Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen yhteistyöryhmä, Muistio
TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2017
Aika ja paikka: Torstai 26.1.2017 klo 13.00 - 15.10, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Verstas
Kutsuttu:
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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, Jonna Ollikainen
Lukiokoulutus (10):
Peter Johnson, Kokkolan kaupunki
varapj. Markku Anttila, Kokkolan kaupunki
Terho Taarna, Kokkolan kaupunki
Nina Hansén, Karleby svenska gymnasium
Leena Kivijakola, Kannuksen kaupunki
Henry Paananen, Kaustisen kunta
Leif Jakobsson, Kruunupyyn kunta
Mervi Pääkkö, Perhon kunta
Eeva Päiviö, Toholammin kunta
Maria Keltti-Heikkilä, Vetelin kunta
Asiantuntijaedustajat (8):
Teppo Rekilä, Keski-Pohjanmaan liitto
Pekka Hulkko, Centria- ammattikorkeakoulu, Tuula Hohenthal
Marjut Kontiokoski, OAJ, lukiokoulutus, Timo Rajaniemi
Dieter Heiermann, OAJ, ammatillinen koulutus
Niko Remesaho, Toholammin lukio
opiskelijajäsen ? Karleby Svenska Gymnasium
opiskelijajäsen ? Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
opiskelijajäsen ? Kaustisen Evankelinen Opisto
Toimintaryhmien puheenjohtajat (2):
Sirkku Purontaus, Rehtorityöryhmä
Terhi Petäjä, Opinto-ohjaajatyöryhmä , siht.
Lisäksi (1):
Juha Paasimäki, Pietarsaaren kaupunki

Puheenjohtaja avaa kokouksen, tarkistetaan osallistujat, kokouksen esityslista
ja edelliskerran kokousmuistio
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 24.8.2016

Asian käsittely: Yhdistettiin pykälät yksi ja kaksi. Ks. Kohta 2.
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Esitellään uudet jäsenet ja nimetään opiskelijajäsenet
Opiskelijajäsenet vaihtuvat ja uudet jäsenet nimetään Kaustisen ev. Opistolta, Toholammin
lukiosta, KSG:ltä ja Keski-Pohjanmaan ammattiopistosta
Asian käsittely: Käytiin esittelykierros, kun mukana on uusia jäseniä. Toholammin
opiskelijajäseneksi on nimetty Niko Remesaho. Muut opiskelijakunnan jäsenet vielä
nimeämättä. Keko ry:ssä tällä hetkellä vain kaksi jäsentä, jotka valmistuvat tänä keväänä,
joten kun yhdistys on järjestäytynyt, niin valitaan opiskelijajäsenet. Ilmoittakaa sihteerille
muut opiskelijajäsenet viimeistään huhtikuun aikana.
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Ajankohtaiset asiat kunnittain ja miten toisen asteen strategia toteutuu
kunnissa. liite toisen asteen strategia
Asian käsittely: Kuultiin ajankohtaisia asioita kunnittain.
Sirkku Purontaus: Perhon toimipaikan rakennukset myyty Perhon kunnalle. Reformin
mukaisesti aikuisten ja nuorten perustutkinnon yhdistyvät vuonna 2018. Ammattilukioopinnot koetaan tärkeäksi; tällä hetkellä noin 250 ammattiopiston opiskelijaa opiskelee
ammattilukiossa. Jatkossa pohdituttaa, miten rahoitus saadaan riittämään niin, että
voidaan ostaa lukiokoulutusta entiseen malliin. 2asteen strategian mukaisesti
opiskelijoiden osallisuutta on viety eteenpäin kokoontumalla 13.1.2017 Kannuksessa
rehtoreiden ja opiskelijakuntien edustajien kanssa pohtimaan osallisuutta ja sen
edistämistä.
Heikki Aho: Järjestämislupa 50 perustutkinto-opiskelijalle. Jatkossa reformin mukaisesti
koulutus tulee avata myös aikuisille. Ammattilukio olisi hyvä malli myös valtakunnallisesti.
Opiskelijat tulevat konservatorioon ympäri Suomen. Muusikko-koulutusta järjestetään
varsinaisten konservatorioiden lisäksi myös
koulutuskuntayhtymissä. Toivotaan
yhteistyötä Kaustisen musiikkilukion kanssa mm. Markkinoinnin osalta.
Juha Paasimäki: Pietarsaaressa suomenkielinen lukio ja ruotsinkielinen lukio ovat saman
katon alla. Yhteistyö ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen välillä on marginaalista.
Tuula Hohenthal: Verkko-opintoja toiselle asteelle on tarjottu Vauhtia väylälle - hankkeessa
ja nyt edelleen Jatkoväylähankkeen puitteissa. Syksyllä 2asteen opiskelijoita ilmoittautui 54
kurssille, mutta 23 sai kurssin suoritettua ja osa jäi kesken tai hylättiin.
Jonna Ollikainen: Kaustisen Evankelisella Opistolla on keskitytty mm. Opiskelijoiden
ohjauksen ja osallisuuden edistämiseen sekä digiloikkaan, josta opiskelijat eivät välttämättä
ole niin innostuneita, vaan toivovat ohjausta käytännön ohjaustyöhön. Opiskelijat ovat
suorittaneet syksyn aikana opintoja toisen asteen tarjottimelta sekä väyläopintoja.
Henry Paananen: Musiikkilukiolla opiskelee muutama ammatillinen opiskelija.
Työssäoppimisen laajenemisen haasteet huomioidaan. Digiloikka tulee läpileikkaamaan
kaikkia aloja. Rehtorin rekrytointi menossa.
Markku Anttila: Maakunnallinen lukiohanke etenee ja koulutuspäiviin voi tulla mukaan
myös muiden lukioiden opettajia esim. Pietarsaaresta. OPH:lle on annettu lausunto mm.
Valmiina valintoihin, jossa otetaan kantaa jatko-opintovalintoihin. Palveluverkkoselvitys
meneillään; suunnitteilla lukioiden yhdistäminen yhteen toimipaikkaan vuonna 2018.
Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia siirtyy KEPLIn hallinnointiin.

Terho Taarna: Muutama opiskelija tekee ammatillisen tutkinnon jälkeen lukiokoulutuksen
loppuun toisessa lukiossa. Osa opiskelijoista tekee vain ylioppilastutkinnon eikä lukion
päättötodistusta. Muutama opiskelija opiskelee myös iltalukiossa.
Leena Kivijakola: Yhteistyötä Toholammin lukion ja ammattiopiston Kannuksen
toimipaikan kanssa. Aloitettu yhteistyö myös opiskelijoiden
vapaa-ajan vieton
kehittämiseksi mm. tekemällä opiskelijoille kartoitus aiheesta.
Terhi Petäjä: Katsottiin taulukosta, mitä asioita opiskelijakuntien edustajat toivat esille
osallisuuspäivässä Kannuksessa 13.1.2017.
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Toisen asteen yhteistyön kustannukset ja laskutus vuodesta 2016

Asian käsittely: laskutus toisen asteen yhteistyön kustannuksista on lähtenyt kuntiin liitteen
mukaisesti. Kulut vuodesta 2016 olivat yhteensä 29 045,17 €, joka jaetaan
kuntien/oppilaitosten kesken suhteessa opiskelijamääriin.
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Keski-Pohjanmaan Moodle (Jukka Penttinen)
Asian käsittely: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on harkinnut moodlen linkittämistä
Office 365-palveluun. Ongelmana se, että linkitys ei onnistu, jos olemme yhteismoodlessa.
Keskusteltiin käyttökokemuksesta, tyytyväisyydestä sekä miten edetään, jos integroidaan
moodle 365-palveluun. Näillä näkymin Pietarsaari jää todennäköisesti pois
yhteismoodlesta, koska eivät käytä sitä, sillä heillä on käytössä googlen palvelut. Myöskään
Kannus ei ole sitä käyttänyt. Ammattilukio käyttää moodlea, mutta ongelmana ollut, että
opiskelijoiden jakamat tiedostot 365-kautta eivät aina näy lukion opettajille.
Päätettiin, että kutsutaan kokoon tietohallintotyöryhmä, joka miettii tähän ratkaisua. Jukka
Penttinen kutsuu ryhmän kokoon, mutta ilmoittakaa osallistujien nimet Terhille. (Kokkola:
Rolf-Erik Mäkelä, Terho Taarna, Konsa: Carl Hagvist), Vetelin ja Perhon edustajat?

6 Tarjottavien verkkokurssien hinnan tarkistaminen
Yhteisten tutkinnon osien osalta on tullut tarvetta tarkistaa verkkokurssin hintaa suhteessa
siihen, mitä opettajalle maksetaan kurssin ohjauksesta ja arvioinnista.
hinnastoliite
Päätettiin, että muutetaan 1-2 osp tilalle 1,5 osp, jolloin 1 lukiokurssi vastaa 1,5 osp. Laskutetaan
kurssit suhteessa tähän.
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Jatkoväylä- sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun
Kyseessä Keski-Pohjanmaan ammattiopiston hanke yhteistyössä Centriaammattikorkeakoulun sekä 10 muun koulutuksen järjestäjään kanssa (Mamk, Haaga-Helia,
Karelia, PKKY, Esedu, Sami, Jedu, Keuda, Hyria, Kyamk). Hanke on alkanut lokakuussa
2016 ja kestää vuoden 2018 loppuun. Hankkeen tuotokset palvelevat myös kaikkia 2asteen
oppilaitoksia. Pääpainoina Keski-Pohjanmaalla on opinto-ohjauksen ja verkko-opintojen
kehittäminen.
Katso tarkemmin liite.

8 Muut ajankohtaiset asiat
Lausuntopyynnöt: Oppilaitosten tulee antaa lausunnot 27.1.2017 mennessä korkeakoulujen
hakumenettelyistä.
9 Seuraava kokous
22.5. Kokkolan suomalaisella lukiolla klo 9.00

