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1. Kokouksen avaaminen, läsnäolijoiden tarkistaminen ja kokouksen esityslista
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja merkitään osallistujat.
Käsittely: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja merkittiin osallistujat.
2. Toisen asteen yhteistyön toteutuminen vuosina 2011–2014
Taustaa: Yhteistyöryhmän toimeksiannosta rehtorityöryhmä on koonnut kokousta varten
taustamateriaalin (liite 1), josta käy ilmi toisen asteen yhteistyön toteutuminen lukuvuosina
2011–2012, 2012–2013 ja 2013–2014, SWOT-analyysi ja konkreettiset tavoitteet vuosille
2014–2016.

Esitys: Käydään arviointikeskustelu toisen asteen yhteistyön toteutumisesta ja saavutetuista
tuloksista lukuvuosina 2011–2012, 2012–2013 ja 2013–2014 rehtorityöryhmän laatiman
valmistelun pohjalta (liite 1).
Käsittely: Koordinaattori esitteli rehtorityöryhmän kokoamaa materiaalia (liite 1) ja käytiin
keskustelua yhteistyön toteutumisesta vuosina 2011-2014 sekä yhteistyön tarpeesta ja
mahdollisuuksista jatkossa. Keskustelussa nousi yhteistyön tarpeista ja mahdollisuuksista
esiin erityisesti: opetussuunnitelmien kehittämisen yhteiset foorumit, aluekesun ja
ammatillisen kesun kehittämiseen liittyvä yhteistyö, vuosittain toteutettavat
paikkakuntakohtaiset arviointi- ja tavoitekeskustelut, K-P:n yhteistyöverkostoon
panostaminen, opiskelijoille tarjoutuvat opintopolut (mm. Väylä) toisen asteen tarjottimen
rinnalla sekä maakunnan pieni koko yhteistyön tärkeyden perusteluna.
Oltiin yksimielisiä siitä, että yhteistyön koordinaatiota tarvitaan jatkossakin, mutta
useammassa puheenvuorossa nousi esille koordinoinnin määrän tarpeen arviointi.
Säästöpaineiden lisäksi perusteluita koordinoinnin toimen supistamiselle olisi mm. se, että
tietyt yhteistyön toiminnot ja toimintatavat ovat vakiintuneet, joka vapauttaa työresurssia
muihin tehtäviin sekä se, että tietyissä maakunnallisissa hankkeissa (mm. Osaava)
edistetään osittain samoja asioita kuin toisen asteen yhteistyöverkostossa.
3. Toisen asteen yhteistyön koordinoinnin jatkosta sopiminen
Taustaa: Yhteistyön pääsopimuksessa 9§ on sovittu toisen asteen koordinoinnista
seuraavaa: ”Yhteistyön käytännön toteutusta varten perustetaan koordinaattorin
toimi/toimet. Toimen tehtävistä, vaatimuksista ja kustannustenjaosta sekä vakinaisuudesta
tekee esityksen II-asteen yhteistyöryhmä.” Nykyinen koordinoinnin määräaikainen
sopimus päättyy 31.7.2014. Sovitaan koordinoinnin toteutusmallista 1.8.2014 alkaen.
Koordinoinnin vaihtoehtoisiksi toteuttamismalleiksi on ehdotettu:
- Malli 1: Rekrytoidaan määräajaksi päätoiminen toisen asteen koordinaattori (kuten
tällä hetkellä)
- Malli 2: Rekrytoidaan määräajaksi osa-aikainen toisen asteen koordinaattori
- Malli 3: Rekrytoidaan määräajaksi päätoiminen koordinaattori, jonka työajasta 50%
katetaan nykyisistä ja tulevista yhteishankkeista (esim. Keski-Pohjalainen
koulutusväylä, Oppimisen SULO, lukioiden yhteinen oppimisympäristöhanke)
- Malli 4: Valitaan tehtävään määräajaksi hankekoordinaattori nykyisistä
yhteishankkeista (esim. Osaava), jonka toimenkuvaa täydennetään toisen asteen
yhteistyöhön liittyvillä tehtävillä
Esitys: Käydään keskustelu koordinoinnin toteutuksesta jatkossa ja laaditaan yhteisen
keskustelun pohjalta esitys koordinoinnin toteutusmallista, jatkosopimuksen kestosta ja
koordinaattorin rekrytointitavasta.
Käsittely: Käytiin keskustelua esitetyistä malleista. Yhteisen keskustelun pohjalta
yhteistyöryhmä esittää, että rekrytoidaan 1.8.2014–31.7.2016 määräajalle osa-aikainen (50
%) toisen asteen yhteistyön koordinaattori nykytoimesta supistetulla työnkuvalla.
Rekrytointitavan osalta esitetään, että henkilö valitaan yhteistyöverkostosta sisäisellä haulla
ja pyritään löytämään osa-aikaiseksi yhteistyön koordinaattoriksi ensisijaisesti sellainen
henkilö, jonka työnkuvasta loput 50% koostuu muista maakunnallisista hankkeista.
Nykyisen koordinaattorin sijaisen rekrytoinnista ajalle 31.3.-31.7.2014 vastaa KeskiPohjanmaan koulutusyhtymä voimassa olevan koordinointisopimuksen valtuuttamana
4. Muut ajankohtaiset asiat
Käsittely: Sovittiin seuraava yhteistyöryhmän kokous ke 14.5.2014 klo 13.00, paikkana KPEDU.
Liite 1: Rehtorityöryhmän laatima taustamateriaali

