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JÄSENKUNTIEN ESITYKSET JA KANNANOTOT VUOSIEN 2019 – 21  
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASSA HUOMIOON OTETTAVISTA SEIKOISTA 
 

 
Jäsenkuntia pyydettiin tekemään esityksensä vuosien 2019 – 21 toiminta- ja talous-
suunnitelmassa huomioon otettavista seikoista. Jäsenkunnille 18.9.2018 lähetetyssä 
kirjeessä kerrottiin, jotta edellisen vuosien 2018 – 20 suunnitelman valtuusto on hy-
väksynyt kokouksessaan 4/15.12.2017 § 16 ja se löytyy POKEn nettisivuilta kohdasta 
POKE/hallinto/pöytäkirjat ja asiakirjat/valtuusto 2017. 
 
Kolmestatoista jäsenkunnasta kaksitoista jätti 2019 – 21 toiminta- ja taloussuunnitel-
massa suunnitelmaa varten esityksensä ja kannanottonsa.  
 

 
KANNONKOSKI 
 

Koulutuskuntayhtymältä toivotaan, että se tiivistää edelleen vuorovaikutusta alueen 
yrityksiin, kartoittaa yritysten osaamis- ja työtarpeita sekä tarvittaessa lisää täsmä-
koulutuksen tarjontaa. Tiukkenevat talouden resurssit velvoittavat luonnollisesti 
jatkuvasti etsimään uusia toimintatapoja myös koulutuksen järjestämisessä. 
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KARSTULA 
 

Toisen asteen koulutusyhteistyötä POKE:n ja jäsenkuntien kesken on tarpeen vahvis-

taa. Ryhmien muodostuminen pienemmillekin paikkakunnille, kiinteiden 

toimipisteiden ulkopuolelle harvaan asutulle alueelle on mahdollista etukäteissuunnit-

telulla ja kuntien ja yritysten kanssa yhteistyössä. Hyvä koulutus kulkuyhteyksien 

päästä kotoa on parasta nuorisotakuuta. Koulutus alueella varmistaa myös työvoiman 

saannin alueen yrityksiin. Taloudellisten resurssien pienentyessä on tärkeää hakea 

uusia, toteuttamiskelpoisia toimintamalleja. 

 

Erityisesti: 

 

 Koulutuksen säilyminen pohjoisessa Keski-Suomessa on alueelle elinehto ja ha-

jauttaminen eri paikkakunnille antaa lisää mahdollisuuksia nuorille. 

 

 Koulutuspaikat maakunnallisesti tärkeille biotalous- ja logistiikkapuolelle on tar-

peen varmistaa.  

 

 Myös ylioppilasluokkia eri koulutusaloilla tarvitaan. Suuntautuminen tulisi alkaa jo 

lukioaikana. Osa ammatillisista opinnoista voitaisiin tehdä jo lukioaikana ja jopa 

lukiopaikkakunnalla. Maaseutulukioiden ylioppilaista jopa kolmasosa hakeutuu 

ammatilliseen koulutukseen. Juuri tähän ryhmään yhteistyötä tulisi suunnata. Ak-

tiivisuutta ja yhteistä suunnittelua lukioiden kanssa tarvitaan. 

 

 POKE:n, alueen kuntien ja kehittämisyhtiöiden yhteistyö ja toiveet koulutustarjon-

taan sekä suunnittelu-/kuulemistilaisuudet alueella ovat tärkeitä. 

 

 Paikallisten resurssien ja hyvien esimerkkien hyödyntäminen alueella. 

 

 Yrittäjyysopintojen integrointi eri ammattialojen opintoihin ja nuorten oppisopi-

musten edistäminen on tärkeää (Esim. sukupolvenvaihdoksiin varautuminen ja 

nuorista jatkajien saaminen tärkeää) 

 

 Resursseja ohjaukseen, koulunsa keskeyttävien nuorten aktiivinen ohjaus opinto-

ohjaajan, kunnan etsivän nuorisotyöntyöntekijän ja työnsuunnittelijan avulla jatko-

opintoihin kotikuntaan (työpaja, lukio, oppisopimus jne.) uuden opiskelijahuolto-

lain ja nuorisolain hengessä. 

 

 Lukion ja perusopetuksen opettajille tutustumiskäynti esim. Metsä-Fibrelle ja 

POKE:n koulutusaloihin tutustuminen. 

 

 Toiminta katetaan valtionosuuksilla. 
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KINNULA 
 

Todetaan, että kuntayhtymä rahoittaa toimintansa opetus-ja kulttuuriministeriöltä saa-
mallaan rahoituksella sekä muilla koulutuksen myyntituotoilla. Investointien vähäisyys 
ei saa johtaa siihen, että koulun toimintakyky vaarantuu. Toisaalta poistot painavat 
tuloksen nykyiselläänkin negatiiviseksi. 

 
KIVIJÄRVI 
 

Kannetaan huolta siitä, että opiskelijat pääsevät opiskelemaan ja kulkemaan päivit-
täin omalta kotipaikkakunnalta käsin. 

 
KONNEVESI 

Vuosien 2019 - 21 toiminta- ja taloussuunnitelmassa avataan riittävällä tasolla amma-
tillisen koulutuksen yleisiä trendejä ja pohjoisen Keski-Suomen muutoksessa olevaa 
toimintaympäristöä. Suunnitelmassa myös kerrotaan hyvin nykyisistä koulutusaloista, 
- tavoista ja – tavoitteista sekä ammatillisen koulutuksen reformista ja sen vaikutuk-
sista.   
 
Suunnitelmassa avataan erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen   tarkoitet-
tuja toimenpiteitä. Tuloslaskelmassa esitetyt, suunnitelmakauden toimintakatteen ja 
vuosikatteen vahvistumiset osoittavat, että talouden sopeuttamistoimet ovat olleet 
vaikuttavia.  
 
Pohjoista Keski-Suomea luonnehdittaessa suunnitelmassa esitetään erilaisia indi-
kaattoreita kuten alhaista koulutusastetta, keskimääräistä   isompaa työttömyyttä, 
ikääntymistä ja väestön vähenemistä. Tälle esitystavalle voisi olla visionäärisempiä ja 
kannustavampia vaihtoehtoja.   
 
Yleisten trendien sijaan suunnitelmassa voisi vahvemmin ilmaista    innovatiivisuutta 
ja ”omaa tahtoa” korostamalla alueen eri vahvuuksia.   Eri ammattien markkinointiin 
tarvitaan uusia tapoja, jotta työvoimapulaa   kokeville aloille (esim. raskaankaluston 
kuljettajat ja asentajat) saadaan   opiskelijoita.  
 
Suunnitelmassa koulutuspainotukset biotalouteen, digitalisaatioon ja matkailuun tulisi 
nostaa vahvemmin esille.  
 
Alueen vahvuuksiin kuuluu myös pohjoisen Keski-Suomen alueella   oleva valokuitu-
verkko. Kaupunkiseutujen yhteyksiä merkittävästi nopeampi ja toimintavarmempi 
verkko avaa mahdollisuuden uuden tyyppiseen yrittämiseen ja opiskeluun. Verkko 
tarjoaa alueen oppilaitosten   yhteiskehittämiselle merkittävän toiminnallisen alustan.  
 
Tulevaisuuden työelämätarkasteluun tulisi ottaa myös muita, kuin Keski-Suomen 
ELY:n arvioita. Lähtökohtana tulisikin olla aktiivisempi ja   toiminnallisempi yhteys alu-
een yrityksiin, joilla on useimmiten viimeisin   tieto työelämän murroksesta. Tämä niin 
ikään edellyttää ketteryyttä ja   joustavuutta koulutussisältöjen ja -tapojen muuttami-
sessa. 
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KYYJÄRVI 
 

Koulutuskuntayhtymältä toivotaan yhä tiiviimpää vuorovaikutusta suoraan kunnan yri-
tyksiin. Kartoittaa ja selvittää yrityksiemme resurssi-, osaamis- ja työtarpeita sekä 
lisätä täsmäkoulutuksien tarjontaa suoraan yrityksien tarpeisiin erilaisia oppisopimus-
malleja hyödyntäen ns. "kisälli-mestari" -opintojen laajentamiseksi. 
Virtuaalikoulutuksia voisi laajentaa myös pienille paikkakunnille. Tiukkenevan talou-
den ylläpitämiseksi suosittelemme koulutuskuntayhtymän etsivän jatkuvasti uusia 
toimintatapoja ja -malleja. 

 
LAUKAA 

 
Edellytetään, että kuntayhtymä toiminnassaan ottaa huomioon tällä hetkellä käyn-
nissä olevan Laukaan toimipisteen laajentamisen ja POKE sitoutuu 
rakennushankkeeseen. Toivotaan myös ammatillisen perustutkinnon Yhteiset tutkin-
non osat–kokonaisuuden järjestämistä yhteistyössä Laukaan lukion kanssa sekä 
kaksoistutkinnon suorittamisen mahdollistamista Laukaan lukion kursseilla. Toivotaan 
myös, että Laukaan lukion opiskelijoilla olisi mahdollisuus suorittaa kolmoistutkinnon 
opintoja ammatillisen perustutkinnon osalta POKEn Laukaan toimipisteessä. Pide-
tään tärkeänä, että aloitetaan yhteisten toisen asteen tukipalvelujen suunnittelu ja 
toteuttaminen. 

 
MULTIA 

 
PIHTIPUDAS 

 
Esitetään seuraavaa:  
 
Vaikka annetussa toimintasuunnitelmassa kerrotaankin syrjäytymisen ehkäisemiseksi 
tehtävästä työstä, kuntayhtymän alueen kunnissa on noin 700 syrjäytymisriskissä ole-
vaa 16-26 –vuotiasta nuorta, joilla ei ole joko toisen asteen tutkintoa tai työpaikkaa. 
Tämä osoittaa, etteivät syrjäytymisen torjumiseksi tehtävät toimet ole riittäviä. Esi-
merkiksi VALMA –koulutuksen saavutettavuus pitkien etäisyyksien päästä on 
vaikeaa. 
 
Toimintasuunnitelmassa kerrotaan edelleen, että syrjäytymisen ehkäisemiseksi teh-
dään POKEn ja kuntien viranomaisten kanssa uusien toimintamallien 
suunnittelutyötä. Tässä työssä lukiot ovat tärkeä yhteistyökumppani. Toimintasuunni-
telmaan ehdotetaan lisättävän yhteistyön tiivistämisen alueella toimivien lukioiden 
kanssa. 
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SAARIJÄRVI 
 

Kiitetään koulutuskuntayhtymää tuloksellisesta yhteistyöstä, erityisesti Biotalouskam-
puksen kehittämiseen liittyen. 

 
Tulevan toiminnan suunnittelussa halutaan nostaa esille seuraavia asioita: 
On tärkeää, että kuntayhtymän toiminnassa otetaan huomioon koko ikäluokan 
koulutuksesta huolehtiminen ja syrjäytymistä ehkäisevien toimintamallien kehittämi-
nen. Erityisesti olisi kiinnitettävä huomiota peruskoulun ja toisen asteen nivelvaiheen 
tärkeään rooliin nuoren opintopolulla sekä niihin opiskelijoihin, joilta toisen asteen 
opinnot eivät sujuu odotetulla tavalla. Kuntayhtymän tulee huolehtia riittävistä opiske-
lijahuoltoresursseista, opiskelijaterveydenhuollon toimivuudesta ja tuki- ja 
erityisopetuksen sekä lähiopetuksen riittävästä saatavuudesta. 

 
Voisiko Saarijärven lukion ja Tarvaalan kampuksen yhteistyötä tiivistää joillakin ope-
tuksen aloilla? (esim. eläin-/ metsä-/ autokoulu- tai tekniikkakursseja) 

 
Ammatillisen koulutuksen reformi lisää opiskelijoiden työpaikoilla tapahtuva oppi-
mista. Tästä syystä yritysten ja muiden työnantajien työpaikkaohjaajakoulutukseen on 
varattava aikaa ja resursseja, jotta opiskelija saa sellaista ohjausta työpaikalla, että 
työssäoppiminen vie hänen osaamistaan eteenpäin. Joillakin elinkeinoaloilla on pulaa 
osaavasta työvoimasta. Koulutuskuntayhtymän tulee edelleen jatkaa ja vahvistaa ak-
tiivista seudullisten koulutustarpeiden ennakointityötä yhteistyössä paikallisen 
elinkeinoelämän kanssa, jotta tarjolla olisi aikaisempaa enemmän ammatti- ja erikois-
ammattitutkintojen sekä oppisopimuskoulutuksen kaltaista koulutusta. Viestintä ja sen 
uudistuminen on tärkeää. Tarvitaan tehokasta ja nykyaikaista (some) viestintää maa-
kuntaan siitä, mitä ammatillisen koulutuksen saralla tapahtuu, jotta voimme 
houkutella opiskelijoita Saarijärvelle ja yleensäkin Pohjoiseen Keski-Suomeen. Myös 
opiskelijoiden viihtyvyys ja oppilashuolto tämän tavoitteen saavuttamisessa tärkeää. 

 
UURAINEN 
 

Vuosien 2019 - 21 toiminta- ja taloussuunnitelmassa avataan riittävällä tasolla amma-
tillisen koulutuksen yleisiä trendejä ja pohjoisen Keski-Suomen muutoksessa olevaa 
toimintaympäristöä. Suunnitelmassa myös kerrotaan nykyisistä koulutusaloista, - ta-
voista ja – tavoitteista sekä ammatillisen koulutuksen reformista ja sen vaikutuksista. 
Suunnitelmassa avataan erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen tarkoitettuja 
toimenpiteitä. Tuloslaskelmassa esitetyt, suunnitelmakauden toimintakatteen ja vuo-
sikatteen vahvistumiset osoittavat, että talouden sopeuttamistoimet ovat olleet 
vaikuttavia. 
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VIITASAARI 

 
Wiitaunionin lukion rehtoreiden esitys: 

1. Vaikka annetussa toimintasuunnitelmassa kerrotaankin syrjäytymisen ehkäisemiseksi 
tehtävästä työstä, kuntayhtymän alueen kunnissa on noin 700 syrjäytymisriskissä ole-
vaa 16-26 -vuotiasta nuorta, joilla ei ole joko toisen asteen tutkintoa tai työpaikkaa. 
Tämä osoittaa, etteivät syrjäytymisen torjumiseksi tehtävät toimet ole riittäviä_ Esi-
merkiksi VALMA –koulutuksen saavutettavuus pitkien etäisyyksien päästä on 
vaikeaa. 
2. Toimintasuunnitelmassa kerrotaan edelleen, että syrjäytymisen ehkäisemiseksi 
tehdään POKEn ja kuntien viranomaisten kanssa uusien toimintamallien 
suunnittelutyötä. Tässä työssä lukiot ovat tärkeä yhteistyökumppani. 
Toimintasuunnitelmaan ehdotamme lisättävän yhteistyön tiivistämisen 
alueella toimivien lukioiden kanssa. 
 
Kaupunginhallitus yhtyy Wiitaunionin lukion rehtoreiden esitykseen ja kiinnittää 
omana kannanottonaan huomiota talousarviovalmistelussa erityisesti paikallisen elin-
keinoelämän osaamisen tarpeista ja työvoiman koulutuksesta huolehtimiseen. 
Koulutuksen järjestäjällä tulee olla asianmukaiset puitteet ja välineet sekä henkilöstön 
hyvä osaaminen vetovoimaisen koulutuksenjäljestämiseksi pohjoisen Keski-Suomen 
alueella. Edellä mainittu tavoite vaatii taloudellisia resursseja ja investointeja koulu-
tukseen. Toivotaan POKE:n tutustumaan myös kaupungin päivitettyyn strategiaan ja 
tukemaan omilla toimenpiteillään kaupungin vision toteutumista. Viitasaari on rohke-
asti innovatiivinen ja elinvoimainen, luonnonläheisyyttä tarjoava vetovoimaisten 
palvelujen kaupunki. Erityisesti toivotaan, että POKE osallistuisi kaupungissa kehit-
teillä olevaan osaamiskeskushankkeeseen. Kaupunki vaatii, että 
koulutuskuntayhtymä panostaa ammatillisen koulutuksen kehittämiseen Viitasaarella 
ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden asumiseen ja asumisviihtyvyyteen kaupun-
gissamme, samalla tavoin kuin on tehty myös muilla POKE:n koulutuksen 
sijoittumispaikkakunnilla. Hyvin järjestetty ja asianmukainen asuntolatoiminta on 
vahva vetovoimatekijä muilta paikkakunnilta koulutuksessa kulkevien oppilaiden 
osalta. 

 
 
 
ÄÄNEKOSKI 
 

1) toteaa, että Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän strategiat ovat 
Äänekosken kaupungin näkökulmasta oikeansuuntaiset ja tukevat kaupunkikon-
sernin omia strategisia linjauksia. Suunnitelmassa mainitut keinot nuorten koko 
ikäluokasta huolehtimiseksi ovat vaikuttavia ja merkityksellisiä; 
 

2) muistuttaa, että Äänekosken kaupunki tuottaa lainmukaiset opiskelijahuollon pal-
velut Poken Äänekosken yksiköihin. Opiskelijapalveluiden toimivuus vaatii entistä 
enemmän kuntayhtymän ja koulutusalojen johtajilta työpanosta ja johtamisen te-
koja. Palveluiden toimivuus edellyttää oppilaitoksen jokaisen työntekijän panosta 
nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja opiskelun esteiden poistamiseksi; 
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3) huomauttaa, että kuntayhtymän tulee kiinnittää erityistä huomiota hyvien työelämäyh-
teyksien ylläpitämiseen. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä työssäoppimisen 
määrä tulee lisääntymään. Työpaikkaohjauksen laatu ja määrä tulevat olemaan opis-
kelijoiden hyvän ammattiosaamisen kannalta entistä merkityksellisempiä. 
Äänekosken kaupunki haluaa omalta osaltaan tarjota laadukkaita työssäoppimisen 
paikkoja opiskelijoille; 

 

4) edellyttää, että kuntayhtymä kiinnittää entistä enemmän huomiota uuden rahoituslain 
mukaisiin muutoksiin ja ryhtyy aktiivisesti toteuttamaan niitä toimenpiteitä, joilla var-
mistetaan koulutuskuntayhtymän rahoituksen riittävyys myös tulevaisuudessa; ja  

 

5) edellyttää, että kuntayhtymä kykenee entistä paremmin vastaamaan Äänekosken 
kaupungin elinkeinorakenteen ja korkean työttömyyden tuomiin haasteisiin. 

 


