Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen yhteistyöryhmä, ESITYSLISTA
TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2018
Aika ja paikka: ti 23.1.2018 klo 9.00 – 11.30 Isopaja, KPEDU, Närvilänkatu 8
Kutsuttu: Ammatillinen koulutus (6):
varapj. 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
pj. Markku Anttila, Kokkolan suomalainen lukio
Terho Taarna, Kokkolan kaupunki
Cecilia Hägglund-Nygård, Karleby svenska gymnasium
Leena Kivijakola, Kannuksen kaupunki Sakari Typpö
Henry Paananen, Kaustisen kunta
Tony Widjeskog, Kruunupyyn kunta
Mervi Pääkkö, Perhon kunta
Eeva Päiviö, Toholammin kunta
Maria Keltti-Heikkilä, Vetelin kunta (31.7.2018 saakka)
Asiantuntijaedustajat (8):
Teppo Rekilä, Keski-Pohjanmaan liitto
Pekka Hulkko, Centria- ammattikorkeakoulu
Marjut Kontiokoski, OAJ, lukiokoulutus
Dieter Heiermann, OAJ, ammatillinen koulutus
opiskelijajäsen Niko Remesaho, Toholammin lukio
opiskelijajäsen Sebastian Saarinen, Karleby svenska gymnasium
opiskelijajäsen ? Kaustisen Evankelinen opisto
opiskelijajäsenet Eemeli Valli ja Jenna Huhtala, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
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.
Liite 1: muistio 6.9.2017
Asian käsittely: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja merkittiin osallistuja. KSG:n
opiskelijaedustajaksi on nimetty Sebastian Saarinen, Kaustisen Ev. Opiston
opiskelijaedustaja on vielä nimeämättä. Selvitellään vaihdetaanko Timo Virolaisen tilalle
Mari Kerola vai jatkaako Timo Urheiluakatemian edustajana ryhmässä. Esityslista
hyväksyttiin sellaisenaan. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
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Ajankohtaiset asiat kunnittain ja miten oppimisprosessien
digitaalisuuteen on panostettu.
esitys: Esitellään oppilaitosten digitaalisia käytänteitä ja pohditaan yhteistyön
mahdollisuuksia opetuksen ja toiminnan digitaalisuuteen liittyen. Oppilaitosten TVTvastaavia on kutsuttu mukaan kokoukseen.
Asian käsittely:
Pekka Hulkko Centriasta: Yhteistyö väyläopintojen kautta on edennyt hyvin vuosien
varrella ja paljon on saatu aikaiseksi. Verkossa olevat opinnot ovat laajentuneet ja ne ovat
kaikille 2asteen opiskelijoille maksuttomia nyt ja ilmeisesti myös jatkossa. Opintoohjauksella on tärkeä rooli ja tulisi myös tiedottaa vanhempia muutoksista.
Kannus Sakari Typpö: Opettajien eLukio osaaminen on vahvaa mm. AC- ja Moodle
käytössä. Oppimisympäristöhanke on kehittänyt osaltaan toimintaa mm. opiskelijoiden
kanssa on yhdessä suunniteltu Mediahuone opiskelijoille. Jokainen opiskelija tuo oman
laitteensa kouluun, mutta huolta aiheuttaa se, että miten opiskelijoiden tasa-arvo toteutuu,
kun laitteet ovat kalliita. Mediahuone on avoin viihtyisä tila, jossa rauhallinen nurkkaus.
Langattoman verkon toiminta myös haasteena, kun laitteita on käytössä paljon. Keskeisintä
on, että opettajat innostuvat TVT-laitteiden hyödyntämisestä opetuksessa ja sen
kehittämisestä. Opettajilla on hyvät mahdollisuudet kouluttautua ja sijaisjärjestelyt
hoidetaan sille ajalle. sähköiset yo-kokeet on koettu hyviksi ja se osaltaan kehittää toimintaa.
Kaustisen Ev. Opisto Maria Murtomäki: ATK- luokan leasing koneista on luovuttu ja
se tilalla kannettavia koneita ja tabletteja. Office 365 ja Moodle käytössä. KOSKI-palveluun
tietoja päivitetään Primuksen kautta. Kyvyt.fi toimii mm. portfolioalustana ja TOPpäiväkirjat siellä. Opettajien TVT-taitoja on kartoitettu ja koulutusta järjestetty, mutta
opettajan asenne ratkaisee, käyttääkö hän TVT:tä työssään.
Aikuislukio Terho Taarna: Opettajille on tarjottu mahdollisuuksia käyttää digitaalisuutta
oeptuksessa, käytössä Moodle ja Office 365. Yo- kokeessa digitaalisuus näkyy eniten.
Lukiossa on kartoitettu, mitä jokaisen open tulee osata. KOSKI-palvelujen osalta selvitetään,
miten ammattilukilaiset syötetään järjestelmään.
KSG Cecilia Hägglund-Nygård: Digikirjasto otettu kokeilukäyttöön, Käytössä laajasti
digikirjoja. Sisäilmaongelmat olleet esillä mediassa.
OAJ Marjut Kontiokoski: Opiskelijat suosivat kirjoja, koska eivät halua kantaa
tietokonetta mukanaan joka päivä. Yhteislyseossa sähköisten kokeiden käyttämistä on
rajoittanut tilan puute. Ryhmätyötiloista myös pulaa. Englannin osalta sähköiset kokeiden
pisteytys (0-2) tiukka esim. jos yksi kirjan väärin lauseessa, niin pisteytys 0; nyt opettaja
joutuu tarkistamaan ja pisteyttämään kokeet vielä itse. Hanke ”kielitaitoja
kansainvälisyyteen ja työelämään” on lisännyt yhteistyötä KSG:n kanssa. Abittiin on hankala
tehdä kielten kokeita. Moodle sopii reaaliaineisiin paremmin; opiskelijat eivät ole kuitenkaan
kovin innokkaita tekemään tehtäviä Moodlessa.
KSL Markku Anttila: Lukioissa on pohdittu kielitaidon arvioinnin muuttamista
eurooppalaisen taitotasojen mukaisiksi, jotta se kuvaisi opiskelijan osaamista selkeämmin
myös ulkomailla. Palveluverkkouudistus toteutuu 2020, jolloin KSL:n toimipaikat
yhdistyvät. Lukio sai myös erityisen koulutustehtävän ”luonnontieteet ja teknologia” ja sen
totuttamista suunnitellaan kevään aikana. Henkilöstön täydennyskoulutushanke sai
jatkoaikaa kesään 2018 saakka.
Kokkolan ammattiopisto Sirkku Purontaus: Sirkku esitteli ammattiopiston TVTtoimintasuunnitelman. eTutor vertaistukijärjestelmä käytössä ja myös opiskelijoita
koulutettu digitutoreiksi. Perusteilla digipedatiimi. Digihankkeista esittely liitteessä.

Liisa Sadeharju: Ammatillinen koulutus uudistuu, katso video aiheesta ja esitys.
Hankkeessa on kehitetty Ohjaan.fi –sivusto lähinnä työpaikkaohjauksen tarpeisiin.
Keski-Pohjanmaan liitto Teppo Rekilä: Uusi nelivuotinen maakuntaohjelma on
valmistunut. Siinä painotetaan osaamisen ja oppimisympäristöjen kehittämistä.
Maakuntauudistuksen myötä käydään suoria neuvotteluita hallinnon (ministeriön) kanssa
alueen kehittämisestä. Maakunnan yhteistyö ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa
jatkuu ja voidaan esittää omia toiveita OKM:n suuntaan.
Tiedotettiin, että Kaustisen musiikkilukio on saanut erityisen koulutustehtävän
musiikissa sekä valtakunnallisen kehittämistehtävän. Katso tarkemmin musiikkilukion
nettisivuilta.
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Keski-Pohjanmaan urheiluakatemian kuulumiset
Esitys: Timo Virolainen esittelee urheiluakatemian nykytilannetta ja tulevaisuuden
suunnitelmia.
Asian käsittely: Suomessa on 19 urheiluakatemiaa. Yhteistyöverkostossa 2asteen
oppilaitokset, centria-amk ja yliopistokeskus. Yläkouluilla 8-9 luokkalaisille on vastaavaa
toimintaa urheiluakatemian ulkopuolella. Veteli on uutena mukana toiminnassa.
Urheiluakatemian aamutreenit kolme kertaa viikossa klo 7.45 alkaen. Lukiolaiset saavat
maksimissaan 6 kurssia. Tällä hetkellä toiminnassa 173 toisen asteen opiskelijaa, joista 110120 aktiivista. Centrian puolella myös aikuisurheilijoita. Neljä maajoukkueurheilijaa
opiskelee avoimessa yliopistossa. Vammaisurheilijat tulossa mukaan toimintaan.
Urheiluakatemiassa 7 valmentajaa ja 2 sopimusvalmentajaa. Akatemialaisille tarjotaan hyviä
asiantuntijapalveluita
mm.
lääkäri,
fysioterapeutti,
henkinen
valmennus.
Lajivalmennuksessa on 65% akatemialaisista (koripallo, jalkapallo, jääkiekko ja salibandy
sekä uutena baletti yhteistyössä konservatorion kanssa); lisäksi yksilölajeja. 1.8.2018
Urheiluakatemia siirtyi Keplin alaisuuteen kahden vuoden kokeilusopimuksella.
Urheiluakatemialaiset maksava jäsenmaksua, jolloin jäsenkortilla saa monia etuisuuksia ja
alennuksia mm. pallopelejä pääsee seuraamaan ilmaiseksi ja urheilutalon kuntosali on
käytössä maksutta.
Ammatillisten tutkintojen perusteet muuttuvat syksyllä 2018. Timo Virolainen, Tuula
Junttila, Juha Myllymäki ja Terhi Petäjä kokoontuvat 6.2. klo 9.30 suunnittelemaan, miten
urheiluakatemialaisten suoritukset merkitään todistuksiin.

4 Toisen asteen yhteistyön kustannukset ja laskutus vuodesta 2017 sekä
yhteistyön jatkaminen syksystä 2018 eteenpäin
Esitys: Koordinaattori esittelee edellisen vuoden kustannukset. Lisäksi sovitaan yhteistyön
jatkamisesta eteenpäin. Selvitetään, lasketaanko aikuisopiskelijoiden määrä mukaan
laskutuksen perusteena olevaan opiskelijamäärään vuonna 2018.
Asian käsittely: Vuoden 2017 kulut liitteenä. Keskusteltiin aiheesta. Toisen asteen
koordinoinnille nähtiin edelleen tarvetta. Kustannukset on jaettu opiskelijamäärän mukaan,
mutta nyt kun aikuisten ja nuorten koulutus kootaan yhteen toimialaoittain eikä
ammatillisella puolella ole enää laskentapäiviä, vaan siirrytään opiskelijavuosiperustaiseen
laskentaan, niin millä perusteilla jatkossa jaetaan kustannukset. Mietittiin erilaisia
kustannusten jakoperusteita oppilaitosten kesken. Päätettiin, että laskutuksen periaatteista
sovitaan erikseen seuraavassa kokouksessa ja pienempi ryhmä (Liisa, Markku ja Terhi)
valmistelee asiaa.
Vetelin kunnalta on tullut päätös 24.11.2017, että he ovat mukana yhteistyössä 31.7.2018
saakka.
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Muut ajankohtaiset asiat
- ammattikorkeakouluihin hakeutuminen jatkossa: AMK-valintojen kehittämishankkeen
kuulumisia ( Terhi Petäjä)
o katso tarkemmin koordinaattorin Marko Bodoravkin esitys
o kehittämishankkeen sivuille päivitetään ajankohtaisia asioita amk-hausta
http://www.amk-opiskelijavalinnat.fi
- jatkuva haku ammatilliseen koulutukseen KPEDUssa, katso tarkemmin liite.

6 Seuraava kokous
Kokous Keski-Pohjanmaan liitossa 28.3.2018 klo 13.00

