
Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen yhteistyöryhmä  MUISTIO 
       
TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 2/2013 
 
Aika ja paikka: Maanantai 13.5.2013 klo 9-11.30, Kokkolan ammattiopisto  

Kokouksen päätteeksi lounastettiin henkilöstöravintola Paratiisissa. 
   
Kutsuttu ja paikalla: Ammatillinen koulutus (6): 
 pj. 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 
 varapj. Markku Anttila, Kokkolan kaupunki 
 Ulla-Maija Latvala, Kokkolan kaupunki 
 Bernt Klockars, Karleby svenska gymnasium 
 Leena Kivijakola, Kannuksen kaupunki 
 Jorma Harju, Kaustisen kunta 
 Leif Jakobsson, Kruunupyyn kunta 
 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 Heidi Ahola, Kokkolan aikuislukio > paikalla varajäsen 

Mikael Tzolov (KYL) 
 opiskelijajäsen Jenna Yli-Arvo, Kannuksen lukio 
 opiskelijajäsen Niko Hyppönen, Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto 
 opiskelijajäsen Ursula Almén, Keski-Pohjanmaan konservatorio 
 Toimintaryhmien puheenjohtajat (2): 
 Markku Anttila, Rehtorityöryhmä  
 Jouni Mantila, Opinto-ohjaajatyöryhmä 
 Lisäksi (1): 
 Juha Paasimäki, Pietarsaaren kaupunki 
 Anna-Kaisa Lyyski, lukioliiton edustaja 
 

1. Kokouksen avaaminen  
 

Esitys:  
Merkitään läsnäolijat. Tarkistetaan kokouksen esityslista ja tehdään siihen tarvittaessa 
lisäyksiä. 
 
Käsittely: 
Merkittiin läsnäolijat. Tarkistettiin esityslista ja päätettiin edetä kokouksessa esityslistan 
mukaisesti. 
 

2. Tarkistetaan edellisen kokouksen muistio  
 
Esitys:  



Tarkistetaan 19.2.2013 pidetyn kokouksen muistio ja tehdään siihen tarvittaessa lisäyksiä 
tai muutoksia. Kokousmuistio löytyy www-sivuilta: http://2aste.kpedu.fi/tietoa-
verkostosta/2-asteen-yhteistyoryhma/ 

 
Käsittely: 
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio ja keskusteltiin OPH:n valtionavustushakemusten 
laatimisen tilasta. Lukioiden yhteinen VAS-hakemus on lähdössä eteenpäin viikolla 20. 
Ammatillisen puolen VAS-hakemus on lähtenyt eteenpäin 15.3.2013. Molemmissa 
hakemuksissa tavoitteina on oppimisympäristöjen kehittäminen tvt:n avulla. Erityisesti 
lukioissa asia on ajankohtainen sillä ylioppilaskirjoitukset sähköistyvät 2016, lisätietoa 
kirjoitusten sähköistymisestä Digabissa: http://digabi.fi/doku.php  
 

3. Koordinoinnin jatkosopimuksen käsittelyn tilanne 
 

Esitys:  
Koordinoinnin jatkoesitys on lähtenyt sopimusosapuolille käsiteltäväksi viikolla 17. 
Tarkistetaan käsittelyn tilanne koulutuksenjärjestäjittäin. 
 
Käsittely: 
Koordinoinnin jatko käsiteltiin huhtikuussa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä, josta 
on lähtenyt esitys muille osapuolille. Koordinoinnille päädyttiin kolmen vuoden 
määräaikaisuuden sijaan esittämään vuoden määräaikaisuutta. Koulutusyhtymän esitys on 
käsitelty tähän mennessä Perhossa ja Kaustisen Evankelisella Opistolla (molemmista 
myönteinen päätös). Esitys on syytä käsitellä mahdollisimman pian myös muiden 
koulutuksenjärjestäjien taholla, jotta koordinaattori voi laatia toimivapausanomuksen 
Kaustisen Evankelisen Opiston kesäkuun alun kokoukseen.  

 
4. Yhteistyön painopisteiden sekä toimenpiteiden määrittely tulevalle lukuvuodelle.  

 
Esitys: 
Koordinaattori esittelee strategiakyselyn tuloksia ja käydään keskustelua toimenpiteiden 
määrittelemiseksi vuosille 2013–15. Päätetään seuraavalle lukuvuodelle kehittämisteemat 
ja painopisteet, jotka toimivat työryhmien toimintasuunnitelmien perustana. 
Strategiakyselyn tulokset kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta: 
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/05/II-asteen-strategiakysely-
Perusraportti-muokattu_2013-05-10.pdf  
 
Käsittely: 
Koordinaattori esitteli strategiakyselyn tuloksia ja tuloksista käytiin keskustelua. Todettiin, 
että osa tavoitteista edellyttää oppilaitosten omaa työtä eikä koordinaattori voi niitä kaikkia 
omalla toimillaan toteuttaa. Todettiin, että monissa vuosille 2011–13 kirjatuissa 
toimenpiteissä on vielä seuraavanakin lukuvuonna tekemistä. Jatkokehittämistä vaativiksi 
toimenpiteiksi nousi keskustelussa nämä: 

• Opettajien tietoisuus OPS:ien valinnaisuusmahdollisuuksista 
• Nivelvaiheen ohjaus (esim. Väylä) 
• Koulutusyhteistyösopimusten jatkotyöstäminen ammattilukiolaisten opintojen 

muuttuessa neljästä vuodesta 3,5 vuotisiksi 
• Opiskelijatavoitteiden vieminen vahvemmin työryhmien toimintasuunnitelmiin 
• Henkilöstön yhteistoiminta (esim. työhön tutustuminen ja osaamisen jakaminen 

ammatillisen puolen ja lukion opettajien kesken) 
• Yhteinen multiPrimus selvitettävä 
• Yhteistyö resurssien osalta 
• Alueellisen ohjaussuunnitelman päivittäminen ja yhteistyö ELY-keskuksen vasta 

perustaman ELO-ryhmän kanssa (aiheesta info Pietarsaaressa 17.5.) 
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Koordinaattori esitti, että kehittämisen painopisteet seuraavana lukuvuonna voisivat olla 
nivelvaiheen ohjauksen kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen tieto- ja viestintäteknisten 
järjestelmien, ohjelmistojen ja tukipalveluiden osalta.  
Palautekyselyn tuloksista ja keskustelusta nousseet kehittämisideat pyritään huomioimaan 
työryhmien ja koordinaattorin toimissa seuraavana lukuvuonna. 
 

5. Keskustellaan mahdollisuuksista tiivistää yhteistyötä tieto- ja viestintäteknisiin 
laitteistoihin, verkko-opetusympäristöihin, ohjelmistoihin ja tukipalveluihin liittyvissä 
asioissa  

 
Esitys:  
Penttinen ja Kattilakoski alustavat yhteistä keskustelua 
 
Käsittely: 
Penttinen alusti keskustelua diaesityksellä (ks. liite 3) ja käytiin sen pohjalta keskustelua 
yhteistyön tiivistämisen mahdollisuuksista ja tarpeista. Todettiin, että alueellisen tvt-
tukipalvelukeskuksen toteuttaminen mahdollistaisi opettajien ja opiskelijoiden 
tukipalveluiden toteuttamisen tehokkaasti ja samalla alueen osaaminen saataisiin 
paremmin yhteiskäyttöön. Myös opettajien ja opiskelijoiden osaamisen tavoitetasoja ja 
toimenpiteitä voisi määritellä yhdessä. Yhteisesti toteutettava tekninen ja pedagoginen tvt-
tukipalvelukeskus voisi olla seuraavalla EAKR-hankekaudella yhteisen hankkeen 
tavoitteena. Pohdittiin myös, että avoimina webinaareina kannattaa tarjota kaikki sellainen 
opetus ja tilaisuudet mihin voi sisällön puolesta osallistua etänä, teknisesti tämä on 
mahdollista. Sirkku nosti esille esimerkkinä seuraavan lukuvuoden vanhempainillan, joka 
aiotaan välittää Adobe Connectilla etäpisteisiin. 
Koordinaattori kertoi, että toisen asteen tietohallintotyöryhmä on kuluneen lukuvuoden 
aikana selvittänyt mahdollisuuksia alueelliseen multiprimukseen. Multiprimus edistäisi 
toisen asteen yhteistarjottimen kokoamista, valintojen tekemistä ja arvosanojen kirjaamista 
sekä ammattilukiolaisia joilla olisi multiprimuksen ansioista vain yksi Wilma seurattavana. 
Tietohallintotyöryhmän työskentelyn tuloksia on tarkoitus esitellä tarkemmin 2. asteen 
yhteistyöryhmän syyskokouksessa. 

 
6. Nivelvaiheen ohjaus perusasteelta toiselle asteelle – yhteistyö ja sen tiivistäminen 

entisestään 
 
Esitys:  
Mm. yhteishaun muutokset edellyttävät entisestään opiskelijoiden ohjautumista juuri 
oikeisiin, heille sopiviin koulutuksiin. Keskustellaan millaisia mahdollisuuksia ja 
toimenpiteitä voisi olla yhteistyön kehittämiseksi ja tiivistämiseksi toisen asteen 
verkostona. Jo vakiintuneita tai vakiintumassa olevia tapahtumia ja materiaaleja: toisen 
asteen ja perusasteen yhteiset syys- ja kevätpäivät, 2. asteen yhteisesite, opojen ja rehtorien 
vuosittainen yritysvierailu, opinto-ohjaajien yhteinen osallistuminen opo-päiville ja yhteiset 
ysien vanhempainillat. Viedään yhteisen keskustelun johtopäätökset työryhmien (opot, 
rehtorit) kokouksiin käsiteltäviksi ja toimintasuunnitelmiin sisällytettäviksi. 
 
Käsittely: 
Opiskelijajäsenet esittivät, että nivelvaiheen ohjauksessa perusasteelta toiselle asteelle olisi 
infotyyppisten tilaisuuksien lisäksi tärkeää kehittää mahdollisuutta tutustua opiskelun 
arkeen (esim. ammatilliseen tai lukion opetukseen osallistuminen tutor-opiskelijan 
opastamana) ja tiedottamista jo 8.-luokkalaisille voisi lisätä. Sirkku totesi, että perusasteen 
opiskelijoita on monilla aloilla hankala ottaa mukaan opetukseen turvallisuussyistä, mutta 
nosti esille hyvinä käytänteinä koulutusyhtymän opinto-ohjaajien käynnit kasien luona eri 
paikkakunnilla sekä Kokkolassa yhteisesti järjestetyn ysien vanhempainillan. 

 
7. Vahvistetaan toisen asteen hinnastoliite lukuvuodelle 2013–14.  

 



Esitys:  
Tehdään hinnastoliitteeseen tarvittaessa päivityksiä ja vahvistetaan hinnastoliite 
lukuvuodelle 2013–14. Ks. lukuvuoden 2012–13 hinnastoliite: 
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2012/08/HINNASTOLIITE_2012-2013.pdf 
 
Käsittely: 
Hyväksyttiin hinnastoliite lukuvuodelle 2013–14 ilman muutoksia. Koordinaattori vie lv. 
2013–14 hinnastoliitteen toisen asteen yhteisille www-sivuille. 
 

8. II asteen nykytila Keski-Pohjanmaalla  
 
Esitys:  
Lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja korkea-asteen koulutuksen edustajat 
esittelevät ajankohtaisia, meneillä olevia asioita.  
 
Käsittely: 
Kukin koulutuksenjärjestäjä toi terveisiä ajankohtaisista asioista. Tämänhetkisen OKM:n 
esityksen mukaan opiskelijapaikkavähennykset Keski-Pohjanmaalla: Kaustisen Ev. Opisto -
20, KPEDU -376 ja Konservatorio -0. Opiskelijapaikkavähennykset varmistunevat 
Juhannuksen jälkeen. Ammattikorkeakoulun lupa-asia on parhaillaan valmistelussa. 
Kaustisen Ev. Opisto on valinnut uudeksi rehtoriksi lehtori Maria Murtomäen, joka aloittaa 
rehtorina 1.1.2014 alkaen. Ylioppilaskirjoitukset sähköistyvät vuonna 2016 ja tähän alueen 
lukiot valmistautuvat yhdessä (yhteinen OPH:n valtionavustusrahoitus 
oppimisympäristöjen kehittämiseksi). Saatettiin tiedoksi ja kalenteriin merkittäväksi 
11.10.2013 Kokkolassa pidettävä yhteishakuinfo. 
 

9. Muut asiat 
 
- Syyskokouksen ajankohdasta ja paikasta sopiminen elo-syyskuulle. Syyskokouksen 
asioina mm. lukuvuoden 2012–13 toimintakertomusten käsittely ja lukuvuoden 2013–14 
toimintasuunnitelmien hyväksyminen. 
 
Käsittely: 
Sovittiin seuraavaksi kokousajankohdaksi torstai 29.8.2013 klo 13.30 ja kokouspaikaksi 
Keski-Pohjanmaan Konservatorio.  

 
Liitteet: 
 
Liite 1: Edellisen kokouksen muistio 
Liite 2: Strategiakyselyn tulokset kokonaisuudessaan 
Liite 3: Jukka Penttisen diaesitys 
Liite 4: Lukuvuoden 2012–13 hinnastoliite 
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http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/03/Muistio20130219.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/05/II-asteen-strategiakysely-Perusraportti.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/05/JukkaPenttinen_2013-05-13.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2012/08/HINNASTOLIITE_2012-2013.pdf

