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Kokousmuistio: 30.1.2015 klo 8.15 – 11.00 
Paikka: Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, Talonpojankatu 2,Tähti 

 
Jäsenet:  Anne Eteläaho 

Essi Hukka 
Merja Kivelä pj. 
Marjatta Kuutsa 
Minna Poutanen 
Sirpa Salo 
Riikka Vilmi 
Tarja Ingman 
Terhi Petäjä siht.  
Hertta Erkkilä  

 
Käsiteltävät asiat:   
 
1 Toimintokortin täydentäminen 
Päivitettiin ryhmän toimintokortti. Merja kirjoittaa sen puhtaaksi ja lähettää muille ryhmän 
jäsenille kommentoitavaksi. 
 
2  Lähteneet hankehakemukset ja muut ohjaukseen liittyvät hankeasiat 
 
*SILTA – koulutuksella työstä työhön 
- TAKK koordinoi hanketta, mukana noin 20 oppilaitosta 
- ks tarkemmin liite 1 (pp-esitys) 
 
* Ohjuri 
- työttömille suunnattu 3-vuotinen ESR-hanke 
- ohjausta tarjotaan myös muille esim. nuorille 
- suurimmat kohderyhmät yli 54 vuotiaat ja ammattitaidottamat nuoret 
- ELY-keskuksen kautta, 1,3 milj. € 
 
*Ohjaamo 
- Kaupungin koordinoima, jossa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä kumppanina 
- fyysisesti keskittyy Nuorisokeskus Vingeen 
 
*Koulutuskokeilu 
- työvoimakoulutusta 
- 1-10 pv:n jaksot mahdollista toteuttaa 
- kpedu laskuttaa 155€/pv työhallinnolta 
- yhteyshenkilöt nimetty koulutusaloittain 
- Koulutussihteeri Tuula Virkkala kirjaa Primukseen  
- myös ryhmämuotoinen koulutuskokeilu mahdollista esim. rakennusala, liiketalous, sote-ala 
- ks. tarkemmin liite 2 (pp-esitys) 
 
*Kanava 
*Mamu-hanke (ohjaamiseen liittyvä) 
 
 
Opiskelijoiden kirjaamiset Primukseen ja seuranta rahoituksissa 
Asian käsittely: käsiteltiin nuorten aikuisten osaamisohjelmia - NAO ja aikuisten 
osaamisperustan vahvistamisen ohjelmia - ENO. ks tarkemmin liite 3. (pp-esitys). 

http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2015/02/SILTA-koulutuksella-työstä-työhön.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2015/02/Koulutuskokeilu.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2015/02/Osaamisohjelmat.pdf
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Muistutetaan, että näiden opiskelijoiden osalta on muistettava käyttää tunnisteita: 
8042, NAO 
8043, ENO. 
 
Aikuiskoulutuksen TNO nykytilanne 
Sirpa Salo esitteli tilannekatsauksen. Hän on tehnyt kartoituksen yhdessä aikuiskoulutuksen 
johtotiimin kanssa. Siitä nousseita asioita lähdetään systemaattisesti viemään eteenpäin 
koko aikuiskoulutuksen osalta. Osa asioista on läpileikkaavia ja koskettavat koko 
organisaation tieto-, neuvonta- ja ohjaustoimintaa.  
 
Yhteishaku 2015 ja alkavat koulutukset 
Asian käsittely: tiedoksi yhteisvalintaan liittyviä asioita.  Kpedun nettisivuilta näkee mm. 
mitkä perustutkinnot ovat mukana myös erillishaussa, joka alkaa yhteishaun kanssa samaa 
aikaa. 
http://www.kpedu.fi/Koulutus.aspx?maintype=3&id=2&p1=2&p2=2  
 
Marjatta ehdotti, että voisi tehdä vielä esitteen ”yhteishaun jälkeen” (Omnian malli). Marjatta 
lähettää mallin muillekin. 
 
Näyttötutkintoja voi etsiä/katsoa OPH:n ylläpitämästä sivustosta Näyttotutkintohaku.fi   
Opintopolku.fi sivustoa käytetään tällä hetkellä tiedotukseen ja markkinointiin, mutta haku 
tapahtuu edelleen koulutuskalenterin kautta.  
 
 
Muut asiat 
 
Seuraava kokous 
20.2.2015 klo 8.15 Talonpojankatu 6, Tähti. 

http://www.kpedu.fi/Koulutus.aspx?maintype=3&id=2&p1=2&p2=2

