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Kannonkoski 
Kannonkosken kunnalla ei ole erityistä lausuttavaa kuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelmaan. 
 
Karstula 
Karstulan sivistyslautakunta pyytää huomioitavaksi koulutusalojen kehittämisessä seudullista 
yritysyhteistyötä rakentavat muodot mm. tutkintoihin sisällytettävän ikäpoikkeuksella suoritettavan 
ajokorttikoulutuksen sekä oppisopimuksella toteutettavan ammatillisen koulutuksen osalta. 
 
Kivijärvi 
Kivijärven kunta toteaa lausuntonaan, että kuntayhtymän strategiset linjaukset ovat oikeasuuntaisia ja 
ajantasaisia. Kunnalla ei ole erityisiä yhtymän toimintaan ja talouteen liittyviä kehittämisesityksiä. 
 
Kyyjärvi 
Kunnanhallitus antaa asiasta seuraavan lausunnon. Pohjoisen Keski-Suomen kehityksen ja 
elinvoimaisuuden kannalta on tärkeää, että työpaikat säilyvät alueella ja että työelämä saa 
tarvitsemaansa osaavaa työvoimaa. Koulutustarjonnalla on tässä suuri rooli, monipuolinen 
koulutusverkko edistää alueen elinvoimaisuutta. Toivomme koulutuskuntayhtymältä yhä tiiviimpää 
vuorovaikutusta suoraan kuntamme yrityksiin. Kartoittaa ja selvittää yrityksiemme resurssi-, osaamis- ja 
työtarpeita sekä lisätä täsmäkoulutuksien tarjontaa suoraan yrityksien tarpeisiin erilaisia 
oppisopimusmalleja hyödyntäen ns. "kisälIi-mestari"-opintojen laajentamiseksi. Virtuaalikoulutuksia 
voisi laajentaa myös pienille paikkakunnille. Tiukkenevan talouden ylläpitämiseksi suosittelemme 
koulutus- kuntayhtymän etsivän jatkuvasti uusia toimintatapoja ja -malleja. 
 
Toimintakulttuuriin ja-tapoihin toivotaan vielä enemmän joustavuutta ja eri tilanteet huomioiden sekä 
konkreettista jalkautumista reuna-alueellekin. Gradian ja Poken pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä ja 
välttää päällekkäisiä toimintoja. 
 
Laukaa   
Laukaan kunnanhallitus yhtyy sivistyslautakunnan lausuntoon ja antaa sen Laukaan kunnan 
päätöksenä. 
 
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se antaa Äänekosken ammatillisen koulutuksen 
kuntayhtymälle seuraavan lausunnon:  
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Laukaan kunta pitää kokonaisuutena erittäin hyvänä, että Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto on 
laajentanut koulutustaan Laukaassa. Yhteistyö Laukaan lukion kanssa on ollut hyvää. Toivottavaa on, 
että yhteistyö konkretisoituu ja syvenee myös pedagogiikassa ja opetusjärjestelyissä entisestään. 
Toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan seudullisuus on POKEn toiminnan lähtökohta ja se on hyvä 
peruste ja pohja koulutuksen suunnittelulle. POKEN:n toiminnan lisääntyessä Laukaassa, on POKEN 
keskitettävä huomiota myös opiskelijoiden saaman ohjaukseen ja tukeen, jotta koulutuksen 
keskeyttäneitä olisi mahdollisimman vähän. Tämä vaatinee myös resurssien lisäämistä 
opiskelijahuollon ja ohjauksen palveluihin. 
 
Pihtipudas 
Pihtiputaan kunnanhallitus esittää lausuntonaan Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän  
toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2024 seuraavaa: 
 
Elinvoimaisuuden säilyttäminen on yhteinen huolemme. Pohjoisen Keski-Suomen osalta Viitasaaren  
koulutusyksikkö on keskeisessä roolissa alueen nuorten koulutuksessa sekä aikuisten täydennys- ja  
uudelleenkoulutuksessa. Viitasaaren yksikön toimintaedellytykset tulee turvata toiminta- ja  
taloussuunnitelmassa täysimääräisesti. Toivomme siis enemmän yhteistyötä ja yhteydenpitoa pohjoisen  
kuntien sivistystoimen ja kuntien johdon kanssa.  
 
Pohjoisen Keski-Suomen alueella on useita suuria tuulipuistohankkeita vireillä ja näyttää siltä, että 
sama  
kehityskulku jatkuu tulevina vuosina. Tuulivoimaloiden huoltokoulutuksen toteuttamisen mahdollisuus 
tulee huomioida Poken koulutustarjonnassa. 
 
Työelämän tarpeet muuttuvat erittäin nopeasti. Alueen yrityksillä on jo nyt pulaa erityisosaajista.  
Kuntatyönantajilla on ollut haasteita erityisesti hoitohenkilökunnan rekrytoinnissa. Myös yksi 
Pihtiputaalla  
toiminut yritys on lopettanut toimintansa hoitajapulan johdosta. Koulutustarjonnan oikea 
kohdentaminen  
esim. alueemme yrittäjien tarpeisiin vaatii aktiivista ja jatkuvasti päivittyvää yhteydenpitoa eri 
toimijoihin,  
jotta koulutus- ja harjoittelutarpeisiin voidaan reagoida ajoissa. Poken ja yrittäjäjärjestöjen yhteistyötä 
tulee lisätä ja tiivistää. Viitasaaren toimipisteessä tehdään hyvää työtä nuorten hyväksi ja opiskelijoita 
on ollut varsin mukava määrä. Toimipisteen toimintojen edelleen kehittäminen olisi aitoa 
asiakaslähtöisyyttä täällä asuvien nuorten hyväksi. 
 
Pohjoiseen Keski-Suomeen työllistyvät ammattiosaajat todennäköisesti juurtuvat tänne ja siten 
vahvistavat  
alueen elinvoimaa kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Sen vuoksi on tärkeää, että alueella säilyy 
moderni ja  
joustava koulutusympäristö myös ammatillisen koulutuksen osalta. Valitettavasti Viitasaaren yksikkö on  
jäänyt investoinneissa jälkeen Poken muista yksiköistä. Myös sektorijohtajat on palkattu muualle kuin  
Viitasaaren yksikköön. Toivomme koko seutukunnan tasapuolista huomioimista toiminta- ja  
taloussuunnitelmissa.  
 
Oppivelvollisuusiän nostaminen ja siitä seurauksena tulevat toimenpiteet vaativat toisen asteen 
koulutuksen järjestäjiltä/oppilaitoksilta paljon seudullista yhteistyötä. Alueellamme on suuri joukko 
nuoria, jotka ovat syrjäytymisuhan alla, joten syrjäytymisen ehkäisyyn tähtääviin toimenpiteisiin 
panostaminen on  
merkityksellistä. Pitkien etäisyyksien maakunnassa kaikkea ei voi hoitaa etäyhteyksin, joten ihmisten  
kohtaamisella on merkitystä. Toimintasuunnitelmaan ehdotamme lisättäväksi yhteistyön tiivistämisen  
paikallisten lukioiden kanssa. Erityisesti kaksoistutkintoon pitäisi olla tarjota joustavia ja 
henkilökohtaisia  
oppimispolkuja. Lisäksi tulee selvittää oppisopimuskoulutuksen kehittämismahdollisuuksia, jotta 
yritysten tarpeisiin voidaan vastata niiden vaatimusten mukaisesti ja oikea-aikaisesti.  
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Tuva-koulutus (tutkintoon valmistava koulutus 1.8.2022 alkaen) tukee nuorten valmentautumista 
jatkoopintoihin ja myöhemmin työelämään. Tuva-koulutuksen järjestäminen pohjoisessa Keski-
Suomessa on ehdottoman tärkeää nuorten hyvinvoinnin, koulutuksellisen yhdenvertaisuuden ja 
alueellisten ja  
ylisukupolvisten oppimiserojen kaventamisen näkökulmasta. Opinnot on tarkoitettu nuorille, joiden  
kiinnittyminen toisen asteen opintoihin on haasteellista. Tällöin on ehdottoman tärkeää, että 
opiskelupaikka löytyy läheltä muita tukiverkkoja. Tuva-koulutukseen osallistuvalla nuorella voi olla 
esimerkiksi terveydellisiä ongelmia tai muita haasteita, joiden vuoksi matkustaminen tai muutto kauas 
voi johtaa jopa oppivelvollisuuden keskeyttämiseen. 
 
Saarijärvi 
Saarijärven kaupungin näkemyksen mukaan kuntayhtymän arvojen -yhdessä tekeminen, vastuullisuus 
sekä uudistuminen ja kehittyminen - pohjalta on hyvä suunnitella tulevaa toimintakautta. Haluamme 
tulevalla kaudella kiinnittää huomiota ja vahvistaa yhteistyötämme seuraavissa: 
 
Työvoiman saannin turvaaminen 
Haasteet osaavan työvoiman saannissa jatkuvat myös lähivuosina. Yritysten ja muiden työnantajien 
työvoiman tarpeesta lähtevän koulutuksen ohella on tarpeellista, että alueen kunnat tekevät 
kuntamarkkinointiin liittyvää yhteistyötä oppilaitosten kanssa. 
 
Opiskelijoiden monipuolisista harjoittelu- ja työssäoppimisen paikoista on edelleen pidettävä hyvää 
huolta. 
 
Yhteistyö työvoimakoulutuksen järjestämisissä on ollut toimivaa oppilaitoksenne ja Saarijärven 
kaupungin välillä. Myös niiden järjestämisissä markkinoinnin merkitys on korostunut.  
 
Biotalouskampuksen toiminta 
Saarijärven kaupunki on sitoutunut pitkäjänteiseen Biotalouskampuksen kehittämiseen. Yhteistyö 
Poken, JAMKin, SSVP Kiinteistöt Oy:n ja Saarijärven kaupungin välillä konkretisoituu 
Biotalouskampuksen johtoryhmässä, johon em. tahot osallistuvat. Kaupunkikonsemi tukee kampuksen 
kehittämistä mm. rakennus- ja tieinvestointien sekä kehittämishankkeiden rahoittamisen ja vuokra-
asuntotarjonnan kautta. Kaksoistutkinnon suorittamisen mahdollisuus yhdessä Saarijärven lukion 
kanssa on tärkeää myös jatkossa. 
 
Ohjelmakauden 2022- 2027 rahoituksen hyödyntäminen 
Alustavien arvioiden mukaan Keski-Suomen EU-rahoitus tulee tulevalla ohjelmakaudella kasvamaan 
nykyisestä 52 miljoonasta jopa 85- 95 miljoonaan euroon. Merkittävä osa tästä rahoituksesta tullaan 
suuntaamaan ilmasto- ja energiatavoitteisiin erityisesti niillä alueilla, joissa turpeen tuotannon 
väheneminen aiheuttaa aluetaloudellisia tappioita. 
 
Saarijärven kaupunki on kiinnostunut kehittämishankkeiden yhteistyöstä Poken, muiden oppilaitosten 
ja kuntien kanssa. Erityisen tärkeää olisi löytää hankeaihiota, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää 
käyttöä ja vahvistavat alueen työllisyyttä. 
 
Oppivelvollisuuden laajeneminen vaatii alueen toisen asteen koulutusta järjestäviltä kunnilta ja 
oppilaitoksilta uudenlaista yhteistyötä erityisesti kaksoistutkinnon ja ns. Tuva-koulutuksen osalta. 
Vaikeimmin kehitysvammaisille oppilaille pitäisi löytyä vaihtoehtoja perusopetuksen jälkeisiin 
opintoihin läheltä omaa kotia/asumisyksikköä. 
 
 
Viitasaari 
Elinvoimaisuuden säilyttäminen on yhteinen huolemme. Pohjoisen Keski-Suomen osalta Viitasaaren 
koulutusyksikkö on keskeisessä roolissa alueen nuorten koulutuksessa sekä aikuisten täydennys- ja 
uudelleenkoulutuksessa. Viitasaaren yksikön toimintaedellytykset tulee turvata toiminta- ja 
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taloussuunnitelmassa täysimääräisesti. Toivomme siis enemmän yhteistyötä ja yhteydenpitoa pohjoisen 
kuntien sivistystoimen ja kuntien johdon kanssa. 
 
Työelämän tarpeet muuttuvat erittäin nopeasti. Alueen yrityksillä on jo nyt pulaa erityisosaajista. 
Koulutustarjonnan oikea kohdentaminen esim. alueemme yrittäjien tarpeisiin vaatii aktiivista ja 
jatkuvasti päivittyvää yhteydenpitoa eri toimijoihin, jotta koulutus- ja harjoittelutarpeisiin voidaan 
reagoida ajoissa. Viitasaaren toimipisteessä tehdään hyvää työtä nuorten hyväksi ja opiskelijoita on 
ollut varsin mukava määrä. Toimipisteen toimintojen edelleen kehittäminen olisi aitoa 
asiakaslähtöisyyttä täällä asuvien nuorten hyväksi. 
 
Pohjoiseen Keski-Suomeen työllistyvät ammattiosaajat todennäköisesti juurtuvat tänne ja siten 
vahvistavat alueen elinvoimaa kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla. Sen vuoksi on tärkeää, että alueella 
säilyy moderni ja joustava koulutusympäristö myös ammatillisen koulutuksen osalta. Valitettavasti 
Viitasaaren yksikkö on jäänyt investoinneissa jälkeen Poken muista yksiköistä. Myös sektorijohtajat on 
palkattu muualle kuin Viitasaaren yksikköön. Toivomme koko seutukunnan tasapuolista huomioimista 
toiminta- ja taloussuunnitelmissa. 
 
Oppivelvollisuusiän nostaminen ja siitä seurauksena tulevat toimenpiteet vaativat toisen asteen 
koulutuksen järjestäjiltä/oppilaitoksilta paljon seudullista yhteistyötä. Alueellamme on suuri joukko 
nuoria, jotka ovat syrjäytymisuhan alla, joten syrjäytymisen ehkäisyyn tähtääviin toimenpiteisiin 
panostaminen on merkityksellistä. Pitkien etäisyyksien maakunnassa kaikkea ei voi hoitaa 
etäyhteyksin, joten ihmisten kohtaamisella on merkitystä. Toimintasuunnitelmaan ehdotamme 
lisättäväksi yhteistyön tiivistämisen paikallisten lukioiden kanssa. Erityisesti kaksoistutkintoon pitäisi 
olla tarjota 
joustavia ja henkilökohtaisia oppimispolkuja. Lisäksi tulee selvittää oppisopimuskoulutuksen 
kehittämismahdollisuuksia, jotta yritysten tarpeisiin voidaan vastata niiden vaatimusten mukaisesti ja 
oikea-aikaisesti. 
 
Tuva-koulutus (tutkintoon valmistava koulutus 1.8.2022 alkaen) tukee nuorten valmentautumista jatko-
opintoihin ja myöhemmin työelämään. Tuva-koulutuksen järjestäminen pohjoisessa Keski-Suomessa on 
ehdottoman tärkeää nuorten hyvinvoinnin, koulutuksellisen yhdenvertaisuuden ja alueellisten 
ja ylisukupolvisten oppimiserojen kaventamisen näkökulmasta. Opinnot on tarkoitettu nuorille, joiden 
kiinnittyminen toisen asteen opintoihin on haasteellista. Tällöin on ehdottoman tärkeää, että 
opiskelupaikka löytyy läheltä muita tukiverkkoja. Tuva-koulutukseen osallistuvalla nuorella voi olla 
esimerkiksi terveydellisiä ongelmia tai muita haasteita, joiden vuoksi matkustaminen 
tai muutto kauas voi johtaa jopa oppivelvollisuuden keskeyttämiseen. 
 
Äänekoski 
Oppivelvollisuus laajenee asteittain koskemaan kaikkia alle 18- vuotiaita ammatillisen koulutuksen 
opiskelijoita lukuvuoteen 2023-2024 mennessä. Kaupunginhallitus haluaa kiinnittää huomiota 
riittävään opiskelijoiden tuen ja ohjauksen resursointiin. Erityisesti tulee varautua hyvin 1.8.2022 
alkavaan tutkintoon valmistavan koulutuksen (TUVA) suunnitteluun ja toteutukseen. 
 


