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Tuusulan kunnanhallituksen esitys lukioyhteistyén selvittéimise
stﬁ

227/00.01.02/2015
Yh 04.11.2015 § 69

Tuusulan kunnanhallituksen on pééttényt esittéé muille Keudan jésenkunnille, etté Keuda selvittéisi mahdollisuudet alueen lukiokoulutuksen ja Keudan nykyistéi tiiviimpéén yhteistyéhén seké lukiokoulutuksen mahdolliseen jérjestémiseen Keudan toimintana.
Tuusulan kunnanhaltituksen péétés on liitteené‘l.

Keuda oli mukana yhteistyésséi Kuuma-kumppanuushankkeen kanssa toteuttamassa selvitysté toisen asteen alueellisesta kehittémises-

téi Keudan alueella. Selvitys tehtiin vuonna 2006 ja sen teki tutkija
Matti Vesa Volanen Jyvéskylén yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokselta. Selvityksesté on myésjulkaistu raportti "Opiskeleva KeskiUusimaa - Toisen asteen kehittéminen Kuuma-kunnissa ja Sipoos-

sa".

Toiminnallisena johtopéétﬁksenﬁén Matti Vesa Volanen esitti tuolloin, etté "toisen asteen koulutuksen palvelualueen kehittéimi‘nen
keskisellé Uudellamaalla vaatisi tosiasiassa Keski-Uusimaa-kunnan
perustamista, jos tﬁmé ei ole mahdollista, niin olisi perustettava toisen asteen koulutuskuntayhtymé lukio- ja ammatillisen koulutuksen

linjoineen."

Koska Tuusulan kunnanhallituksen esitys koskee myés muita Keudan jésenkuntia on tarkoituksenmukaista kysyéi jésenkuntien halukuutta olla mukana selvityksessé. Téma‘in jélkeen sovitaan mukaan
tulevien kuntien kanssa mm. selityksen laajuudesta ja tekijéistéi. Tuusulan kunnan esityksen mukaisesti selvitys koskisi lukioyhteistyc'jn tii-

vistémisté alueen lukioiden ja Keudan véililléi seké lukiokoulutuksen
mahdollista jérjestéimisté Keudan toimintana
Kuntayhtyméin johtaja:

Esitén, etté yhtyméhallitus péiéttﬁé pyytéiéi Keudan jéisenkunnilta
tammikuun loppuun mennesséi kannanottoa halukkuudesta olla selvityksessé mukana. Selvitys koskisi lukioyhteistyén tiivistémistéi alueen lukioiden ja Keudan véilillé sekéi lukiokoulutuksen mahdollista

jérjestémisté Keudan toimintana

Pééités:
Yh 10.02.2016 § 14
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Hyvéksyttiin kuntayhtyméin johtajan esitys.
.
Yhtymﬁhallituksen péétéksen (4.11.2015) mukaisesti Keudan Jasen—
kunnilta on pyydetty kannanottoa halukkuudesta olla selvityksesséi
mukana. Selvitys koskisi lukioyhteistyén tiivistémisté alueen lukioi‘ den ja Keudan vélillé seké lukiokoulutuksen mahdollista jérjestémisté Keudan toimintana.
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Keravan, Nurmijéirven ja Ja'irvenpéién p6ytéikirjaotteet ovat péiétéksen
liitteinéi. Méntsélﬁn ja Sipoon vastaukset eivz'a't vielé olleet tulleet,
mutta epéviralliset kannanotot ovat olleet samansuuntaisia kuin em.
kunﬁen.
Tuusulan kuntaa lukuun ottamatta Keudan omistajakunnat eivét ‘née
tarpeelliseksi tehdéi selvitystéi lukiokoulutuksen siirtémisté Keudan
jérjestéimisvastuulle. Sen sijaan yhteistyén tiivistéimiseen suhtaudu-

taan my6nteisesti. Tavoitteena voisi olla alueen kuntien (lukioiden) ja

Keudan vélinen yhteistyésopimus. Yhteistyésopimuksessa sovittaisiin Keudan omistajakuntien lukioiden ja ammatillisen koulutuksen
yhteistyén kehittémisestéi ja koordinoinnista.

Kuntayhtymén nékemyksen mukaan yhden kunnan lukiokoulutuksen
jéirjestéminen Keudan toimintana ei tuo tarvittavia synergiaetuja, jot-

ta lukiokoulutuksen jéirjestéiminen olisi taloudellisesti mahdollista ilman kunnan subventiota. Ammatilliseen koulutukseen kohdistuu Iéihivuosina merkittévéit sééstét, samanaikaisesti toteutetaan ammatillisen koulutuksen reformi yhtené maan hallituksen kérkihankkeena.
Téméi ja Keudan uuden strategian téytéintéénpano tulee vieméiéin
paljon aikaa ja resursseja.
Kuntayhtymén johtaja:

Esitﬁn, ettéi yhtyméihallitus péiétééi esittéé vastauksenaan Tuusulan
kunnalle, etté

1) alueen lukiokoulutuksen siirtémisté Keudan jéirjestémisvastuulle
ei nyt selviteté
2) Keudan ja alueen lukioiden véilille tullaan valmistelemaan yhteisty6sopimus, jossa sovitaan Keudan omistajakuntien lukioiden ja
Keudan véilisen yhteisty6n kehitt'a‘misesté ja koordinoinnista.

Liséiksi esitén, ettéi yhtyméihallitus velvoittaa kuntayhtyméin johtajan
ja ammattiopiston rehtorin kéiynnistéiméién yhteistyésopimusneuvot—
telut Keudan omistajakuntien kanssa siten, ettéi sopimusta voitaisiin
noudattaa jo lukuvuotta 2016-2017 koskien.
Péiéités:

Hyvéksyttiin kuntayhtyméin johtajan esitys.

Otteen oikeaksi todistaa:
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymésséi

26.2.2016
Maarit Flinck
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