
Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen yhteistyöryhmä  MUISTIO 
       
TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 
 
Paikka ja aika: Tiistai 19.2.2013, Kaustinen. 

Klo 11.30 lounas Pelimannissa (Kaustintie 2). Kokous klo 12.20–14.40 
kunnantalon Valtuustosalissa (Kappelintie 13). 

   
Kutsuttu ja paikalla: Ammatillinen koulutus (6): 
 varapj. Liisa Sadeharju, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
 Jukka Penttinen, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
 Timo Virolainen, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
 Sirkku Purontaus, Ammattiopiston rehtori 
 Heikki Aho, Keski-Pohjanmaan konservatorion rehtori 
 Raimo Aspfors, Kaustisen Evankelisen Opiston rehtori 
 Lukiokoulutus (10): 
 Peter Johnson, Kokkolan kaupunki 
 Terho Taarna, Kokkolan kaupunki 
 Raimo Lammi, Kokkolan kaupunki 
 Bernt Klockars, Karleby svenska gymnasium 
 Leena Kivijakola, Kannuksen kaupunki 
 Jorma Harju, Kaustisen kunta 
 Leif Jakobsson, Kruunupyyn kunta > tilalla: Erland Slotte 
 Outi Leväniemi, Perhon kunta 
 Leila Pihlajamaa, Toholammin kunta 
 Maria Keltti-Heikkilä, Vetelin kunta 
 Asiantuntijaedustajat (8): 
 Ilkka Rintala, Keski-Pohjanmaan liitto 
 Helena Åkerlund, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu  
 Marjut Kontiokoski, Lucina Hagmanin lukio  
 Dieter Heiermann, Kokkolan ammattiopisto 
 opiskelijajäsen Ella Hautakoski Kiviniityn lukiosta 
 opiskelijajäsen Matti Haapala Vetelin lukiosta 
 opiskelijajäsen Meeri Leppälä Keski-Pohjanmaan Opistosta 
 opiskelijajäsen Elina Eskeli Kaustisen Evankelisesta Opistosta 
 Toimintaryhmien puheenjohtajat (2): 
 pj. Markku Anttila, Rehtorityöryhmä  
 Jouni Mantila, Opinto-ohjaajatyöryhmä 
 Lisäksi (1): 
 Juha Paasimäki, Pietarsaaren kaupunki 
 Annakaisa Lyyski, Lukioliiton Pohjanmaan piirin piirihallitus 
 

1. Kokouksen avaaminen, läsnäolijoiden tarkistaminen ja kokouksen esityslista 
 
Käsittely: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja merkittiin läsnäolijat. 
 

2. Toisen asteen yhteistyöryhmän edellisen kokouksen muistio  
 
Esitys: Käydään läpi 5.9.2012 pidetyn kokouksen muistio ja tehdään tarvittaessa lisäyksiä 
tai muutoksia siihen. Kokousmuistio löytyy www-sivuilta: http://2aste.kpedu.fi/tietoa-
verkostosta/2-asteen-yhteistyoryhma/ 
 
Käsittely: Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 
 

3. Toisen asteen yhteistyöryhmän jäsenten nimeäminen vuodelle 2013 
 

http://2aste.kpedu.fi/tietoa-verkostosta/2-asteen-yhteistyoryhma/
http://2aste.kpedu.fi/tietoa-verkostosta/2-asteen-yhteistyoryhma/


Esitys: Yhteistyöryhmän toimikausi, jäsenten määrä ja puheenjohtajuuden 
määräytymisperusteet on kirjattu sopimukseen toisen asteen koulutusyhteistyöstä 5§ (ks. 
liite 1). Nimetään jäsenet 2. asteen yhteistyöryhmään kalenterivuodelle 2013 ja valitaan 
ryhmälle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.  
Neljä opiskelijajäsentä tulee nimetä Keski-Pohjanmaan konservatoriosta, Kannuksen 
lukiosta, Kokkolan aikuislukiosta ja Keski-Pohjanmaan maaseutuopistosta. 
Opiskelijavarajäsenet nimetään Kaustisen Ev. Opistosta, Kaustisen musiikkilukiosta, 
Kokkolan yhteislyseon lukiosta ja Kokkolan ammattiopistosta.  
 
Käsittely: Osallistujat vuodelle 2013 nimettiin siltä osin kuin ne ovat tiedossa.  
Jäsentiedot vahvistetaan koordinaattorille vielä seuraavilta osin:  

• Asiantuntijaedustaja: ammatillisen koulutuksen opettaja (1)? 
• Asiantuntijaedustaja: lukiokoulutuksen opettaja (1)? 
• Asiantuntijaedustaja: Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu (1)? 
• Lukiokoulutuksen edustajat: Kokkolan kaupunki (4)? 
• Ammatillisen koulutuksen edustajat: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (4)? 

Toisen asteen yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi vuodelle 2013 valittiin Liisa Sadeharju ja 
varapuheenjohtajaksi Markku Anttila. 
 

4. Toisen asteen yhteistyöryhmän asettaman työryhmän työskentelyn tulokset: Edellytykset ja 
mahdollisuudet maakunnalliseen yhteistyöhön yhdistelmätutkintoa suorittavien 
opiskelijoiden osalta? 
 
Esitys: Terho Taarna ja Johanna Kattilakoski esittelevät työryhmän laatimaa raporttia. 
Keskustellaan ja sovitaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Kokousliite 2 toimitetaan 
kutsutuille ennen kokousta etukäteen tutustuttavaksi. 
 
Käsittely: Terho Taarna ja Johanna Kattilakoski esittelivät työryhmän laatimaa raporttia 
sekä opiskelijakyselyn tuloksia ja käytiin keskustelua maakunnallisen yhteistyön 
mahdollisuuksista ja edellytyksistä. Sovittiin, että Terhon ja Johannan esittelemä materiaali 
toimitetaan yhteistyöryhmän jäsenille sähköpostitse ja että aiheeseen palataan tarpeen 
vaatiessa myöhemmin. Todettiin työryhmän toimeksianto toteutetuksi ja päätettiin, että 
työryhmä voi lopettaa toimintansa.  
Lisäksi keskusteltiin yhdistelmätutkintojen toteutusmallista, joka on Keski-Pohjanmaan 
koulutusyhtymässä päätetty neljän vuoden sijaan muuttaa 3,5 vuoden kestoiseksi. 
Käytännössä opiskelijat valmistuvat siis ammatillisesta perustutkinnosta 4. vuoden talvella 
ja siirtyvät kevään ajaksi lukion opiskelijoiksi. Siirtymä 3,5 vuoden 
yhdistelmätutkintomalliin aiheuttaa mm. sen että aikuisten oppimäärän mukaan 
opiskelevat yhdistelmäopiskelijat eivät ole 4. vuoden keväällä oikeutettuja opintotukeen ja 
käytännössä 4. opiskeluvuoden viimeinen opintojakso jää lukion-opintojen näkökulmasta 
melko tarpeettomaksi. Muutos aiheuttanee myös koulutusyhteistyösopimusten tarkastelua. 
 

5. Vuoden 2012 budjetti ja toteutuma 
 
Esitys: Koordinaattori esittelee 2. asteen yhteistyöbudjetin ja sen toteuman 
kalenterivuodelta 2012 (ks. liite 3 ja 4).  
 
Käsittely: Koordinaattori esitteli vuoden 2012 budjetin ja sen toteutuman. Merkittiin 
budjetti ja toteutuma tiedoksi. 
 

6. Toisen asteen yhteistyön koordinoinnista sopiminen 1.8.2013 alkaen 
 
Esitys: Toisen asteen koordinointisopimus on tehty ajalle 1.9.2011–31.7.2013 (ks. liite 5 ja 
6). Sovitaan koordinoinnin jatkosta 1.8.2013 alkaen. 
 



Käsittely: Keskusteltiin koordinoinnin tarpeesta nykyisen, määräaikaisen 
koordinointisopimuksen päättyessä 31.7.2013. Oltiin yksimielisiä koordinoinnin tarpeesta 
31.7.2013 jälkeenkin ja sovittiin, että laaditaan esitys koordinoinnin jatkumiseksi 1. 8. 2013 
alkaen. Koordinointiesitykseen liitetään päivitetty budjetti ja tehtävänkuva sekä 
määritellään toimen kesto. Koordinointiesitys käsitellään ensin Keski-Pohjanmaan 
koulutusyhtymän yhtymähallituksen kokouksessa 21.3.2013 ja tämän jälkeen esitys 
toimitetaan käsiteltäväksi muille koulutuksenjärjestäjille. Tavoitteena on, että esitys on 
käsitelty kevään 2013 aikana. Sovittiin, että koordinaattorin toimea ei ole tarpeen laittaa 
avoimeen hakuun, mikäli nykyinen koordinaattori voi jatkaa tehtävässä. 
Koordinointiesitystä valmistelevaan työryhmään nimettiin: Johanna Kattilakoski, Liisa 
Sadeharju, Markku Anttila, Sirkku Purontaus, Jorma Harju ja Leena Kivijakola. Johanna 
kutsuu ryhmän koolle. 
 

7. Seuraavasta toisen asteen yhteistyöryhmän kokouksesta sopiminen 
 
Esitys: Sovitaan aika ja paikka kevätkokoukselle sekä käsiteltävät asiat. Kevätkokouksen 
asioita mm. :  

• Toimintaryhmien (rehtorit, opinto-ohjaajat, tietohallintoryhmä) 
toimintakertomukset lukuvuodelta 2012–13  

• Toisen asteen yhteistyön toteutuminen ja arviointi lukuvuonna 2012–13 
• Yhteistyön painopisteistä sopiminen lukuvuodelle 2013–14 
• Toisen asteen yhteistyöverkoston yhteiset tiedotusmateriaalit ja tilaisuudet 

lukuvuonna 2013–14 
• Muut asiat, mitkä? 

 
Käsittely: Sovittiin, että pidetään seuraava kokous Kokkolassa 13.5.2013 klo 9.00 alkaen. 

 
8. Muut asiat 

• Saatettiin tiedoksi Opeka-kysely jota voi hyödyntää oppilaitosten ja kuntien 
henkilöstön tvt-valmiuksien kartoittamiseen ja mm. alueellisten koulutusten 
suunnitteluun 

• Saatettiin tiedoksi että toisen asteen yhteishanketta Oppimisympäristöjen 
kehittämiseen (OPH:n valtionavustushaku) laaditaan parhaillaan ammatillisten 
koulutuksenjärjestäjien yhteistyönä ja lukiokoulutuksen järjestäjien yhteistyönä. 

• Merkittiin tiedoksi alueella pilotoitavat oppimisympäristöt: It’s learning 
Pietarsaaressa, Kyvyt.fi Keski-Pohjanmaan toisen asteen verkostossa ja Optima 
Discendum Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä.  

 
 
Liitteet: 
 
Liite 1: Sopimus toisen asteen koulutusyhteistyöstä 5§ 
Liite 2: Toisen asteen yhteistyöryhmän asettaman työryhmän raportti  
Liite 3: Laskutus - syksy 2012 (kokouskutsun liitteenä) 
Liite 4: Pääkirjanote vuodelta 2012 (kokouskutsun liitteenä) 
Liite 5: Koordinoinnin jatkosopimus 1.9.2011–31.7.2013 - saatekirje 
Liite 6: Pietarsaaren liittyminen toisen asteen yhteistyöverkostoon ja sen koordinointiin 

http://opeka.sis.uta.fi/
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2012/08/Sopimus-toisen-asteen-koulutusyhteistyosta_ALLEKIRJOITETTU.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/02/Loppuraportti-valmis-2013-02-18.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/01/koordinoinninjatkosopimus2011-2013.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/01/Kaupunginhallituksenpäätös.pdf

