Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen yhteistyöryhmä, Muistio
TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 2/2017
Aika ja paikka: Maanantai 22.5.2017 klo 9.00 – 11.00, Kokkolan suomalainen lukio, Kiviniityn
toimipaikan auditorio, Kuusitie 3, Kokkola.
Kutsuttu: Ammatillinen koulutus (6):
pj. Liisa Sadeharju, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Jukka Penttinen, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Timo Virolainen, Kokkolan kaupunki
Sirkku Purontaus, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Heikki Aho, Keski-Pohjanmaan konservatorio
Maria Murtomäki, Kaustisen Evankelinen Opisto
Lukiokoulutus (10):
Peter Johnson, Kokkolan kaupunki
varapj. Markku Anttila, Kokkolan suomalainen lukio
Terho Taarna, Kokkolan kaupunki
Nina Hansén, Karleby svenska gymnasium
Leena Kivijakola, Kannuksen kaupunki
Henry Paananen, Kaustisen kunta
Tony Widjeskog, 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
Marjut Kontiokoski, OAJ, lukiokoulutus
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
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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.
Asian käsittely: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin osallistujat ja hyväksyttiin
edellisen kokouksen muistio ja esityslista. Kolme opiskelijajäsentä on vielä nimeämättä.
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Yhteistyön painopisteiden sekä toimenpiteiden määrittely tulevalle lukuvuodelle.

Esitys: Päätetään seuraavalle lukuvuodelle kehittämisteemat ja painopisteet, jotka toimivat
työryhmien toimintasuunnitelmien perustana. Perusteet 2asteen yhteistyöstrategiasta.

Asian käsittely: Keskusteltiin ja päätettiin tulevat painopistealueet.

1) Opiskelijoiden osallisuus oli tämän lukuvuoden painopiste ja sitä on syytä jatkaa vielä
esim. kutsutaan opiskelijakuntien edustajat toiseen tapaamiseen ja katsotaan, onko
tammikuussa sovitut asiat menneet eteenpäin. Kokkolan suomalaisessa lukiossa on
järjestetty talven aikana opiskelijoiden osallisuuden lisäämiseen liittyvä tulevaisuuspaja.
2) Vahvistetaan digitaalisia oppimisprosesseja; oppilaitoksissa on käytössä erilaisia
sähköisiä oppimisympäristöjä (Moodle, Its Learning, Optima, Google, Office-365) ja
lukion kursseja on saatavilla sähköisesti esim. Sanoma Pro Oppimisympäristö, eLukio,
Isoverstas. Verkkopedagogiikkaa hyödynnetään kuitenkin lukio-opetuksessa vielä
suhteellisen vähän, vaikkakin jotkut opettajat käyttävät aika paljonkin tietotekniikkaa
opetuksessaan. Hankkeessa ”Lukion opettajauus päivittyy ohjaamaan tulevaisuuden
osaamiseen” koulutetaan parhaillaan alueen opettajia mm. hyödyntämään digitaalisia
opetusmenetelmiä opetuksessa. Hankkeen puitteissa järjestettyyn koulutukseen voidaan
syksyllä kutsua myös muiden oppilaitosten opettajia. Ammattiopistolla on 15.9.
eLearning-päivä, johon myös voi osallistua. Pohdittiin myös mahdollisuutta rakentaa
yhteinen DigiTutor-verkosto, sillä vaikka oppilaitoksilla on käytössä erilaisia sähköisiä
oppimisympäristöjä, niin opiskelijoilla tulisi olla valmius käyttää erilaisia järjestelmiä.
Ehdotettiin että rehtorityhmä ja yhteistyöryhmä voisi yhdessä kokoontua syksyllä
ja selvitellä, missä vaiheessa digitaalisuudessa ollaan kussakin
kunnassa/oppilaitoksessa ja suunnitella esim. yhteistä koulutusta aiheesta.
3) Yksilölliset opintopolut ja ohjaus: Kpedun Jatkoväylä-hanke hyödyttää myös kaikkia
toisen asteen oppilaitoksia, sillä siinä selvennetään Centrian väyläopintotarjontaa ja
kehitetään jatko-opinto-ohjausta. Keskusteltiin myös mahdollisuuksista tehdä enemmän
yhteistyötä ruotsinkielisten ja suomenkielisten oppilaitosten kesken esim.
opiskelijavaihtoa osana yksilöllisiä opintopolkuja. Kpedun oporyhmä tiedottaa syksyllä
alueen opinto-ohjaajia ja rehtoreita, millä perusteilla ammatillisesta koulutuksesta
haetaan jatkossa korkeakouluopintoihin.
4) Rakenteiden osalta alueellista yhteistyötä lähikuntien oppilaitosten kesken vahvistetaan
edelleen.
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Vahvistetaan toisen asteen hinnastoliite lukuvuodelle 2017-2018
Esitys:
Tehdään hinnastoliitteeseen tarvittaessa päivityksiä ja vahvistetaan hinnastoliite
lukuvuodelle 2016-2017. Tammikuun 2017 kokouksessa päätettiin tarkistaa hinnastoliitettä
niin, että1-2 osp tilalle merkittiin 1,5 osp, jolloin 1 lukiokurssi vastaa 1,5 osp. Laskutetaan
kurssit suhteessa tähän. ks. hinnastoliite.
Asian käsittely: hyväksyttiin hinnastoliite. Lukion opiskelijoita on lukuvuoden aikana
osallistunut vain KPEDUn hygieniaosaamisen 1 osp kurssille ja se on laskutettu taulukon
mukaan. Syyslukukaudella Kaustisen Evankelisen Opiston opiskelijat suorittavat YTOopintoja.

4 2asteen nykytila ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötarve KeskiPohjanmaalla
Esitys:

Lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja korkea-asteen koulutuksen edustajat
esittelevät ajankohtaisia, meneillä olevia asioita ja suunnitelmia.

Asian käsittely: Yhteistyötarvetta oppilaitosten välillä on ja sitä kehitetään alueellisesti.
Esimerkiksi Kaustisella musiikkilukion ja Kaustisen Evankelisen opiston opiskelijoita ja
henkilökuntaa on ryhmäytetty yhdessä. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Vetelin
toimipaikalla ja musiikkilukiolla on yhteisiä tutkinnon osia. Kaustisen Ev. Opiston opiskelijat
ovat suorittaneet Kpedun verkkokursseja ja he ovat osallistuneet väyläopintoihin.
Kannuksessa on yhteistyötä tehty mm. opiskelijoiden vapaa-aikaan liittyvissä asioissa.
Kruununypyyn edustaja totesi, että yhteistyössä on hyvä olla mukana, jotta saa tietoa siitä,
mitä muilla paikkakunnilla ja oppilaitoksissa tehdään; Kruunupyyn lukioon on hakenut
ennätysmäärä uusia opiskelijoita (80). Kannuksen lukio, Kokkolan suomalainen lukio ja
Kaustisen musiikkilukio ovat hakeneet lukioiden erityistehtävä lupaa. Koordinointi todettiin
edelleen tärkeäksi yhteistyön jatkumisen kannalta. Koordinaattorin toimenkuva on sovittu
vuodeksi eteenpäin 40% työresurssilla.
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Yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaminen 2asteen yhteistyönä
esitys:
keskustellaan, mikä on yksilöllisten opintopolkujen toteutumisen nykytilanne ja tarve eri
oppilaitoksissa
Asian käsittely: Yhteistyötä yksilöllisten opintopolkujen toteuttamiseksi tehdään
alueellisesti. Ammattilukiossa opiskelee 233 opiskelijaa. Yhteistyötä ruotsinkielisten ja
suomenkielisten oppilaitosten kesken voisi kehittää enemmän esim. opiskelijavaihdon ,
yhteisten tapahtumien (esim. svenska dagen) ja kielitutkintojen osalta. Väylä-opinnot ovat
tarjolla kaikille 2asteen opiskelijoille.

6 Muut ajankohtaiset asiat
- sovittiin lukuvuoden 2017-18 kokousajat ja paikat. Syyskokouksen asioina mm. lukuvuoden
2016-17 toimintakertomusten käsittely ja lukuvuoden 2017-18 toimintasuunnitelmien
hyväksyminen.
o seuraava kokous 6.9. klo 9.00 Kokkolassa, kpedu
o tammikuun kokous 23.1. klo 9.00 Kaustisella
o kevään kokouspäivää ei vielä päätetty
- Kokkolan kaupunki on päättänyt, että 10 lk ei aloiteta Kokkolassa syksyllä 2017. LUVAkoulutus jatkuu. Kruunupyyn kansanopistolla toimii 10-luokka (base camp).
- Liisa Sadeharju esitteli ammatillisen koulutuksen lainsäädännön keskeiset muutokset sekä
valmiina valintoihin II (ammatillisen koulutuksen suorittaneet jatko-opintoihin)
työryhmän esityksen. Katso tarkemmin OKM:n linkit
o mikä muuttuu opiskelijalle
o mikä muuttuu koulutuksen järjestäjälle
o ammatillisen koulutuksen reformi
o valmiina valintoihin II

-

Keskusteltiin, miten kuraattori ja erityisopettajapalvelut on järjestetty eri
paikkakunnilla. Todettiin että palveluja on kaikilla saatavilla.
Markku Anttila tiedotti, että syksyllä 2018 Kokkolan suomalainen lukion toimipaikat
yhdistyvät samaan Länsipuiston kiinteistöön.
Urheiluakatemia siirtyy KEPLIn hallinnoitavaksi syksyllä 2017. Pyydetään
Urheiluakatemia esittäytymään syksyn yhteistoimintaryhmän kokoukseen 6.9.

