
Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen yhteistyöryhmä, Muistio  
       
TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 2/2021 
 
Aika ja paikka: tiistai 15.6.2021 klo 9-11 TEAMS-kokous 
Kutsuttu: Ammatillinen koulutus (4): 
 varapj. Ari Maunuksela Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 

Sirkku Purontaus, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
 Heikki Aho, Keski-Pohjanmaan konservatorio 
 Maria Murtomäki, Seurakuntaopisto, Kaustinen 
 Lukiokoulutus (9): 
 Terho Taarna Kokkolan kaupunki 
 pj. Markku Anttila Kokkolan kaupunki 
 Milka Mattila, Kokkolan kaupunki 

Leena Kivijakola, Kannuksen kaupunki, Maija Huuki-Anthopoulous 
 Mailis Tastula, Kaustisen kunta 
 Carina Ahlström, Kruunupyyn kunta, rehtori Viola Storbacka 
 Pasi Kanniainen, Perhon kunta 
 Juha Paasimäki, Pietarsaaren kaupunki 
 Eeva Päiviö, Toholammin kunta 
 Maria Keltti-Heikkilä, Vetelin kunta 
  
 Asiantuntijaedustajat (9): 
 Teppo Rekilä, Keski-Pohjanmaan liitto 
  Nina Lång, Centria- ammattikorkeakoulu, Jennie Elfving, 
 Sari Lehto, Avoin Yliopisto 

Timo Virolainen, KEPLI 
 ?kuka, OAJ, lukiokoulutus 
 Dieter Heiermann, OAJ, ammatillinen koulutus 
 opiskelijajäsen?, Toholammin  lukio 
 opiskelijajäsen Josper Tuurinmaa, Kokkolan kaupunki 
 opiskelijajäsen ? Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
 opiskelijajäsen ? Seurakuntaopisto 
 Toimintaryhmien puheenjohtajat (2): 
 Sirkku Purontaus, Rehtorityöryhmä  
 Terhi Petäjä, Opinto-ohjaajatyöryhmä, siht. 
 Muut 
  
  

 
1 Puheenjohtaja avaa kokouksen, tarkistetaan osallistujat, kokouksen esityslista ja edelliskerran 

kokousmuistio  
Asian käsittely: Puheenjohtaja Sirkku Purontaus avasi kokouksen ja merkittiin osallistujat (11 paikalla 
etänä). Tarkistettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. Tarkistettiin kokouksen esityslista. 

   
 

2 Toisen asteen yhteistyöstrategian uusiminen / päivittäminen 
Esitys: Toimintaryhmä esittelee uusitun yhteistyösopimuksen pohjan. Työryhmä esittää, että 
varsinaista toisen asteen strategiaa ei tehdä, vaan uusittu yhteistyösopimus sisältää myös strategiset 
suuntaviivat yhteistyölle. 

 



Asian käsittely: Muokattiin yhdessä luonnosversiota, joka lähetetään vielä kaikille jäsenille 

kuntien / oppilaitosten käsittelyä varten.  Kommentit ja täydennykset pyydetään tekemään 

elokuun loppuun mennessä. Lopullinen sopimus käsitellään ja hyväksytään syksyn 

yhteistyöryhmässä. Sopimus astuisi voimaan 1.1.2022. 

 

3 Vahvistetaan toisen asteen hinnastoliite lukuvuodelle 2021-22  
Esitys:  
Tehdään hinnastoliitteeseen tarvittaessa päivityksiä ja vahvistetaan hinnastoliite 
lukuvuodelle 2021-20. Lukiossa otetaan käyttöön opintopisteet (op)  syksyllä 2021; 75 
kurssia = 150 op. Miten määritellään hinnastossa laajuus suhteessa ammatillisen 
koulutuksen osaamispisteeseen (osp)? 
 
Asian käsittely: Päivitettiin hinnastoliite 2021-22. Lukion kurssia tulee vastaamaan 2 op:n 

 kokonaisuus.  Hinnat pidettiin ennallaan.  
 

4 Yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaminen 2asteen yhteistyönä ja korkea-asteen 
kanssa 
Yhteistyötä yksilöllisten opintopolkujen toteuttamiseksi tehdään alueellisesti.  
 
Jatkoväylä ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun on saatu toimivaksi. 
Lukuvuonna 20-21 ammattiin opiskelevat valitsivat 37 kurssia, joista suorituksia on tullut 
tässä vaiheessa 12. . Luonnonvara-alalla viisi opiskelijaa on suorittanut väyläopintoja 
Oamk:iin ja 1 Savoniaan. 
Uutuutena on alkamassa Vauhtiväylä tekniikan aloille. Myös liiketalouteen suunnitteilla 
vastaava väylä ja sitä toivotaan myös sos. ja terv. alalle. 
 
Lukiokoulutuksen ja korkea-asteen yhteistyö on käynnistynyt; opiskelijoilla on mahdollisuus 
valita wilman kautta korkeakouluopintoja keväisin seuraavalle lukuvuodelle.  
Lukuvuonna 20-21 opintoja valittiin kuitenkin vielä vähän esim. kesäyliopiston ja 

ammattikorkeakoulun opintoja ei valittu lainkaan, mutta kolme lukion opiskelijaa valitsi 

yliopistokeskuksen opintoja. 

- Vetelin lukiosta suoritettu Oulun avoimessa yliopistossa ”Johdatus 

lääketieteelliselle alalle 2 op”, 2 opiskelijaa + muutama muukin työnalla 

 
 
28.4. pidetyn lukiokoulutuksen ja korkea-asteen yhteistyöpalaverissa tuli esille, että suurin 
syy vähäisten kurssien suorittamiseen on se, että opiskelijat kokevat lukio-opinnot tässä 
vaiheessa tärkeimmiksi eikä ole aikaa panostaa korkea-asteen opintoihin. 
 
 
Urheiluakatemiassa opiskeli toisen asteen opiskelijoita yhteensä 202, joista 
ammattiopistosta 48. Kokkolan lukioiden lisäksi Vetelin lukio (1.1.21 alkaen) on mukana 
toiminnassa. Urheiluamikseen on yhteishaussa hakenut 18 urheilijaa, joiden paperit 
lähetettiin lajiliittoihin pisteytettäviksi. Lisäksi 38 oli laittanut täpän, että haluaa 
ammattiopinnoista akatemiaan ja 80 Kokkolan lukion opiskelijoista, 10 vetelin lukion 
opiskelijaa. Lukuvuoden 20-21 Urheiluamislaiseksi valittiin ja palkittiin gaalassa Anniina 
Hakala (sote ja salibandy). 

http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2020/10/HINNASTOLIITE_2020-21.pdf
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2021/06/HINNASTOLIITE_2021-22.pdf
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2021/06/vauhtivayla_tekniikka.pdf


 
Ammattilukiossa opiskeli yhteensä 213 opiskelijaa: 
- Ammattikampus 101 opiskelijaa, tarkistetaan luvut! 
- Kannus 6 
- Kälviä 2 
- Perho 4 
- Veteli 0 
 

Ammatillisten oppilaitosten välinen yhteistyö 

o Keski-Pohjanmaan konservatorion opiskelijat ovat suorittaneet KPEDUn YTO-
opintoja: Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp 32 opiskelijaa sekä Yrittäjyys ja 
yrittäjämäinen toiminta 1 osp 14 opiskelijaa (3 verkkokurssia + yrittäjyysleirillä 
11) 

 
Lukioiden välinen yhteistyö 

o Veteli & Kaustisen mus.lukio: 2 psykologian kurssia mus.lukio pitänyt vetelin 

lukiossa 

o Perhon, Kaustisen ja Vetelin lukioiden rehtoreiden palaverit 

o Pietarsaaressa suomenkielisen ja ruotsinkielisen lukion yhteistyö toimii 

o Kannus ja Toholampi ei yhteisiä kursseja, mutta hankeyhteistyötä on ollut 

 
 
Esitys: keskustellaan yhteistyön edellytyksistä ja yhteistyön kehittämisestä 
 
Asian käsittely: Täydennettiin lukuja, tarkistetaan vielä ammattilukiolaisten määrä, keskusteltiin 
yhteistyöstä. Yhteistyötä tehdään monipuolisesti eri tahojen kanssa. Opinto-ohjauksessa ja 
tiedottamisessa tulee tuoda mahdollisuudet ja tarjonta esille entistä selkeämmin myös 
maakunnassa. 
 

5 Muut ajankohtaiset asiat 
Kpedu on luopumassa kokonaan toisen asteen yhteisestä Moodlesta (moodle.regionline.fi) 
4.7.21 alkaen. Koordinaattori on lähettänyt 5.5.21 oppilaitosten rehtoreille kyselyn siitä, 
käyttävätkö he vielä Moodlea. Selkeämpää olisi, että jos jossain oppilaitoksessa käytetään 
sitä, niin he tekevät kahdenkeskisen sopimuksen Mediamaisterin kanssa. 
Seurakuntaopisto, Pietarsaaren ja Vetelin lukiot ovat ilmoittaneet, että heillä ei tarvetta 
Moodlelle. 
 
Asian käsittely: Yhteinen sopimus Mediamaisterin kanssa päättyy. Jos oppilaitoksilla on tarvetta 
Moodleen, niin jokainen tekee erillisen sopimuksen. (Terhi tiedottaa asiasta vielä Kokkolaa ja 
konservatoriota, joiden edustajat eivät olleet paikalla) 

 

6 Seuraavat kokoukset 
 

Esitys: sovitaan lukuvuoden 2021-22 kokousajat ja paikat.  
syyskokous: 16.9.2021, klo 9.00 ammattikampuksella 

 


