäivistä 

 Tekee tarvittavat sopimukset opettajien 

kanssa 

 Esittelee suunnitellun opintotarjonnan 

yhteistyöryhmälle 

 Sopii yhteisesti toteutettavista opinnoista 

 Sopii yhteisistä aikatauluista, työpäivistä, 

jaksotuksista ja muista yhteistyön 

edellyttämistä rakenteista ja tekee 

esityksen koulutuksen järjestäjälle 

 Suunnittelee yhteisvalintainfot, syksyllä 

täydennyshakuinfot, valintojen 

tarkistukset, ysien vierailut sekä vanh.illat  

 Suunnittelee yhteistyön korkea-asteen 

kanssa ja jatko-opintoinfot 

 Vastaa oman oppilaitoksen osalta yhteisen 

opintotarjottimen toteuttamisesta (esitys syksyllä -> 

opettajien kartoitus syksyllä -> tarvittavat 

sopimukset talvelle -> opintotarjonnan koonti 

kevättalvella) ja tiedottaa siitä henkilöstölleen 

 Toteuttaa oppilaitosten ja perustutkintojen välistä 

opintojen suunnittelua ja hyödyntää 

suunnittelutyössä tarpeen mukaan verkoston 

foorumeita 

 Tuo rehtorityöryhmän ja koulutuksen järjestäjän 

tietoon havaitsemiaan yhteistyön edistämisen ja 

kehittämisen edellyttämiä parannusehdotuksia 

Opinto-

ohjaaja-

työryhmä 

 Laatii vuotuisen toimintasuunnitelman 

 Tekee tarvittaessa aloitteet 

yhteistyöryhmälle ja rehtorityöryhmälle 

 Osallistuu alueellisen opinto-ohjaajaverkoston 

toimintaan 

 Tukee ja edistää yhteistyön toteuttamista ja 

kehittämistä omassa oppilaitoksessaan 

 Huomioi alueellisen koulutustarjonnan opiskelijoiden 

opintosuunnitelmissa (HOPS) 

 Tukee alueellisen opintotarjottimen toteutumista ja 

tiedottaa siitä opettajia ja opiskelijoita 

 Toteuttaa sovitusti yhteisvalintainfot, syksyllä 

täydennyshakuinfot, valintojen tarkistukset, ysien 

vierailut sekä vanhempainillat  

 Tuo opinto-ohjaajatyöryhmän ja koulutuksen 

järjestäjän tietoon havaitsemiaan yhteistyön 

edistämisen ja kehittämisen edellyttämiä 

parannusehdotuksia 

 Opinnoista tiedottaessaan ottaa huomioon 

alueellisen koulutustarjonnan 

Asiantuntija-

työryhmät 

 Toimii yhteisten tavoitteiden ja 

strategian mukaisesti 

 Laatii vuotuisen toimintasuunnitelman 

 Tekee tarvittaessa aloitteet 

yhteistyöryhmälle ja rehtorityöryhmälle 

Tietohallintotyöryhmä: 

– Opiskelijahallintojärjestelmän 

kehittäminen 

– Opintotarjotinalustan kehittäminen 

 

 Edistää omassa organisaatiossaan tavoitteiden 

saavuttamista 

Paikalliset 

toimintaryhm

ät 

 Toimii paikallisesti yhteisten tavoitteiden 

ja strategian mukaisesti 

 Sopii paikallisista yhteistoiminta-

aikatauluista ja yhteistyön muodoista 

(yhteiset opettajat, yhteinen 

opintotarjotin, yhteiset tilaisuudet, 

koulutukset, oppilaskuntien välinen 

yhteistyö ym.)  

 Laatii vuotuisen toimintasuunnitelman 

 Tekee tarvittaessa aloitteet 

yhteistyöryhmälle ja rehtorityöryhmälle 

 Edistää omassa organisaatiossaan tavoitteiden 

saavuttamista 
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3.3  Yhteistyöryhmän ja toimintaryhmien vuotuinen toiminta  

 

Vuotuinen toiminta perustuu asetettuihin toiminnallisiin tavoitteisiin. Aikataulut otetaan 

ensimmäisen kerran käyttöön lukuvuoden 2011 alusta. Aikatauluja ja sisältöjä tarkennetaan 

syksyllä 2011 yhteistyöryhmän ja toimintaryhmien toimintasuunnitelmissa. 

 

1. Työryhmien toiminta  

 

Toimenpide Ajankohta Vastuu 

Edellisen vuoden toimintakertomuksen 

käsittely  

kevät  II-asteen yhteistyöryhmä 

Opintoviikko/kurssihinnat kevät  II-asteen yhteistyöryhmä 

Paikallisten toimintasuunnitelmien 

käsittely 

kevät  II-asteen yhteistyöryhmä, 

rehtorityöryhmä 

Paikallisten sopimusten tarkistaminen kevät  II-asteen yhteistyöryhmä 

Seuraavan lukuvuoden 

toimintasuunnitelmaesitys  

kesäkuu  Toimintaryhmät 

Alkavan lukuvuoden 

toimintasuunnitelman ja 

taloussuunnitelman vahvistaminen 

Edellisen lukuvuoden toimintaryhmien 

toimintasuunnitelmien käsittely 

Alkavan lukuvuoden toimintaryhmien 

toimintasuunnitelmien käsittely 

syksy  II-asteen yhteistyöryhmä 

II-asteen yhteistyöryhmän vuoden 

jäsenyydet/jäsenet 

syksy  II-asteen yhteistyöryhmä 

Esitys seuraavan lukuvuoden 

työpäivistä ja jaksoista 

lokakuu  Rehtorityöryhmä 

Opiskelijoiden vaihtomäärät  tammikuu  Rehtorityöryhmä 

 

 

2. Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen  

 

Toimenpide Ajankohta Vastuu 

Koulutustarpeen arviointi, 

ennakointityö ja mitoitus maakunnassa  

helmikuu  II-asteen yhteistyöryhmä, 

koulutuksen järjestäjät ja K-P liitto 

Sovitaan yhteiset kehittämisteemat 

seuraavalle lukuvuodelle ja sovitaan 

toiminnan painopistealueet 

huhtikuu  II-asteen yhteistyöryhmä 

Kuntainfot II-asteen koulutuksesta huhtikuu  II-asteen yhteistyöryhmä, 

koulutuksen järjestäjät 

Rakenteiden ja prosessien tarkastelu – 

organisaatioiden yli tapahtuvan 

toiminnan ohjaus 

syyskuu  II-asteen yhteistyöryhmä, 

koulutuksen järjestäjät 
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3. Opintotarjottimen kokoaminen 

 

Toimenpide Ajankohta Vastuu 

Sopimukset opettajien kanssa tammikuu  Rehtorit 

Sovitaan yhteiselle opintotarjottimelle 

toteutettavat opinnot, toteutustavat ja 

aikataulut 

Kootaan opintotarjonta yhteen 

maaliskuu  Rehtorit ja opinto-ohjaajat 

Sovitaan yhteiset aikataulut yhteisille 

opinnoille 

maaliskuu Rehtorityöryhmä 

Ehdotus / suuntaviivat seuraavan 

vuoden tarjonnasta, kartoitus 

opettajista ja sopimusvalmistelu 

opettajien kanssa 

syksy  Rehtorit 

Opintotarjonnan esittely II-asteen 

yhteistyöryhmälle 

syksy  Rehtorityöryhmä 

 

 
4. Opintojen ohjaus 

 

Toimenpide Ajankohta Vastuu 

Yhteishakuvierailut tammikuu Opinto-ohjaajat, rehtorit 

Yhteisvalintainfot helmikuu  Opinto-ohjaajat 

Tiedotus yhteistarjonnasta ja 

ilmoittautuminen käynnistyy 

huhtikuu  Opinto-ohjaajat 

Yhteismarkkinoinnista sopiminen 

(seuraavan vuoden yhteishaku) 

kevät  II-asteen yhteistyöryhmä 

Yhteiseen tarjontaan ilmoittautumisien 

keräys 

toukokuu  Opinto-ohjaajat 

Valintojen tarkastukset, 

täydennyshakuinfot 

elokuu  Opinto-ohjaajat, rehtorit 

Markkinointimateriaalien päivitys syyskuu  II-asteen yhteistyöryhmä 

Jatko-opiskeluinfojen organisoinnin 

suunnittelu yhteistyössä korkea-asteen 

kanssa 

lokakuu  II-asteen yhteistyöryhmä 

Yhteistyön suunnittelu korkea-asteen 

kanssa 

syksy Rehtorityöryhmä 
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3.4 Verkoston SWOT 

 

 

Verkoston SWOT - analyysi on koottu Toisen asteen yhteys – hankkeen aikana. 

 

VAHVUUDET 

• Vakiintuneet yhdistelmätutkinto- ja 

ammattilukiomallit 

• Team Nord – verkosto ( 5 lukiota) 

• Verkostossa on koko toinen aste edustettuna ja 

sopimuksessa myös korkea-aste 

• Strategiatyö 

• Yhteinen perustehtävä ja lähtökohta 

• Kehittämistarpeita on tunnistettu 

• Perusrakenne ja edellytykset toteuttaa 

yhteistyötä ovat olemassa (sopimukset, 

toimintaryhmät) 

HEIKKOUDET 

• Eriasteinen sitoutuminen ja odotukset 

yhteistyöltä 

• Erilliset hallinnot (päätöksenteko, talous) 

• Verkosto-organisaatio, vapaaehtoisuus 

• Etäisyydet, erilaiset aikataulut 

• Opetussuunnitelmien tarjoamia mahdollisuuksia 

ei ole täysin hyödynnetty 

• Yhteistoiminta-aikojen puute ja vähäinen 

käyttö 

• Paikkakunta-, oppilaitos- ja 

perustutkintokohtaiset erot mahdollisuuksissa ja 

”helppoudessa” 

 

MAHDOLLISUUDET 

• Laajemmat ja monipuolisemmat 

koulutuspalvelut, vetovoiman kasvu 

• Osaamisen ja asiantuntijuuden jakaminen, 

toisilta oppiminen 

• Resurssien yhteiskäyttö (tilat, henkilöt, 

tukipalvelut, kehittäminen) 

• Yhteisen vision ja strategian kautta 

kehittäminen 

• Toisen - ja korkea-asteen opintotarjonnan 

tehokkaampi hyödyntäminen 

• Kaksikielisyyden hyödyntäminen 

• Uuden teknologian hyödyntäminen 

UHAT 

• Koordinaatio toimii nyt hankerahoituksella 

• Muutostarpeisiin reagoimattomuus 

• Kiristyvä julkinen talous, riittävien taloudellisten 

ja henkilöresurssien kohdentaminen tavoitteille 

• Pienenevät ikäluokat, kiristyvä kilpailu 

• Alueellisten erojen kasvu koulutuspalveluiden 

saatavuudessa 

• Kielellinen eriytyminen 
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4. Yhteistyöstrategia 2020 
 

4.1 Missio 
 
Missio kertoo verkoston idean, mitä tarkoitusta varten verkoston perustettu ja miksi verkosto 

on ylipäätään olemassa sekä tiivistäen ne hyödyt, joita verkostosuhteen avulla tavoitellaan. 

Verkostoidean määrittely on strategiatyön ensimmäinen tehtävä ja se luo pohjan vision 

määrittämiselle. (Hakanen ym. 227).  

 

 

MISSIO: 

 

Yhteistyöllä vahvistetaan opiskelijoiden mahdollisuuksia tehdä joustavasti 

yksilöllisiä valintoja, jotka tukevat opiskelijoiden työelämä- ja jatko-

opintovalmiuksia. 
 

 
 

Verkoston missiona on yhteistyösopimuksessa määritelty yhteistyön päätavoite. Yhteistyön 

tarkennetut tavoitteet on määritelty yhteistyösopimuksessa. Yhteistyön tavoitteiksi on 

määritelty: 

 

– ammatillisen- ja lukiokoulutuksen välisen, ammatillisen- ja lukiokoulutuksen keskinäisen 

sekä alueen muiden koulutuksen järjestäjien kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen 

opiskelijoiden opintojen valinnaisuuksien edistämiseksi, 

– suunnitelmallisuuden lisääminen organisoimalla yhteistyön hallinto ja vuotuinen 

suunnittelujärjestelmä, 

– opetuksen jaksotusten organisointi sekä opetusmenetelmien, opetuskäytön tieto- ja 

viestintätekniikan (=opetusteknologian) sekä muun koulutusyhteistyötä tukevien 

tietojärjestelmien ja tietohallinnon kehittäminen yhteistyössä, 

– resurssien yhteiskäytön ja kustannustehokkuuden tehostaminen, 

– jatko-opiskeluväylien kehittäminen yhteistyössä ammattikorkeakoulu- ja 

korkeakouluopintojen mahdollistamiseksi, 

– II-asteen koulutustarpeen ja koulutuksen mitoituksen alueellinen arviointi, 

– opiskelijahuoltopalveluiden ja erityisopetuksen yhteistoiminnan kehittäminen ja  

– kansainvälisyyden ja yrittäjyyden edistäminen. 
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4.2 Arvot 
 

Arvot kertovat mikä on tärkeää ja mille arvoille toiminta perustuu. Arvot on määritelty 

verkoston jäsenten kanssa yhdessä strategiaprosessin aikana.  

 

 

ARVOT: 

 

OPISKELIJAN KOKONAISVALTAINEN KEHITTYMINEN 

Toimintamme on opiskelijalähtöistä. Tämä näkyy opintojen 

yksilöllistämisessä ja erilaisten opintopolkujen joustavissa 

mahdollisuuksissa. 

 

VASTUULLINEN YHTEISTYÖ 

Olemme keskenämme tasa-arvoisia kumppaneita ja osoitamme 

arvostusta toisiamme kohtaan. Toimimme koko maakunnan, sen 

väestön ja elinkeinoelämän parhaaksi. Huolehdimme opiskelijoiden ja 

henkilöstön hyvinvoinnista. 

 

LAADUKAS TOIMINTA 

Toimintamme korkea laatu on meille tärkeä. Varmistamme sen 

jatkuvalla koulutuksen saavutettavuuden, opiskelijalähtöisyyden ja 

oppimisympäristöjen kehittämisellä.  Toimintamme rakentuu ekologisesti 

ja taloudellisesti kestäville ratkaisuille. 
 

 

 

4.3 Visio 2020 
 

Strategiset tavoitteet on määritelty siten, että visiolla kuvataan pitkän aikavälin tavoitetta 

vuodelle 2020. Visio muodostaa strategian lähtökohdan. Visio kuvaa tulevaisuuden 

tavoitetilaa, joka halutaan saavuttaa. Visio antaa strategialle suunnan ja sen 

määritteleminen edellyttää tulevaisuuden toimintaympäristön muutosten huomioon 

ottamisen. Visio on verkoston oma näkemys itsestään, sillä visio on määritelty yhteistyössä 

verkoston jäsenten kesken.   

 

 

VISIO: 

 

Osaamisverkosto luo opiskelijoilleen monipuoliset ja joustavat mahdollisuudet 

saavuttaa valmiudet menestyä osaavana ihmisenä, yrittäjänä, työelämässä 

ja jatko-opinnoissa 
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4.4 Strategiset tavoitteet 2015 
 

 

Jotta visio olisi helpompi saavuttaa, vision pohjalta määriteltiin strategiset tavoitteet, jotka 

ovat välietappeja kohti visiota ja joiden saavuttaminen johtaa vision saavuttamiseen. 

Strategiset päämäärät ovat konkreettisempia kuin visio ja ne on asetettu vuoteen 2015.  

 

Strategisia tavoitteita tarkastellaan viidestä eri näkökulmasta (soveltaen BSC - näkökulmat), 

joita ovat opiskelija, henkilöstö, talous, prosessit ja rakenteet. Strategisten päämäärien 

saavuttamista on tarkennettu toimenpiteillä, jotka on määritelty vuosille 2011 – 2013. 

Toimenpiteet on kuvattu tarkemmin seuraavassa kappaleessa (4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiskelija 

 

Opiskelijat voivat hyödyntää alueen 

opintotarjontaa yksilöllisten opintopolkujen 

rakentamisessa ja saavuttaa hyvät valmiudet jatko-

opintoja, työelämää ja elinikäistä oppimista varten 

Talous 

 

Koulutuspalvelut ovat 

asiakaslähtöisiä, vetovoimaisia sekä 

kilpailukykyisiä. Yhteistyöllä 

saavutamme kustannustehokkuutta. 

Henkilöstö 

 

Henkilöstömme on osaavaa. 

Osaamista ja asiantuntijuutta 

käytetään koko verkoston hyväksi. 

Prosessit 

 

Kohdennamme toimintaa ja 

voimavaroja yhteisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Verkoston ja 

organisaatioiden johtaminen ja 

päätöksenteko tukevat yhteisiä 

tavoitteita. Arvioimme ja kehitämme 

toimintaamme jatkuvasti. 

Rakenteet 

 

Yhteisiä tavoitteita voi helposti ja 

sujuvasti saavuttaa toimintaa 

tukevien rakenteiden varassa. 
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4.5  Tuloskortit 

 
OPISKELIJA 

 

Strateginen päämäärä 2015: 

Opiskelijat voivat hyödyntää alueen opintotarjontaa yksilöllisten opintopolkujen 

rakentamisessa ja saavuttaa hyvät valmiudet jatko-opintoja, työelämää ja elinikäistä  

 oppimista varten. 

Toimenpiteet 2011 – 2013 
• Hyödynnetään tehokkaammin alueen toisen – ja korkea-asteen opintotarjontaa, 

tiedotetaan alueen (ja yhteisestä) opintotarjonnasta  

• Edistetään opintotarjonnan alueellista ja paikallista saatavuutta hyödyntämällä etä- ja 

verkko-opetusta sekä sopimalla yhteisistä aikatauluista 

• Kehitetään opintotarjontaa asiakaslähtöisesti (opiskelijan, työelämän ja alueen 

tarpeet) 

• Ohjataan opiskelijoita yksilöllisten oppimistavoitteiden mukaisesti ja mahdollistetaan 

yksilölliset opintopolut 

• Edistetään opiskelijoiden hyvinvointia ja tarvittavien tukipalveluiden saatavuutta 

• Huolehditaan opintotarjonnan ja oppimisympäristöjen korkeasta laadusta ja 

palveluiden alueellisesta tasa-arvosta 

• Opiskelijan ohjauksen kehittäminen opintojen eri vaiheissa (myös nivelvaiheet) 

 

HENKILÖSTÖ 

 

Strateginen päämäärä 2015: 

 
Henkilöstömme on osaavaa. Osaamista ja asiantuntijuutta käytetään koko verkoston  
hyväksi. 
Toimenpiteet 2011 – 2013 

• Mahdollistetaan henkilöstön osallistuminen täydennyskoulutuksiin ja järjestetään niitä 

yhteisten tavoitteiden tarpeisiin (OSAAVA-hanke) 

• Laaditaan henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelma (OSAAVA-hanke) 

• Lisätään henkilöstön yhteistoimintaa osaamisen ja asiantuntijuuden jakamisen 

edistämiseksi verkostossa, sovitaan käytänteistä (henkilöstön yhteiskäyttö) 

• Tiedotetaan henkilöstöä yhteisistä tavoitteista ja edistetään tavoitteisiin sitoutumista 

 

PROSESSIT 

 

Strateginen päämäärä 2015: 

 
Kohdennamme toimintaa ja voimavaroja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Verkoston 

ja organisaatioiden johtaminen ja päätöksenteko tukevat yhteisiä tavoitteita. Arvioimme ja 

kehitämme toimintaamme jatkuvasti. 
Toimenpiteet 2011 – 2013 

• Tuetaan päätöksenteolla yhteisten tavoitteiden saavuttamista ja turvataan yhteistyön 

jatkuminen ja edelleen kehittäminen vuoden 2012 ja budjettisuunnittelussa 

• Viedään opiskelijatavoitteet toimintaryhmien toimintasuunnitelmiin (rehtorit, opinto-

ohjaajat, tietohallinto ja paikalliset toimintaryhmät) sekä organisaatiokohtaisiin 

toimintasuunnitelmiin ja henkilöstön työnkuviin 

• Arvioidaan yhteistyön edistymistä säännöllisesti ottamalla huomioon kansalliset 

kehittämislinjaukset (tieto- ja viestintätekniikka, tietoyhteiskunta ym.) 

• Selvitetään yhteistyön mahdollisuuksia opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi 

• Toteutetaan koulutustarpeen ennakointityötä alueellisessa verkostossa ja ollaan 

aktiivisesti mukana koulutuksen kehittämisverkostoissa ja – hankkeissa  

• Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia korkea-asteen kanssa ja jatketaan 

koulutusväyläyhteistyötä 
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RAKENTEET 

 

Strateginen päämäärä 2015: 

 
Yhteisiä tavoitteita voi helposti ja sujuvasti saavuttaa toimintaa tukevien rakenteiden 

varassa.  
Toimenpiteet 2011 – 2013 

• Laaditaan ja dokumentoidaan verkostolle johtamisjärjestelmä ja toimintaohje 

• Laaditaan yhteistyölle toiminnan seuranta- ja arviointijärjestelmä sekä laatu- ja 

toimintajärjestelmäkuvaus 

• Viimeistellään alueellinen ohjaussuunnitelma (elinikäinen ohjaus)ja huomioidaan 

HOPS:ssa alueen opintotarjonta 

• Varmistetaan opetussuunnitelmien ajantasaisuus ja asiakaslähtöisyys sekä 

huomioidaan yhteistyön mahdollisuudet 

• Kehitetään opintotarjotinalustaa yhteistarjonnan tiedottamisen edistämiseksi 

• Laaditaan tarvittavat sopimukset, säännöt ja ohjeet 

• Otetaan käyttöön tarvittavat sähköiset tukijärjestelmät (tiedonhallinta, viestintä, 

opiskelijahallinto, opintotarjotinalusta, verkko-oppimisalusta) 

• Poistetaan yhteistyön rakenteellisia esteitä: sovitaan yhteiset aikataulut, otetaan 

lukujärjestyssuunnittelussa huomioon yhteiset tavoitteet 

 

TALOUS 

 

Strateginen päämäärä 2015: 

 

Koulutuspalvelumme ovat asiakaslähtöistä, vetovoimaista sekä kilpailukykyisiä.  

Yhteistyöllä saavutamme kustannustehokkuutta 

Toimenpiteet 2011 – 2013 

• Riittävien toimintaedellytysten ja resurssien luominen tavoitteiden mukaiselle 

toiminnalle 

• Selvitetään mahdollisia yhteishankkeita yhteistyösopimuksen tavoitteiden edistämiseksi 

• Selvitetään mahdollisuudet resurssien yhteiskäyttöön ja yhteisten resurssien 

hyödyntämiseen 

• Varmistetaan palveluiden asiakaslähtöisyys (opiskelija, työelämä, alue) 

• Koulutuspalveluiden alueellinen tarkastelu ennakoiden  

• Tehokas hallintomalli ja asiakastarpeita vastaava oppilaitosverkko 
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5. Verkoston toiminnan seuranta ja arviointi 
 

 

Verkoston toiminnan seurannalla ja arvioinnilla tarkoitetaan asetettujen strategisten ja 

toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen seurantaa ja arviointia. Seuranta ja arviointimalli on 

rakennettu verkoston tarpeisiin ja sen tavoitteena on kerätä ja koota tietoa yhteistyön 

edelleen kehittämiseksi ja laadun varmistamiseksi.    

 

Verkoston toiminnan seurantaa ja arviointia varten laadittu mittaristo on kuvattu tämän 

asiakirjan liitteessä 1. Koordinaattori kokoaa tulokset ensimmäisen kerran keväällä 2012, 

jonka jälkeen mittariston toimivuutta voidaan arvioida ja mittaristoa tarvittaessa parantaa. 

Tarkennettu arviointisuunnitelma ja –aikataulu lukuvuodelle 2011–2012 laaditaan syksyllä 

2011. 

 

Arvioinnin tulokset käsitellään yhteistyöryhmässä. Arvioinnin tuloksia vertaillaan aikaisempiin 

tuloksiin, vertaillaan suhteessa muihin koulutuksen järjestäjiin ja oppilaitoksiin (verkoston 

sisällä) ja vertaillaan eri henkilöstötasoilla. Yhteistyöryhmä analysoi mahdolliset poikkeamat 

ja erityispiirteet. Arviointitietoja hyödynnetään toiminnan kehittämisessä, 

toimintasuunnitelmissa ja strategiatyössä.  

 

Arviointitieto on sekä määrällistä että laadullista. Arviointitiedon keräämisessä 

hyödynnetään kyselyjä, tilastoja sekä järjestelmistä saatavia tietoja ja itsearviointia. Myös 

vertaisarviointia ja ulkoista arviointia voidaan jatkossa hyödyntää.  

 

Vaikka verkoston toiminnan seurantaa ja arviointia varten on laadittu mittarit, tulee 

seurannan olla järjestelmällistä ja jatkuvaa. Jokaisella yhteistyöryhmän ja toimintaryhmien 

jäsenellä on velvollisuus valvoa ja seurata omassa organisaatiossaan yhteistyön 

toteuttamista ja yhteisten tavoitteiden saavuttamista. 
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6. Kehittämisohjelma 2011- 2012 
 

 

Kehittämisohjelma lukuvuodelle 2011 – 2012 sisältää toiminnan jatkumisen kannalta keskeisiä 

toimenpiteitä. 

 

Kehittämistoimenpiteet keväällä 2011 

 

Kehittämiskohde Tavoite  Toimenpiteet  Vastuu Seuranta 

Vakiintuminen Verkoston toiminnan 

jatkuminen 

turvataan 

Tehdään tarvittavat 

rahoituspäätökset toiminnan 

jatkamiseksi ja myönnetään 

riittävät resurssit jatkaa 

toimintaa 

II-asteen 

yhteistyöryhmän 

jäsenet 

Päätökset, 

pöytäkirjat 

Tiedotus 

(verkosto – 

oppilaitokset) 

Verkoston jäsenet 

tuntevat 

yhteistyösopimuksen 

ja – strategian 

tavoitteet ja omat 

vastuun 

Johto ja rehtorit tiedottavat 

henkilöstöään yhteisistä 

tavoitteista (opettajat, 

opinto-ohjaajat, 

lukujärjestysten laatijat ym.) 

Johto, rehtorit Toteutunut 

tiedotus 

Sitoutuminen Vision ja strategian 

toteutuminen 

Organisaatiokohtaiset vastuut 

ja työnjaot määritellään 

Johto, rehtorit Työnjaot 2011 – 

2012 

Yhteistarjonta Alueellinen 

opintotarjotin 

Jokainen oppilaitos tuo 

opintoja alueelliseen 

tarjontaan, erityisesti verkko-

opetustarjontaa 

Rehtorit Opintotarjotin 

Opintotarjotin-

alusta 

Yhteinen tarjonta 

näkyviin Wilman 

kautta 

Otetaan käyttöön seudullinen 

Kurre-palvelin 

Tietohallintotyöry

hmä 

Toteutuminen  

 

Kehittämistoimenpiteet syksyllä 2011 

 

Kehittämiskohde Tavoite  Toimenpiteet  Vastuu Seuranta 

Osaamisen 

jakaminen 

Alueen henkilöstö 

tuntee verkoston ja 

sen henkilöstöä ja 

osaamista jaetaan 

verkostossa 

Toteutetaan henkilöstön 

yhteisiä koulutuksia, 

tutustumistilaisuuksia ym. 

(Osaava-hanke) 

Rehtorit Toteutunut 

yhteistoiminta 

Yksilöllinen 

ohjaus 

Hyödynnetään 

alueen 

koulutustarjontaa 

Ohjataan opiskelijoita 

hyödyntämään myös muiden 

oppilaitosten tarjontaan 

(toinen - ja korkea-aste) 

Rehtorit 

Ohjaajat (opinto-

ohjaajat, 

ryhmänohjaajat, 

opettajat) 

Toteutunut 

tiedotus 

HOPSit 

Maakunnallinen 

kehittäminen 

Vahvistetaan 

yhteistyöryhmän 

roolia koulutuksen 

kehittämisessä 

Asiakaslähtöisyys 

Käynnistetään koulutuksen 

maakunnallinen 

ennakointityö 

Luodaan säännöllinen 

yhteydenpito alueen 

koulutuksen järjestäjiin (myös 

korkea-aste) työelämään ja 

opiskelijoihin 

II-asteen 

yhteistyöryhmä 

Toteutunut 

ennakointityö 

Opetussuunnitel Opetussuunnitelmiss

a otetaan huomioon 

Käynnistetään 

maakunnallinen 

Rehtorit Toteutunut 
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mat alueen 

opintotarjonta 

opetussuunnitelmatyö toiminta 

Opiskelijahallinto Yhteinen 

opiskelijahallinto-

järjestelmä 

Jatketaan 

opiskelijahallintojärjestelmän 

kehittämistä (yhteinen Primus 

– tietokanta) 

Tietohallintotyöry

hmä 

Toteutunut 

toiminta 

Rakenteet Yhteiset aikataulut Jatketaan yhteisten 

aikataulujen sovittelua 

(vaihtoviikko tai vaihtojakso) 

Rehtorit Toteutunut 

toiminta 
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7. Johtopäätökset 
 

 

Toisen asteen yhteys – hankkeen tavoitteeksi asetettiin toisen asteen koulutuksen 

yhteistyömallin luominen Keski-Pohjanmaalle. Hankkeen aikana yhteistyömallia on kehitetty 

maakunnallisen yhteistyösopimuksen pohjalta ja yhteisiä tavoitteita on selkiytetty laatimalla 

maakunnallinen toisen asteen koulutuksen yhteistyöstrategia.  Yhteistyöryhmän ja 

toimintaryhmien vastuita, tavoitteita ja tehtäviä on selkiytetty sekä vuotuisia toimenpiteitä 

aikataulutettu. Verkostolle on luotu rakenne, jonka varassa koulutuksen järjestäjät ja 

oppilaitokset voivat tehdä yhteistyötä opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen ja 

valinnanmahdollisuuksien edistämisessä sekä koulutuspalveluiden kehittämisessä. Yhteistyön 

odotetaan kehittyvän entisestään ja johtavan käytännön toimintaan.  

 

Jotta yhteistyötä voitaisiin tavoitteellisesti ja systemaattisesti jatkaa, on osapuolten välisissä 

keskusteluissa käynyt ilmi yhteistyön koordinoinnin välttämättömyys toiminnan jatkumisen ja 

vakiintumisen kannalta. Koulutusyhteistyösopimuksessa sovitaan, että käytännön toteutusta 

varten perustetaan II-asteen koordinaattorin toimi/toimet. Koordinaattorin toimi perustettiin 

syksyllä 2009. Hankkeen ajan koordinointi on rahoitettu Keski-Pohjanmaan liiton rahoituksella 

ja rahoitus päättyy heinäkuussa 2011. Hankkeen hallinnoinnista on vastannut Keski-

Pohjanmaan koulutusyhtymä. Tavoitteiden eteneminen edellyttää myös yhteistyöryhmän ja 

toimintaryhmien toiminnan jatkumista ja osapuolten aktiivista osallistumista verkoston 

toimintaan sekä sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin. Tarve ammatillisen ja lukiokoulutuksen 

keskinäiselle ja niiden väliselle yhteistyölle tulee jatkossa kasvamaan entisestään ja siitä 

syystä yhteistyötä on tärkeää jatkaa ja kehittää niin paikallisesti kuin maakunnallisestikin. 

 

Hankkeen lähtökohtana oli yhteistyön kehittäminen verkostona ilman hallinnollisia 

muutoksia. Hankkeen aikana on kuitenkin käyty myös keskustelua Keski-Pohjanmaan toisen 

asteen oppilaitosverkosta sekä koulutuksen järjestämiskysymyksistä. Käydyt keskustelut 

osoittavat, että alueella on tarve nostaa avoimemmin esille erityisesti lukiokoulutuksen 

kehittäminen. Tätä keskustelua on syytä jatkaa, jotta toimintaympäristön muutoksiin voitaisiin 

riittävän ajoissa varautua ja alueen koulutuspalvelut säilyttää myös tulevaisuudessa. 
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Liitteet     Liite 1  

Verkoston toiminnan seurannan ja arvioinnin mittarit 

Arvioinnin kohde Kriteerit Mittari 

Tiedottaminen, 

ohjaus 

 opiskelijat tuntevat alueen koulutustarjonnan  

 opiskelijoita ohjataan ja kannustetaan 

yksilöllisiin opintopolkuihin opintojen eri vaiheissa 

myös muiden oppilaitosten opintoja hyväksi 

käyttäen 

 opiskelijoille laaditaan henkilökohtaiset 

opiskelusuunnitelmat (HOPS), joissa on otettu 

huomioon alueen koulutustarjonta 

 opiskelijat tuntevat yhdistelmäopintojen 

hyväksiluvut/osaamisen tunnustamisen 

 seutukunnallisen ohjaussuunnitelman käyttö 

Opiskelijakysely 

Henkilöstökysely 

Verkko- ja 

etäopetus 

 verkko- ja etäopetuksen mahdollisuuksia 

hyödynnetään yhdistelmäopinnoissa 

Verkko opintojen määrä 

yhteisestä tarjonnasta ja 

toteutuksista (ov/kurssit %) 

Opetussuunnitelma  paikallisissa opetussuunnitelmissa on otettu 

yksityiskohtaisesti huomioon alueen 

koulutustarjonta (valinnaiset opinnot, jatko-

opintoväylät) 

Opetussuunnitelma-

arviointi 

Opintotarjonta, 

suunnittelu ja 

tarjonta 

 opintotarjonnan määrä (kpl) 

 opintotarjonta on monipuolinen  

 opintotarjonnan suunnittelussa otetaan 

huomioon asiakastarpeet (opiskelija, 

työelämä, alue) 

Opiskelijakysely 

Opintotarjonnan/-

tarjottimen monipuolisuus 

(eri alat kpl/%) 

Henkilöstökysely 

Yksilölliset 

opintopolut, 

toteutuminen 

 opiskelijat voivat hyödyntävää alueen 

koulutustarjontaa omien kiinnostusten mukaan 

 yhdistelmäopintojen suorittaminen ja 

käytännön järjestelyt toimivat sujuvasti ja 

helposti (mm. aikataulut ym.) 

 yhdistelmäopintojen määrä (ov, kurssit kpl) 

 yhdistelmätutkintojen määrä (kpl, % -osuus 

kaikista suoritetuista tutkinnoista) 

Opiskelijakysely 

Oppilaitostiedot 

Tukipalveluiden 

saatavuus 

 opiskelijahyvinvointi on korkea ja tarvittavat 

tukipalvelut ovat saatavilla 

THL:n kyselyn kooste 

Sijoittumistiedot  sijoittuminen työelämään (%) 

 sijoittuminen jatko-opintoihin (%) 

Tilastokeskus 

Tyytyväisyys  Oppimisympäristöt koetaan viihtyisiksi 

 Palvelut ovat alueellisesti tasa-arvoisia 

Opiskelijakysely 

Tulosten alueellinen 

vertailu 

Henkilöstön 

osaaminen 

 osaamisen kehittäminen tapahtuu 

suunnitelmallisesti määriteltyjen 

Henkilöstökysely, 

itsearviointi 
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osaamistavoitteiden ja yhteistyöstrategian 

mukaisesti 

 osaamista kehitetään ja ylläpidetään 

Osaamisen 

jakaminen 

 osaamisen jakaminen jäsenten kesken toimii 

hyvin ja siihen on olemassa sovitut menettelyt 

 henkilöstöllä on yhteistoimintaa, johon 

osallistutaan aktiivisesti (koulutukset tms.) 

 osaamista käytetään verkoston sisällä (yhteiset 

opettajat tms.) 

Henkilöstökysely, 

itsearviointi 

Yhteiset tavoitteet, 

tiedottaminen 

 henkilöstö tuntee yhteistyön tavoitteet ja 

merkityksen ja tiedottaminen on säännöllistä 

 henkilöstöä kannustetaan yhteisten 

tavoitteiden saavuttamiseen 

 henkilöstö tuntee mahdollisuudet oman 

osaamisen tarjoamiseen (=opintotarjotin) 

 henkilöstö on sitoutunut yhteisiin tavoitteisiin ja 

siihen panostetaan riittävästi 

Henkilöstökysely, 

itsearviointi 

Vastuutukset  verkoston tavoitteet on viety koulutuksen 

järjestäjien ja oppilaitosten strategioihin, 

oppilaitoksessa on määritelty yhteistyön 

vastuuhenkilöt 

 johto luo edellytyksiä yhteistoiminnalle ja ottaa 

huomioon työnjaoissa ja –suunnitelmissa 

 yhteiset tavoitteet on viety toimintaryhmien 

toimintasuunnitelmiin sekä organisaatioiden 

suunnitelmiin 

Henkilöstökysely, 

itsearviointi 

Resurssi, talous  yhteistyön suunnittelulle ja toteuttamiselle on 

myönnetty tarvittavat resurssit 

 yhteisiä resursseja hyödynnetään (yhteisesti 

toteutetut opinnot, markkinointi, yhteinen 

henkilöstön käyttö, koulutus, 

opiskelijahuoltopalvelut, erityisopetus tms.) 

 oppilaitosverkon hallintomalli on 

tarkoituksenmukainen 

Henkilöstökysely, 

itsearviointi 

Rakenteet  opintotarjotinalusta on toimiva ja käyttö 

hallitaan 

 tarvittavat sopimukset ja säännöt ovat 

olemassa 

 oppimisalusta on toimiva ja käyttö hallitaan 

 opiskelijahallintojärjestelmä tukee yhteistyön 

toteuttamista 

 tiedonhallinta- ja viestintäratkaisut ovat 

toimivat 

 opintojen toteuttamisen aikataulut ovat 

yhteensopivat 

 jaksojärjestelmä on toimiva 

 lukujärjestykset mahdollistavat hyvin 

yhdistelmäopinnot 

Henkilöstökysely, 

itsearviointi. opiskelijakysely 
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 verkostolla on dokumentoitu 

johtamisjärjestelmä, laatu- ja 

toimintajärjestelmä, arviointi- ja 

seurantajärjestelmä 

 verkostossa on käytössä tarkoituksenmukaiset 

johtamismenetelmät (säännöt, 

yhteydenpitokäytänteet, kokouskäytänteet 

ym.) 

 sisäisen viestinnän työkalut ja menettelytavat 

toimivat 

 markkinointisuunnitelma ja välineet (esitteet, 

www-sivut) 

 verkoston hallintorakenne on 

tarkoituksenmukainen  

Seuranta ja 

arviointi 

 yhteistyön edistymistä seurataan säännöllisesti Henkilöstökysely, 

itsearviointi 

Kehitys  tietoa kerätään, käsitellään ja hyödynnetään 

(sisäinen ja ulkoinen) – kansalliset linjaukset 

 opiskelijamäärät kpl, tutkinnot kpl 

 tulosten aikasarjavertailu otetaan huomioon 

kehittämisessä 

 yhteisiä hankkeita toteutetaan yhteistyön 

kehittämiseksi 

 alueellisia koulutustarpeita ennakoidaan 

systemaattisesti yhteistyössä eri toimijoiden 

kanssa 

 palveluita kehitetään yhteistyössä asiakkaiden 

ja verkoston jäsenten kanssa asiakkaiden 

tarpeiden ja odotusten pohjalta 

 strategiatyö on jatkuvaa 

Henkilöstökysely, 

itsearviointi 
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