Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen yhteistyöryhmä

MUISTIO

TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 3/2013
Aika ja paikka:

To 29.8.2013 klo 13.30–16.00, Keski-Pohjanmaan Konservatorio.

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, tilalla: Juhani Koivisto
Maria Murtomäki, Kaustisen Evankelisen Opiston vararehtori
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, tilalla Taina Lehtonen, Kaustisen musiikkilukio
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, Centria ammattikorkeakoulu
Marjut Kontiokoski, Lucina Hagmanin lukio
Dieter Heiermann, Kokkolan ammattiopisto
opiskelijajäsen Heidi Ahola, Kokkolan aikuislukio
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 (3):
Juha Paasimäki, Pietarsaaren kaupunki
Anna-Kaisa Lyyski, lukioliiton edustaja > tilalla: Aleksi Uusitalo
Johanna Kattilakoski, toisen asteen koordinaattori
1. Puheenjohtaja avaa kokouksen, tarkistetaan osallistujat, kokouksen esityslista
ja edelliskerran kokousmuistio
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja merkitään osallistujat. Tarkistetaan ja
hyväksytään edellisen kokouksen muistio. Tarkistetaan kokouksen esityslista ja tehdään
tarvittaessa lisäyksiä ja/tai muutoksia esityslistaan.
Käsittely:
Varapuheenjohtaja avasi kokouksen. Tarkistettiin osallistujat ja hyväksyttiin edellinen
kokousmuistio 13.5.2013 sekä 29.8.2013 kokouksen esityslista.
Liite 1:
Kokousmuistio 13.5.2013:
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/05/Muistio_2013-05-13.pdf

2. Toisen asteen opintotarjotin, tarjolla oleva opetus ja ilmoittautumisten
koordinointi
Esitys: Koordinaattori esittelee uudistettua opintotarjotinta, tarjolla olevia opintoja ja
ilmoittautumisten sekä arvosanatietojen koordinointia. Keskustellaan multikurren
tarpeesta/tarpeettomuudesta II asteen opintotarjottimen toteuttamisessa.
Käsittely:
Koordinaattori esitteli uudistettua opintotarjotinta osoitteessa:
https://wilma.kpedu.fi/browsecourses. Tarjotin on koottu ilman yhteistä multikurrea.
Keskusteltiin uudistetusta opintotarjottimesta ja multikurren tarpeesta/tarpeettomuudesta
tulevaisuudessa. Oltiin yhtä mieltä siitä, että tarjotinnäkymä ja ilmoittautuminen on
loppukäyttäjälle (opiskelija, opinto-ohjaaja) miellyttävä ja helppo. Koordinaattori toi esille
kuitenkin, että tarjottimen laatiminen sekä ilmoittautumis- ja arviointitietojen koordinointi
vaatii runsaasti taustatyötä joka ei kuitenkaan näy loppukäyttäjälle. Tämä taustatyö johtuu
koulutuksenjärjestäjien erillisistä primuksista.
Mikäli uudistettu opintotarjotin toimii hyvin, on multikurresta mahdollista luopua
kokonaan. Toisaalta multiprimuksen käyttöönottomahdollisuus olisi arvioitava
perusteellisesti. Mahdollisuutta multiprimuksen käyttöönottoon on selvitetty lv. 2012–13
aikana tietohallintoryhmän toimesta ja selvityksen tuloksia arvioidaan rehtorityöryhmän
kokouksessa syyskuussa.
3. Käsitellään edellisen lukuvuoden toimintakertomus
Esitys: Koordinaattori esittelee toteutunutta yhteistyötä lv. 2012–13 sekä opotyöryhmän,
rehtorityöryhmän
ja
tietohallintotyöryhmän
toimintakertomukset.
Hyväksytään
toimintakertomukset ja toteutunut yhteistyö.
Käsittely:
Todettiin, että yhteiselle opintotarjottimelle on saatu runsaasti opintotarjontaa, mutta
valintoja on tehty melko vähän eivätkä esim. toisen asteen yhteistyöryhmän
opiskelijajäsenet olleet tietoisia opintotarjottimen olemassaolosta. Ainoastaan
Kauppaopiston, Sosiaali- ja terveysalan opiston, Kannuksen maaseutuopiston ja Kokkolan
yhteislyseon lukion opiskelijat ovat valinneet opintoja tarjottimelta. Tämän lisäksi Perhon
ja Vetelin lukiot ovat toteuttaneet yhteisopetusta Adobe Connectilla. Vähäisiin
opintovalintoihin on syytä kiinnittää huomiota. Opinto-ohjaajien tulee tiedottaa
opiskelijoita mahdollisuudesta opintovalintojen tekemiseen. Rehtorityöryhmässä pyritään
jatkossa sopimaan harvinaisempien opintojen yhteistoteutuksista. Koulutuksenjärjestäjät
voivat tarkemmin linjata missä verkostoissa ollaan mukana ja minkä verkostojen e-opintoja
valitaan.
Laaditut toimintakertomukset hyväksyttiin, mutta oltiin yhtä mieltä siitä, että jatkossa
myös paikkakuntakohtainen yhteistyö (esim. toteutuneet vaihtoviikot) on hyvä tuoda
vahvemmin esille.
Liitteet 2-5:
Toteutunut yhteistyö lv. 2012-13: http://2aste.kpedu.fi/wpcontent/uploads/2013/08/Lukuvuoden2012-13toimintakertomus.pdf
Rehtoriryhmän toimintakertomus:
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/06/Toimintakertomuslv2012-131.pdf
Opinto-ohjaajien toimintakertomus:
http://2aste.kpedu.fi/tietoa-verkostosta/opinto-ohjaajille/
Tietohallintotyöryhmän toimintakertomus:
http://2aste.kpedu.fi/tietoa-verkostosta/tietohallintoryhma/
4. Käsitellään toimintasuunnitelmat lukuvuodelle 2013–2014
Esitys: Hyväksytään opinto-ohjaajien ja rehtorityöryhmän toimintasuunnitelmat
lukuvuodelle 2013–14. Keskustellaan tietohallintotyöryhmän tarpeesta ja nimetään
tarvittaessa jäsenet tietohallintotyöryhmään.

Käsittely:
Hyväksyttiin opinto-ohjaaja- ja rehtorityöryhmien toimintasuunnitelmat lukuvuodelle
2013–14. Sovittiin, että tietohallintoryhmä kokoontuu tarvittaessa multiprimuksen
käyttöönottomahdollisuuksien selvittämisen osalta ja viimeistelee aiheeseen liittyvän
raportin sen pohjalta millaisia kommentteja rehtoriryhmältä tulee. Sovittiin, multiprimusraporttia käsitellään tarkemmin yhteistyöryhmän seuraavassa kokouksessa, mutta raporttiluonnokseen voi tutustua jo tässä vaiheessa toisen asteen www-sivuilla:
http://2aste.kpedu.fi/tietoa-verkostosta/tietohallintoryhma/.
Päivitettiin tietohallintoryhmän jäsenet, joita ovat koordinaattorin lisäksi Essi Hukka ja
Riitta Kokko, Terho Taarna, Tom Bjon, Rolf-Erik Mäkelä ja Mikko Tamminen (varalla:
Tuomo Järvenpää Kaustiselta). Koordinaattori selvittää haluaako Leena Kivijakola nimetä
tietohallintoryhmään edustajan Kannuksen kaupungista.
Liitteet 6-7:
Rehtorityöryhmän toimintasuunnitelma: http://2aste.kpedu.fi/tietoa-verkostosta/rehtorit/
Opinto-ohjaajien toimintasuunnitelma:
http://2aste.kpedu.fi/yhteisetmateriaalit/yhteistyon-vuosikello-ja-yht-tiedot/
5. Toisen asteen ja Centria ammattikorkeakoulun yhteistyö: Väylä-opinnot
tarjolla toisen asteen opiskelijoille keväällä 2014
Esitys: Mari Emmes esittelee Väylä-OPS:n sisältöjä, opetuksen toteuttamissuunnitelmaa,
ilmoittautumiskäytännettä ja laskutusperustetta. Viedään syys-lokakuun aikana valmistuva
opetussuunnitelma hyväksyttäväksi omaan organisaatioon.
Käsittely:
Emmeksen sijaan Kattilakoski esitteli Keskipohjalainen Väylä-hankkeen ja toisen asteen
yhteistyöverkoston yhdessä suunnittelemaa kaikille toisen asteen opiskelijoille tarkoitettua
Väylä-opintokokonaisuutta. Opintokokonaisuudesta käytiin keskustelua ja pohdittiin mm.
sopivaa nimeä opinnoille. Nimiehdotus: MAHKU –mahdollistava kulku
ammattikorkeakouluun nimestä pidettiin, sillä se viittaa puhekielen sanaan
”mahdollisuus”. Mikäli kustakin oppilaitoksista ilmoittautuu edes yksi opiskelija
kokonaisuuteen, saadaan riittävän kokoinen ryhmä helposti kasaan. Mikäli ryhmä
käynnistyy, voi opiskelijoita ilmoittautua myös opintokokonaisuuteen sisältyviin,
yksittäisiin opintoihin.
Lisätietoa opetussuunnitelmasta, toteutussuunnitelmista ja opintojen kustannuksista on
liitteen 8 dioissa. Väylä-OPS:n luonnokseen voi tutustua osoitteessa:
https://docs.google.com/document/d/1vZkOh_qCHBho0mi_0mvfVobVAJUEu1sBJVYnn
_gTsiA/edit?usp=sharing
Liite 8:
Diaesitys Väylä-OPS:sta
6. Yhteishakuun ja hakukohteisiin tulevat muutokset
Esitys: Keskustellaan yhteishakuun ja hakukohteisiin tulossa olevista muutoksista nuoren,
koulutusorganisaatioiden ja tiedottamisen näkökulmasta. Saatetaan tiedoksi yhteishakuinfo Kokkolassa 11.10.2013.
Käsittely:
Riikka Vilmi esitteli yhteishakuun tulevia muutoksia (ks. liitteet 9 ja 10) ja aiheesta käytiin
keskustelua. Todettiin, että jatkossa yhdistelmätutkintolaiset hakeutuvat joko lukioon tai
ammatilliseen oppilaitokseen, sillä erillistä hakukoodia ”ammatillinen pt +
ylioppilastutkinto” ei enää jatkossa ole. Opiskelijoista voidaan siten muodostaa
yhdistelmätutkintojen opiskelijaryhmä vasta syksyllä, kun opinnot alkavat. Tämä on syytä
huomioida tiedottamisessa, ohjauksessa ja opetuksen suunnittelussa. Lisäksi todettiin, että
alueella olisi syytä käyttää yhdenmukaista termistöä yhdistelmätutkinnoista puhuttaessa.

Tällä hetkellä käytettäviä termejä ovat ammattilukio, yhdistelmätutkinto, kaksoistutkinto ja
kolmoistutkinto. Yhdistelmätutkinto tai kaksoistutkinto -sanan käyttöä puoltaisi se, että
lukion oppimäärä ei virallisesti ole tutkinto (vrt. termi kolmoistutkinto). Yhdistelmäopinnot
termiä voisi sen sijaan käyttää silloin kun tavoitteena ei ole kokonaisen toisen tutkinnon
(ammatillinen tai ylioppilas) opiskelu, mutta opiskelija tekee laajoja kokonaisuuksia toiseen
tutkintoon sisältyvästä oppimäärästä.
Liitteet 9 ja 10:
OKM:n kirje ammatillisille koulutuksen järjestäjille
Riikka Vilmin diaesitys
7. Muut ajankohtaiset asiat
• Koordinoinnin jatkosopimuksen käsittelyn tilanne
Käsittely: Koordinoinnin jatkosopimus on yhtä koulutuksenjärjestäjää lukuun ottamatta
käsitelty sopimusosapuolella ja päätökset ovat olleet myönteisiä. Kruunupyyssä asia on
käsiteltävänä 29.8.2013. Koordinointisopimus on voimassa 31.7.2014 saakka, joten
seuraavan kerran asiaa on käsiteltävä kevätkokouksessa 2014.
• Toisen asteen yhteisesite: päivittämisaikataulu ja sisältöön suunnitellut muutokset
Käsittely: Yhteisesitteessä on tarkoitus jatkossa tuoda vahvemmin esille perusasteen
jälkeiset koulutusmuodot ja välivuosivaihtoehdot sekä yhteistyön mahdollistamat
yksilölliset opiskelupolut. Esite on tarkoitus päivittää syys-lokakuussa 2013 yhdessä
opinto-ohjaaja- ja rehtorityöryhmän kanssa. Sovittiin, että esite toteutetaan joko
kaksikielisenä tai siitä tehdään myös ruotsinkielinen versio.
• Tarkistetaan OPH:n Oppimisympäristöjen kehittämishankkeiden päätösten tilanne
Käsittely: Saatettiin tiedoksi että lukioiden yhteistä hankehakemusta ei hyväksytty
kevään 2013 haussa mutta sitä on tarkoitus työstää kevään 2014 valtionavustushakua
varten. Ammatillisen puolen oppimisympäristöhakemus meni läpi, mutta hankkeeseen
myönnettiin rahoitusta vain kolmasosa siitä mitä haettiin. Kyseessä on verkostohanke
nimeltä Oppimisen SULO ja KPEDU:n osuus kokonaisbudjetista on noin 30 000€.
• Kv-yksilöapuraha koordinaattorille (opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille):
hakuaika 22.7.–15.10.2013. Hakukohteita:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4123_en.pdf
Käsittely: Koordinaattori esitti että voisi hakea asiantuntija-apurahaa kvopintovierailulle. Asiantuntija-apurahoista oli hyviä kokemuksia, joten koordinaattoria
rohkaistiin vierailuapurahan hakemiseen.
• Sovitaan seuraava kokousajankohta ja -paikka (loppuvuosi 2013 tai alkuvuosi 2014)
Käsittely: Seuraavaksi kokousajankohdaksi sovittiin torstai 9.1.2014 klo 9.
Kokouspaikaksi sovittiin Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Yhtymäpalveluiden
kokoustila Isopaja (Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola).
Kokousliitteet:
Linkit kokousliitteisiin 1-10 löytyvät kunkin kohdan käsittelyn yhteydessä

