
Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen yhteistyöryhmä, Muistio 

 

TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2021 

Aika ja paikka: 2.2.2021, klo 9.00–10.30 Isopaja tai Teams -yhteys 

Kutsuttu:  Ammatillinen koulutus (4): 
vpj. Ari Maunuksela, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä  
Sirkku Purontaus, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
Heikki Aho, Keski-Pohjanmaan konservatorio  
Maria Murtomäki, Seurakuntaopistopisto, Kaustinen  
Lukiokoulutus (9):  
Cecilia Hägglund-Nygård, Kokkolan kaupunki  
pj. Markku Anttila, Kokkolan kaupunki  
Leena Kivijakola, Kannuksen kaupunki  
Mailis Tastula, Kaustisen kunta,  
Tony Widjeskog, Kruunupyyn kunta vt. sivistystoimenjohtaja Carina Ahlström 
Pasi Kanniainen, Perhon kunta 
Juha Paasimäki, Pietarsaari 
Eeva Päiviö, Toholammin kunta  
Maria Keltti-Heikkilä, Vetelin kunta  
Asiantuntijaedustajat (9):  
Teppo Rekilä, Keski-Pohjanmaan liitto 
Jennie Elfving, Centria- ammattikorkeakoulu Nina Lång 
Sari Lehto, Avoin Yliopisto  
Timo Virolainen ?, KEPLI  
Uusi henkilö tulossa, OAJ, lukiokoulutus  
Dieter Heiermann, OAJ, ammatillinen koulutus  
opiskeiljajäsen?, Toholammin lukio 
Opiskelijajäsen, Josper Tuurinmaa, Kokkolan kaupunki  
opiskelijajäsen Jenni Kuljunlahti, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  
opiskelijajäsen ? Keski-Pohjanmaan konservatorio  
opiskelijajäsen ? Seurakuntaopisto  
Toimintaryhmien puheenjohtajat (2): 
Sirkku Purontaus, Rehtorityöryhmä  
Merja Kivelä, Opinto-ohjaajatyöryhmä 
Muut (1): 
Eija Mastosalo, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, siht. 

 

1. 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: Merkittiin osallistujat ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 

Hyväksyttiin esityslista. 

http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2020/10/Muistio1.10.2020.pdf


2. Ajankohtaiset asiat kunnittain 

Asian käsittely:  

Musiikkilukio: Jatkaa työtään erityistehtävässään. Yhteistyö Kpedun Kaustisen 

toimipaikan kanssa lisääntyy. 

Pietarsaaren suomenkielinen lukio-opetus: Ops -työ meneillään. II-asteen 

verkostoyhteistyö koetaan tärkeänä. Korona tilanteen takia penkkarit peruttu. 

Toholampi: Koronalta vältytty. Uusi alakoulurakennus valmistumassa, yläkoulu/lukio 

tilat seuraavaksi remonttiin.  

Veteli: Perusopetukseen saatu rahoitus siirtymävaiheen ohjauksen hankkeelle. 

KSL: Ops -työssä ainekohtaiset suunnitelmat valmiita maalliskuussa, kokonaisuus 

huhtikuussa. Lukiot samaan toimipaikkaan n. puolen vuoden viiveellä. Myös 

Kokkolassa lukiolaisten tapahtumat peruttu. Ruotsinkielisen lukion toiminta edelleen 

väistötiloissa. 

Kpedu: Eletään tarkasti Koronan kanssa. Epidemian aikana tullut säästöjä mm. 

matkustus- ja tarvikekulujen kautta. Valmistellaan auto- ja logistiikka-alojen 

oppimisympäristöjen uudistamista. Uusi Strategia valmistelussa. Saatu urheilijan 

ammatillisen koulutuksen erityistehtävä ja kahdelle uudelle tutkinnolle 

järjestämislupa. Alueelle kunnallisen työllisyydenhoidon pilotti jossa mahdollisesti 

voidaan tarjota koulutus- neuvonta- ja ohjauspalveluita sekä yritysten työvoiman 

tarpeeseen vastaavia koulutuspalveluita. 

Seurakuntaopisto: Syksyllä pysytty mahdollisimman paljon lähiopetuksessa. 

K-P konservatorio: Saatu lisärahoituksia. Taiteen perusopetuksessa 1500 opiskelijaa, 

jatkuvan haku musiikin opintoihin saanut suosiota kautta maan. 

 

3. Hyvät käytännöt Korona -epidemian hallinnassa 

Esitys: Jaetaan kokemuksia ja keskustellaan aiheesta 

Asian käsittely: Puheenjohtaja totesi maakunnan selvinneen epidemiasta tähän 

saakka hyvin. Kokkolassa on 29.1. annettu uusi 6–9 luokkien maskien käyttösuositus 

niissä kouluissa, joissa toimitaan yhdessä lukion kanssa. Maskeja on jaettu oppilaille. 

Maria Murtomäki näki hyväksi, että lukiossa ja yläkoulussa on yhtenäinen käytäntö. 

Ruokailun porrastus, tuolien vähentäminen, käsidesi saatavilla ja ohjeista 

muistuttaminen koettu myös tärkeäksi.  

4. Oppivelvollisuuden laajentaminen ja maksuton toinen aste 

Esitys: Ari Maunuksela alustaa keskustelun. Keskustelua erilaisista 

toteutussuunnitelmista.  



 

Asian käsittely: Keski-Pohjanmaan virtaus n. 5000 opiskelijaa. Kpedulle vaikutus n. + 

50–60 hakijaa. Maksuttomuudesta aiheutuvien kulujen arviointi on vielä vähän 

hankalaa. Kokonaiskustannus rakentuu 3 vuoden aikana (siirtymäaika) 9.2. tulossa 

tietoisku OPHlta jossa toivotaan saatavan selvyyttä joihinkin avoimiin asioihin. Tietoa 

kerätään tulevan lukuvuoden valmistelua varten. Hankintojen osalta ammatillisella 

puolella pohdituttaa mitä välineitä/tarvikkeita opiskelija käyttää oppilaitoksessa, 

mitä tarvitaan kotiin.  

Kokkolassa tietokoneet hankitaan kaikille aloittaville lukiolaisille, vuosiluokka 

kerrallaan.  

 
5. Toisen asteen yhteistyön strategian uusiminen /päivittäminen  

Esitys: Toimintaryhmä esittelee valmistelut ja suunnitelman strategian laatimiseksi 

Asian käsittely: Työryhmä on kokoontunut kerran. Valmistelussa on Wepropol -

kysely, jolla arvioidaan edellisen strategian onnistumista ja haetaan uuden 

painopistealueita. Kysely lähetetään helmikuun aikana yhteistyöverkoston opoille, 

rehtoreille, muille yhteistyöryhmän jäsenille ja toiminnassa mukana olleille tahoille. 

Valmisteluryhmä työstää strategiaa kyselytulosten pohjalta ja luonnos esitellään 

toukokuun kokouksessa.  

 

6. Toisen asteen yhteistyön kustannukset ja laskutus vuodesta 2020  

Esitys: Koordinaattori esittelee edellisen vuoden kustannukset. 

Asian käsittely: Vuoden 2020 kustannukset yhteensä 20513,66. Kesällä 2020 on 

laskutettu puolet arvioidusta summasta ja tammikuussa 2021 loput toteutuneiden 

kustannusten mukaan. Taulukko 2020 kustannusten jaosta. 

 

7. Muut ajankohtaiset asiat  

• Yhteishaku 

• Valman haku samaan aikaan yhteishaun kanssa. 

• Konservatorion kevään konserttikalenteri julkaistu 

 

8. Seuraavat kokoukset  

Tiistaina 25.5.2021 klo 9.00 - 11.00 Kaustisella Seurakuntaopistolla. 

 

http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2021/02/kustannukset-ja-laskutus-2020.pdf

