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Sopijaosapuolet

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ
Närvilänkatu 8

67100 KOKKOLA

PIETARSAAREN KAUPUNKI
Strengberginkatu 1

68600 Pietarsaari
1 Sopimuksen sisältö

Tämä sopimus on täydennys ja alisteinen 01.11.2010 allekirjoitettuun sopimukseen II-asteen yhteistyöstä.
II asteen yhteistyöryhmä on 15.6.2011 kokouksessa käsitellyt ja 27.9.2011

kokouksessa hyväksynyt (Iiite 5) Pietarsaaren kaupungin liittymisen
1.11.2010 solmittuun yhteistyösopimukseen (liite 1) suomenkielisen lukio-

koulutuksen osalta. Sopimuksen tarkoituksena on (1§) sopia alueen toisen
asteen lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien keskinäisen ja niiden

välisen yhteistyön kehittämisestä ja yhteistoiminnasta opetuksen järjestämisessä, toteuttamisessa ja niihin liittyvissä tukipalveluissa. Sopimuksen
tavoitteena on (3§) vahvistaa opiskelijoiden mahdollisuuksia tehdä jousta-

vasti yksilöllisiä valintoja, jotka tukevat opiskelijoiden työelämä- ja jatkoopintovalmiuksia. Yhteistyön hallinnosta (5§) vastaa sopimuksen mukaisesti II-asteen yhteistyöryhmä. Sopimuksen mukaisesti (9§) yhteistyön
käytännön toteutusta varten on perustettu 1.9.2011 alkaen määräaikainen
(31.7.2013 saakka) II-asteen koordinaattorin toimi. Koordinaattorin tehtävät ja koordinaation kustannukset on määritelty yhteistyöryhmän toimesta
koordinointipäätöksessä (Iiitteet 2 ja 3).

Allekirjoituksellaan Pietarsaaren kaupunki liittyy II-asteen koulutusyhteistyösopimukseen, sitoutuu edistämään yhteistyöstrategian mukaisia tavoit-

teita (liite 4) ja huolehtimaan opiskelijamäärään perustuvan osuutensa
koordinaation kustannuksista (liite 3) erillisen laskutuksen mukaisesti. Sopimuksen allekirjoitettuaan Pietarsaaren kaupunki on oikeutettu nimeämään edustajan II-asteen yhteistyöryhmään ja toimintaryhmiin.
2 Yleiset sopimusehdot

Koordinaation kustannukset laskutetaan ennakko-osuuksina kaksi kertaa
vuodessa siten, että kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä laskutetaan l'-osuus ja joulukuun lopussa l'-osuus toteutuneiden vuosikulujen

mukaisesti täsmäytettynä.

3 Sopimuksen voimassaolo
Sopimus tulee voimaan 1.1.2012 ja on voimassa toistaiseksi.

Koordinaattoriyhteistyön kustannusosuudet ovat voimassa ajalla 1.1.2012
- 31.7.2013, ja kustannusosuuksien mahdollisesta jatkumisesta sovitaan

eri päätöksellä.

4 Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen

Sopijaosapuolilla on oikeus irtisanoa sopimus 3 kuukauden irtisanomisajalla.

5 Sopimuserimielisyydet

Sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten
keskinäisillä neuvotteluilla. Ellei osapuolten neuvottelulla päästä yhteisymmärrykseen, sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Kokkolan
käräjäoikeudessa.
6 Sopimuksen siirtäminen

Sopimusta ei saa siirtää ilman toisen sopijaosapuolen antamaa kirjallista

suostumusta.
7 Sopimuksen litteet

Sopimukseen on otettu seuraavat edempänä esille käyvät liitteet, joita sovelletaan, ellei tässä sopimuksessa ole muuta sovittu.
1. II-asteen koulutusyhteistyösopimus.
2. Koordinaattoripäätös (yhtymähalltus 11.05.2011 § 47, kustannusten-

jako ilman Pietarsaarta).
3. Kustannustenjako sisältäen Pietarsaaren ja erittely koordinaattorin tehtävistä.
4. Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen yhteistyöstrategia, ke-

säkuu 2011.
5. Yhteistyöryhmän kokouspöytäkirjat 15.6.2011 ja 27.9.2011
Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin

sopijaosapuolelle.
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