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Aika:  8.5.2015 klo 8.15 -10.30 
Paikka:  Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, Talonpojankatu 6,VALO 209 

 
Jäsenet:  Anne Eteläaho 

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

 
 
1) Hakutoimiston toiminta kesän aikana: 

a. AO:n opot päivystävät kesäkuun ajan. AIKUn puolelta huolehditaan perehdytystä 
heille tuleviin aikuiskoulutuksiin ja hakuprosesseihin. Merja vie asiaa eteenpäin. 

 
* päivystysajat 11.6. lähtien on sovittu AOn opojen kanssa kesäkuuksi, mukana ovat 
Eevi, Evelina, Katriina, Sari, Terhi, Tapio 
* päivystysaika klo 12-15 
* ensi kesän osalta myös tavoitteena, että myös aikuiskoulutuksen opot mukana 
* suunnittelijat Hertta ja Riikka ovat myös kesäkuussa paikalla, jompikumpi on koko 
kesän läsnä. 
* yhteishaun opiskelijavalinnat julkaistaan 11.6., paikat pitää ottaa vastaan 25.6., 
mahdolliset lisähaut käynnistyvät 1.7. Toukokuun aikana on myös VALMA-haut, 
päättyy 25.7. Valman tulosten julkistaminen 7.8. 
* erillishakuun on kiintiöt. 
* Opastin.fi ja koulutuskalenteri aikuiskoulutuksen osalta tärkeät työkalut 
* yhteishaun tilanne, ks. hakutoimistosta tullut liite. 
* maahanmuuttajataustaiset ovat harkintaan perustuvassa valinnassa (kielitestit). 

 
2) KPEDUn hakutoimistosuunnittelun tilannekatsaus, Sirpa (Riikka) Hertta 
 
Keskeiset asiat yhteistyöhön: 
 
• Hakutoimisto nimi on hyvä ja selkeä asiakasnäkökulma, jatkossa ohjaukselliset palvelut  
• Chat nettisivuille? 
• Opinto- ja uraohjaajille ohjausaikoja > aikavaraus > alakohtaiset 
• Valintaan liittyvät ohjaukset > keskeyttäneet opiskelijat tieto > valitsematta jääneiden 

ohjauspalvelut  
• Ohjaustoiminnan kehittäminen (verkostotyö) 
 
• Koulutuskalenterin tiedot pitää laittaa ajantasalle > muuttuu 1.8., kun uudet nettisivut 

tulevat käyttöön. Jatkossa koulutustiedot suoraan Primuksesta. 
 
• Vos-tilanne ohjauksen henkilöstölle, Merja lähettää.  
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3) Keski-Pohjanmaan ELO-ryhmässä 20.5. esiin otettavat asiat 

a.  esitetaso, mikäli tulee Kokkolanseudun opiston tiloihin aikuiskoulutuksen infopiste. 
 

4) Muut asiat  
a. Ohjaamo, Sirpa Salo. 

Rahoituspäätös 1.3. lähtien. KPEDUssa on puolipäivänen työresurssi > ohjaukselliset 
toimenpiteet, nuorten (-30 v) koulutuksen ohjaukseen edistämistä, erityistä tukea 
tarvitsevan nuoren ohjauksen (eo:n palvelut), projektipäällikkönä on aloittanut Linda 
Björkgård, mukana on KPEDUsta Sirpa Salo ja Kokkolan kaupungilta Anu Keisanen, 
KASEsta haetaan vielä puolikasta työntekijää. Ohjaamo on Vingessä > palveluverkosto > 
yhden luukun periaatteella palvelua. Hanketta tukee Kohtaamo hanke, Jyväskylän ELYn 
alla. Palvelee kaikkia 14 ohjaamoa. Ketä jatkossa olisi Kpedusta paikalla? 

 
5) Oppisopimustoimisto on saanut ohjaukseen liittyvää kehittämisrahaa  

a. Vettä myllyyn (okm) 
b. Opsodiili Pohjoinen (esr) 

 
6) Opso juna 25.5. ”Hyppää kyytiin”.  

 
7) Tutustuminen Byströmin taloon 11.5. lähtö klo 7.30 ABC pihasta. Sirpa on lähdössä. 

Seuraavassa kokouksessa kuullaan ajatuksia vierailusta. 
 
8) Opojen ja koulutussihteerien rahoituskatsaus 21.8. klo 9-10. TE-hallinnon ja Kelan 

edustajat ovat ilmoittautuneet, että voivat tulla pitämään katsauksen. Lisäksi Tarja Ingman 
ja Sirpa Salo kertovat etuisuuksista. 

 
9) ”OPO-ryhmään” lisätään oppisopimustoimiston edustaja (Keski-Pohjanmaan opot ja 

rehtorit).  
 

10) Seuraavat kokoukset 
 
a. Syksyn 2015 kokousajankohdat ovat seuraavat: 
b. 25.9. klo 8.15, Ohjaamo, Vingenkatu 
c. 13.11. klo 8.15, Oppisopimustoimisto, Talonpojankatu 4. 

 
Muistion kirjasi Merja Kivelä. 

 
 
 

 


