Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen yhteistyöryhmä, MUISTIO
TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2019
Aika ja paikka: ti 23.12019 klo 14.00- 16.40 Kannuksen kaupungintalo, Kannus
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
Cecilia Hägglund-Nygård, Karleby svenska gymnasium
Leena Kivijakola, Kannuksen kaupunki
Henry Paananen, Kaustisen kunta, Mailis Tastula
Tony Widjeskog, Kruunupyyn kunta
Mervi Pääkkö, Perhon kunta
Eeva Päiviö, Toholammin kunta
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, Jenni Kuljunlahti, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Sari Lehto, Avoin Yliopisto
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 18.9.2018
Asian käsittely: Merkittiin osallistujat ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan.
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Ajankohtaiset asiat kunnittain
Asian käsittely:

Kpedun opiskelijajäsen Jenni Kuljunlahti esittäytyi: hän toimii myös Kokkolan
nuorisovaltuustossa ja ammattiopiston opiskelijakunnassa, toisen vuoden media-alan
opiskelija Kalajoelta.
Kaustinen: Ammatillisen koulutuksen rahoitukseen liittyvät asiat ovat päällimmäinen
huoli. Opiskelijavuosimäärän täyttämisenvelvoite on tärkeää. Opiskelijavuotta vähentävät
nk. osa-aikaiset opiskelijat.
Toholampi: Koulumäen rakentuminen, rehtorit pitäneet kokouksia.
KSL: 1.8.2021 toimipaikat yhdistyvät; 1.8.2019 uusi lukiolaki voimaan; OPH:n hanke
“tutoropettajatoiminta” (20 000€) menossa läpi, mukana Kokkola, Toholampi, Kaustinen.
Hankkeessa opettaja tuutoroi muita opettajia; hankkeen avulla toiminta saadaan käyntiin.
Huhtikuussa on tulossa uusi hankehaku lukioiden kehittämiseen. Koulutuksen järjestäjä voi
jatkossa päättää opojen osalta vuosityöaikaan siirtymisestä.
Kannus: Yläkoulun rehtori hoitaa myös lukion rehtoriutta ja lisäksi avataan apulaisrehtorin
virka.
Centria: Kampus valmistunut aikataulun mukaisesti. Koulutuskirjasto siirtyy sinne helmikuun
alussa ja se on myös yliopistokeskuksen käytössä. Maakuntauudistuksen tiimoilta kokoontuu
monia ryhmiä ja koulutus korostuu uudistuksessa; meidän tulee olla aktiivisia Keski-Pohjanmaan
Liittoon päin yhteistyön kehittämiseksi.
KPEDU: Vuosityöaika otettu käyttöön vuoden alusta; opettajilla sidottua ja sitomatonta
työaikaa, mikä jakautuu eri lailla liiketaloudessa ja entisessä aikauiskoulutuksessa kuin muilla
aloilla. Opinto-ohjaajilla ei ole sitomatonta työaikaa, joten he tekevät työresurssinsa työpaikalla
pääsääntöisesti 8-16 välillä. Jatkuvan haun kautta tulee noin puolet opiskelijoista.
Opiskelijavuodet rahoituksen perusta, ei olla ihan päästy siinä tavoitteeseen. LEAN-seminaarissa
oli yli 200 henkilöä ja siitä tuli hyvä palaute. Toholammilla koulurakennus on kunnalla vuokralla.
Opiskelijajäsen piti hyvänä sitä, että myös kesällä voi opiskella ja valmistua sitten aikaisemmin.
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II-asteen sopimus koulutusyhteistyöstä
Esitys: työryhmä (Liisa, Markku ja Terhi) kokoontuivat 24.10.2018 päivittämään II-asteen
sopimusta, sopimusluonnos liitteenä. Tarkistetaan sopimus ja tehdään siihen tarvittavat
muutokset.
Asian käsittely: Käytiin läpi sopimusluonnos ja tehtiin muutoksia asiakirjaan, mm
tavoitteet supistettiin kahteen laajaan kokonaisuuteen, jotka pitävät sisällään monenlaisia
asioita. Työryhmä vielä viimeistelee sen ja laitetaan se sitten tälle työryhmälle
kommentoitavaksi.

4 Lukioiden yhteistyö korkeakoulujen kanssa
Esitys: Uusi lukiolaki edellyttää, että lukiot tekevät yhteistyötä korkea-asteen kanssa.
Lukioiden edustajat ovat suunnitellee kesäyliopiston, avoimen yliopiston ja centriaammattikorkeakoulun avoimen amk:n kanssa lukion opiskelijoille tarjottavista kursseista.
Kurssit on jo syötetty Kokkolan lukioiden wilmaan, josta opiskelijat voivat kevään aikana
valita kursseja seuraavalle lukuvuodelle.
Ammatillisella puolella opiskelijat tekevät vuosittain väyläopintoja centria amk:n tarjoamia
avoimia ammattikorkeakouluopintoja (Averko) ja nämä opinnot ovat olleet maksuttomia.
Opiskelijoita on ollut Keski-Pohjanmaan ammattiopistosta, K-P:n konservatoriolta ja
Kaustisen Ev. Opistolta. Lukiokoulutuksesta Kaustisen musiikkilukion opiskelijat ovat myös
ilmoittautuneet näille kursseille.

Nyt tarjolla olevat Kesäyliopiston ja Avoimen yliopiston opinnot ovat maksullisia, mutta
opintojen pitäisi ilmeisesti olla 2asteen opiskelijoille maksuttomia. Sitoutuvatko kunnat /
oppilaitokset maksamaan opinnoista aiheutuvat kustannukset? Ilmeisesti lukiolaisten
kurssivalintamäärät tulevat olemaan melko vähäisiä.
Opintotarjonta taulukko liitteenä.
Esitys: keskustellaan aiheesta
Asian käsittely: Rehtorit ovat vieneet asiaa eteenpäin, mutta on hyvä että
sivistysjohtajatkin ovat tietoisia siitä, jotta voivat tehdä asiaan liittyviä päätöksiä.
Kesäyliopiston ja avoimen yliopiston maksut herättivät keskustelua esim. Pitäisikö
maksuttomuus olla tiettyyn määrään asti. Monilla paikkakunnilla maksuttomuus ei
ole noussut mitenkään erityisesti esille. Miten ammattilukiolaisten kohdalla
toimitaan: maksaako kaupunki vai ammatillinen koulutus mahdolliset maksut?
Kaivattiin yhteisiä selkeitä linjauksia.
Pekka Hulkko korosti, että Centrian Averkon kurssit ovat edelleen maksuttomia
toisen asteen opiskelijoille ns. Väyläopinnot.
Rehtoreilla on seuraava kokous korkea-asteen kanssa 25.3. klo 13.00
Yliopistokeskuksessa tai Centriassa ja sivistysjohtajat ovat tervetulleita mukaan
jatkamaan keskustelua aiheesta.
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Toisen asteen yhteistyön kustannukset ja laskutus vuodesta 2018
Esitys: Koordinaattori esittelee edellisen vuoden kustannukset. Kustannukset yhteensä
20 053,80 €. Kesällä 2018 on laskutettu puolet arvioidusta summasta ja nyt laskutetaan
loput toteutuneiden kustannusten mukaan. Taulukko vuoden 2018 kustannusten jaosta.

Asian käsittely: Annettiin taulukko tiedoksi jäsenille.
6 Muut ajankohtaiset asiat
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Centrian avoimet ovet 13.3.2019
30.1. klo 14.00 Kannuksessa Maakuntauudistuksen vaikutus kuntiin- tilaisuus:
alustajana Matti Kaivosoja ja muutosagentti Piritta Pietilä-Litendahl, tervetuloa!
25.3. klo 13 rehtoreiden tapaaminen korkea-asteen kanssa; sivistysjohtajat voivat
tulla mukaan keskustelemaan korkea-asteen opintojen tarjoamisesta lukion
opiskelijoille.

Seuraava kokous

21.5.2019 klo 13.30 Centrian tiloissa Talonpojankatu 2, Kokkola.

