
Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen yhteistyöryhmä ESITYSLISTA 
       
TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 3/2015 
 
Aika ja paikka: Ti 18.8.2015  klo 13.00 Kannuksen virastotalo (omakustanteinen lounas klo 12-13 
Jokihelmessä) 
 
Kutsuttu: Ammatillinen koulutus (6): 
 pj. Liisa Sadeharju, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
 Jukka Penttinen, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
 Timo Virolainen, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
 Sirkku Purontaus, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
 Heikki Aho, Keski-Pohjanmaan konservatorio 
 Maria Murtomäki, Kaustisen Evankelinen Opisto 
 Lukiokoulutus (10): 
 Peter Johnson, Kokkolan kaupunki 
 Markku Anttila, Kokkolan kaupunki 
 Raimo Lammi,  Kokkolan kaupunki 
 Bernt Klockars, Karleby svenska gymnasium 
 Leena Kivijakola, Kannuksen kaupunki 
 varapj. Jorma Harju, Kaustisen kunta 
 Leif Jakobsson, Kruunupyyn kunta 
 Outi Leväniemi, Perhon kunta 
 Leila Pihlajamaa, Toholammin kunta 
 Maria Keltti-Heikkilä, Vetelin kunta 
 Asiantuntijaedustajat (8): 
 ? Keski-Pohjanmaan liitto (Jukka Ylikarjula, Anne Sormunen) 
 Marko Forssel /Helena Åkerlund, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu  
 Marjut Kontiokoski, OAJ:n edustaja 
 Dieter Heiermann, Kokkolan ammattiopisto 
 opiskelijajäsen Veera Hautamäki, Lucina Hagmanin lukio 
 opiskelijajäsen Maarit Flink, Perhon lukio 
 opiskelijajäsen Titta Brandt, K-P:n ammattiopisto 
 opiskelijajäsen ?, Keski-Pohjanmaan Konservatorio 
 Toimintaryhmien puheenjohtajat (2): 
 Sirkku Purontaus, Rehtorityöryhmä  
 Terhi Petäjä, Opinto-ohjaajatyöryhmä 
 Lisäksi (2): 
 Juha Paasimäki, Pietarsaaren kaupunki 
 Aleksi Uusitalo, lukioliiton edustaja 
 

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.  
 
Liite 1: 
Kokousmuistio 11.5.2015 http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2015/05/muistio-
11.5.2015.pdf  
 

2. 2asteen strategian hyväksyminen 
Esitys: Toisen asteen strategiaa on päivitetty kevään ja kesän aikana eri työryhmissä. 
Tarkistetaan strategia-asiakirja ennen painatusta ja päätetään painomäärä.  Liite 9: 
Strategia sähköpostin liitteenä.  
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3. Käsitellään edellisen lukuvuoden toimintakertomus 

Esitys: Koordinaattori esittelee toteutunutta yhteistyötä lv. 2014–15 sekä opotyöryhmän ja 
rehtorityöryhmän toimintakertomukset. Hyväksytään toimintakertomukset ja toteutunut 
yhteistyö. 
 
Liitteet 2-4: 
Toteutunut yhteistyö lv. 2014-15: http://2aste.kpedu.fi/wp-
content/uploads/2015/08/Lukuvuoden2014-15toimintakertomus.pdf  
 
Rehtoriryhmän toimintakertomus: http://2aste.kpedu.fi/wp-
content/uploads/2015/06/Toimintakertomuslv2014-151.pdf  
 
Opinto-ohjaajien toimintakertomus: http://2aste.kpedu.fi/wp-
content/uploads/2015/08/oporyhmän-toimintakertomus-2014-15.pdf  
 
Muita toimintaryhmiä ei ole kokoontunut lukuvuoden aikana. 
 
 

4. Käsitellään toimintasuunnitelmat lukuvuodelle 2015–2016 
Esitys: Hyväksytään opinto-ohjaajien ja rehtorityöryhmän toimintasuunnitelmat 
lukuvuodelle 2015–16.   
 
Liitteet 5-6:  
Rehtorityöryhmän toimintasuunnitelma: http://2aste.kpedu.fi/wp-
content/uploads/2015/06/Toimintasuunnitelma2015-16-p%C3%A4ivitetty.pdf  
Opinto-ohjaajien toimintasuunnitelma: http://2aste.kpedu.fi/wp-
content/uploads/2015/08/Vuosikello2015-161.pdf  
 
 
 

5. Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimintavuodelle 2016 
Esitys: Puheenjohtaja vuoro on lukiokoulutuksella ja siten varapuheenjohtaja valitaan 
ammatillisesta koulutuksesta. Keskustellaan myös muista jäsenistä. 
 

6. Toisen asteen yhteistyö ja Centria ammattikorkeakoulun kanssa tehtävä 
yhteistyö:  
 
 Tarjolla yhteensä 25  Centrian/ Averkon verkkokurssia ja kaksi lukion kurssia sekä 11 
ammattiopiston kurssia. Lisäksi tarjottimella näkyy kaikki aikuiskoulutuksen tarjonta, josta 
täytyy erikseen neuvotella, mikäli opiskelijat haluavat valita opintoihin niitä. 

AMK- opinnot ja lukio-opipnnot:  https://wilma.kpedu.fi/browsecourses  /muut 
oppilaitokset Keski-Pohjanmaalla 

Ammattiopiston opinnnot:  https://wilma.kpedu.fi/browsecourses /Keski-Pohjanmaan 
ammattiopisto, lyhytkestoiset koulutukset 
 
 

7. Yhteishakuun ja hakukohteisiin tulevat muutokset 
Toisen asteen yhteisesitteen päivitys menossa. Rehtorikokouksessa sovittu kesäkuussa, että 
muutokset 28.8. mennessä Terhille.  ks. Liite 7. http://2aste.kpedu.fi/wp-
content/uploads/2014/10/ESITE_2-asteen-yhteys_2014.pdf :  
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8. 2asteen budjetti vuodelle 2016 ja toisen asteen koordinoinnin jatkaminen 
1.8.2016 jälkeen 
Esitys: vahvistetaan toisen asteen budjetti ja keskustellaan koordinoinnin jatkamista 
määräaikaisen sopimuksen päättyessä kesällä 2016. 
 
Budjetti vuodelle 2016 on tehty ajatellen, että koordinointi jatkuu 50% työpanoksella 
vuoden 2016 loppuun.. Kustannukset jaetaan sopimuksen mukaisesti. Tarkistetaan 
opiskelijamäärät laskentapäivän mukaiseksi.  
 
Liite 8 http://2aste.kpedu.fi/wp-
content/uploads/2015/08/Koordinoinninlaskutus20161.pdf  
 

 
9. Muut ajankohtaiset asiat 

• Sovitaan seuraava kokousajankohta ja –paikka  
 
 
Kokousliitteet: 
Linkit kokousliitteisiin (1- 8) löytyvät kunkin kohdan käsittelyn yhteydessä 
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