Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen yhteistyöryhmä

muistio

TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2016
Aika ja paikka: Ti 23.2.2016 klo 13-15 Keski-Pohjanmaan konservatorio
Kutsuttu: Ammatillinen koulutus (6):
varapj.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, Kari Pappinen
Maria Murtomäki, Kaustisen Evankelisen Opiston rehtori
Lukiokoulutus (10):
Peter Johnson, Kokkolan kaupunki
pj. Markku Anttila, Kokkolan kaupunki
Raimo Lammi, Kokkolan kaupunki
Bernt Klockars, Karleby svenska gymnasium
Leena Kivijakola, Kannuksen kaupunki
Taina Lehtonen, Kaustisen kunta
Leif Jakobsson, Kruunupyyn kunta
Outi Leväniemi, Perhon kunta, jatkossa Mervi Pääkkö
Eeva Päiviö, Toholammin kunta
Maria Keltti-Heikkilä, Vetelin kunta
Asiantuntijaedustajat (8):
Pekka Hulkko, Centria-ammattikorkeakoulu
Marjut Kontiokoski, OAJ:n edustaja, 14.30 alkaen paikalla
Dieter Heiermann, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
opiskelijajäsen Veera Hautamäki, Lucina Hagmanin lukio
opiskelijajäsen Mikael Eskelinen, Perhon lukio
opiskelijajäsen Titta Brandt, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
opiskelijajäsen Julius Kokko, Keski-Pohjanmaan Konservatorio
Toimintaryhmien puheenjohtajat (2):
Sirkku Purontaus, Rehtorityöryhmä
Terhi Petäjä, Kpedu opo-ryhmä, siht.
Lisäksi (2):
Juha Paasimäki, Pietarsaaren kaupunki
Aleksi Uusitalo, lukioliiton edustaja
1. Puheenjohtaja avaa kokouksen, tarkistetaan osallistujat, kokouksen esityslista
ja edelliskerran kokousmuistio
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja merkittiin osallistujat. Tarkistettiin ja hyväksyttiin
edellisen kokouksen muistio. Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
2. Toisen asteen yhteistyöryhmän jäsenten tarkistaminen
Järjestäjäkunnat ja -tahot tarkistavat edustajansa, jos on tullut muutoksia työnkuviin yms.
Kokkolan lukiokoulutuksesta on jatkossa yksi opiskelijaedustaja, vuorossa Svenska
Gymnasiumin opiskelija. Toholammin kuntaa edustaa jatkossa uusi sivistysjohtaja Eeva
Päiviö; Kaustisen kuntaa Taina Lehtonen, Perhon kuntaa Mervi Pääkkö, Centriaammattikorkeakoulua Pekka Hulkko. Muut jäsenet pysyivät ennallaan.

3. Toisen asteen yhteistyön kustannukset vuonna 2015 toteuman mukaan

Todettiin edellisen vuoden kustannukset, Laskutus verkoston jäsenille on lähtenyt
sopimuksen mukaisesti tammikuun aikana.

Kulut toteutuman mukaan olivat 35 258 €. Taulukossa kulujen jakauma syksyn 2015
opiskelijamäärän
mukaan.
Toimistosihteerin
inhimillisen
virheen
vuoksi,
yhteistyökumppaneita on laskutettu vähän liikaa. Virheellinen summa hyvitetään kesän
laskutuksessa liitteen mukaisesti.
4. Toisen asteen yhteistyön koordinoinnin jatkaminen
Yhteistyö koulutuksen järjestäjien välillä on vakiintunut. Toisen asteen yhteistyöstrategian
mukaisesti toiminta nähdään edelleen tarpeellisena. Keskusteltiin toisen asteen
koordinaattorin työresurssin supistamisesta 40%:iin 50%:sta. Päätettiin perustaa työryhmä
tarkentamaan koordinaattorin työnkuvaa. Työryhmään valittiin Sirkku Purontaus, Markku
Anttila, Leena Kivijakola, Outi Leväniemi ja Terhi Petäjä. Työryhmän palaveri 9.3. klo 14.00
Ammattikampuksella. Kpedun hallitus käsittelee asian kokouksessaan 31.3.2016
5. Ajankohtaisia asioita koulutuksen kentällä
- Koulutusyhtymän johtaja Liisa Sadeharju kertoi Ammatillisen koulutuksen
reformista: reformi voimaan 1.1.2018. Aikuiskoulutus ja nuorten koulutus yhdistyy,
jolloin vain yksi tapa osoittaa osaaminen. Tutkinnon suorittaminen aikaan
sitomaton; osaamisen osoittaminen keskeistä. Muutos aiheuttaa esim. digitaalisten
palveluiden osalta valmistautumista.
- Johtava rehtori Markku Anttila kertoi Lukion OPS-uudistuksesta: Uusi OPS
käyttöön 1.8.2016 vuosiluokittain eli uudet lukiolaiset aloittavat uudella OPSilla.
Kokkolassa laaditaan kevään aikana yhteinen OPS Kokkolan suomalaisen lukion,
aikuislukion ja ruotsinkielisen lukion kanssa. Tuntijakoon ei merkittäviä muutoksia.
Uutena asioina teemaopinnot sekä taiteiden väliset kurssit. Lukion pedagoginen
kehittäminen tavoitteena.
- Terhi Petäjä alusti korkeakoulujen yhteishaun muutoksista. Keskusteltiin
muutosten mahdollisista vaikutuksista koulutuksen toteuttamiseen.
6. Muut ajankohtaiset asiat
- Opiskeluhuollon kuraattoripalvelujen tuottaminen: Sirkku Purontaus kertoi, että
kuraattoripalvelut siirtyvät kuntien vastuulle 1.1.2017 alkaen. Neuvottelut kuntien
kanssa menossa.
- Keski-Pohjanmaan ELO- ryhmän Elinikäisen ohjauksen toimintasuunnitelma on
päivitetty.
Toimintasuunnitelma on tehty ELY-keskusten määräyksestä.
Työryhmässä oli toisen asteen edustajana Terhi Petäjä, Chydenius-instituutista
Sanna Anttonen, Centria- ammattikorkeakoulusta Helinä Moilanen, Kpedun
aikuiskoulutuksesta Sirpa Salo, ja Kokkolan kaupungin edustajana Maria Hudd.
Toivottavaa on, että ohjausta antavat tahot ottavat suunnitelman käyttöön ja antavat
siitä palautetta, jotta siitä saadaan jatkossa työvälinen kentän tarpeisiin.
- 19.11.2016 vietetään Kaustisen musiikkilukion 40- vuotisjuhlaa.
- Perhonjokilaakson 2asteen yhteistyötoimintaryhmän kokous on 9.5.2016 klo 12.00
Vetelin valtuustosalissa, jonne toisen asteen koordinaattori pyydettiin mukaan.
- Pietarsaaren seudun lukiolautakunta on perustettu, mutta Pietarsaari ei toistaiseksi
mukana siinä. Tavoitteena kehittää alueen lukioiden yhteistyötä, mutta se ei ole
päättävä elin. Hankerahaa on saatu vuodeksi tämän toiminnan kehittämiseen.
- 2asteen lukioverkosto on hakenut OPH:n hankerahaa lukiokoulutuksen
pedagogiikan kehittämiseen ja opettajien kouluttamiseen.
- Oppilaitosten edustajat ovat pitäneet palaverin maakunnallisen Primus-Kurre
palvelimen siirtämisestä StarSoftille. Kpedu ei voi enää tarjota palvelua. Jokaisen
koulutuksen järjestäjän tulee tehdä omat sopimukset StarSoftin kanssa. Minna
Kallioinen on lähettänyt asiasta kirjeen kunnille.

7. Seuraava kokous Vetelissä16-5-2016 klo 13.00 Vetelin valtuustosalissa.

