
Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen yhteistyöryhmä muistio 
       
TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 2/2015 
 
Aika ja paikka:Ma 11.5.2015 klo 11.00–14.30, Kaustisen Evankelinen Opisto 
 
Kutsuttu: Ammatillinen koulutus (6): 
 pj. Liisa Sadeharju, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
 Jukka Penttinen, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
 Timo Virolainen, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
 Sirkku Purontaus, Ammattiopiston rehtori 
 Heikki Aho, Keski-Pohjanmaan konservatorion rehtori 
 Maria Murtomäki, Kaustisen Evankelisen Opiston vararehtori 
 Lukiokoulutus (10): 
 Peter Johnson, Kokkolan kaupunki 
 Markku Anttila, Kokkolan kaupunki 
 Raimo Lammi,  Kokkolan kaupunki 
 Bernt Klockars, Karleby svenska gymnasium 
 Leena Kivijakola, Kannuksen kaupunki 
 varapj. Jorma Harju, Kaustisen kunta 
 Leif Jakobsson, Kruunupyyn kunta 
 Outi Leväniemi, Perhon kunta 
 Leila Pihlajamaa, Toholammin kunta 
 Maria Keltti-Heikkilä, Vetelin kunta 
 Asiantuntijaedustajat (8): 
 Ilkka Rintala, Keski-Pohjanmaan liitto 
 Marko Forsell, Centria ammattikorkeakoulu , Helena Åkerlund 
 Marjut Kontiokoski, Lucina Hagmanin lukio, OAJ:n edustaja  
 Dieter Heiermann, Kokkolan ammattiopisto 
 opiskelijajäsen Aleksi Karhukorpi, Kokkolan yhteislyseon lukio 
 opiskelijajäsen Niilo Paavola, Kaustisen musiikkilukio 
 opiskelijajäsen Elina Myllymäki, K-P:n ammattiopisto, Kälviä 
 opiskelijajäsen Anni Karppanen, Kaustisen Evankelinen Opisto 
 opiskelijajäsen Maarit Flink, Perhon lukio 
 Toimintaryhmien puheenjohtajat (2): 
 Sirkku Purontaus, Rehtorityöryhmä  
 Terhi Petäjä, Opinto-ohjaajatyöryhmä , siht. 
 Lisäksi (2): 
 Juha Paasimäki, Pietarsaaren kaupunki 
 Aleksi Uusitalo, lukioliiton edustaja 
  
 

1 Puheenjohtaja avaa kokouksen, tarkistetaan osallistujat, kokouksen esityslista 
ja edelliskerran kokousmuistio 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja merkittiin osallistujat. Tarkistettiin ja hyväksyttiin 
edellisen kokouksen muistio. Tarkistettiin kokouksen esityslista, joka hyväksyttiin 
sellaisenaan.  

 
2 Toisen asteen yhteistyöstrategian päivittäminen vuoden 2015 aikana 

Koordinaattori esitteli rehtori ja opinto-ohjaajatyöryhmän aloittamaa yhteistyöstrategian 
päivittämisen tuotosta. Täydennettiin esitystä laatimalla visio ja missio uusiksi.  
 

3 Yhteistyön painopisteiden sekä toimenpiteiden määrittely tulevalle lukuvuodelle. 
Koska strategiatyö on vielä kesken, ei tarkkoja toimenpiteitä voi nimetä uudesta 
strategiasta. Yhteistyö koetaan kuitenkin tärkeäksi ja sitä tulee kehittää. Keskusteltiin ja 
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sovittiin, että seuraavan lukuvuoden kehittämisteemoiksi ja painopisteiksi nostetaan 
yhteistyöhön sitouttaminen ja tiedottamisen parantaminen. Konkreettisena toimenpiteenä 
verkko-opetukseen valmentavan kurssin kehittäminen opiskelijoille esim. Centrian 
toimesta. 

4 Vahvistetaan toisen asteen hinnastoliite lukuvuodelle 2015-2016 
Hinnastoliite hyväksyttiin niin, että muutetaan opintoviikkojen tilalle 1-2 osaamispistettä. 
Muuten maksut pysyivät ennallaan. Liitteen lisäksi oppilaitoksilla on keskinäisiä 
sopimuksia. 
 
 

5 2asteen nykytila ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötarve Keski-
Pohjanmaalla 
Lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja korkea-asteen koulutuksen edustajat 
esittelivät ajankohtaisia, meneillä olevia asioita ja suunnitelmia. 
 
Jorma Harju kertoi Kaustisen tilanteesta: yhteistyötä selvitetty Kaustisen, Vetelin ja Perhon 
kanssa ja kustannuslaskelmat eri vaihtoehdoista tehty. Toiminta jatkuu kuitenkin 
nykyisellään, koska järjestämislupia koskeva lakiesitys peruttiin. Yhteistyötä kuitenkin 
tarvitaan ja sitä tehdään. 
 
Liisa Sadeharju kertoi KPEDUn tilanteesta: tutkintojen uudistamiseen liittyvä työ jatkuu, ei 
uusia muutoksia. Koulutilojen kunto huolestuttaa yleisesti kaikkia koulutuksen järjestäjiä  ja 
lähinnä ilmastoinnissa on monilla ongelmia. 
 
Maria Murtomäki harmitteli, kuinka paljon turhaa työtä on tehty järjestämislupien 
hakemisen vuoksi, mutta nyt keskitytään tutkintojen uudistukseen. 
 
Leila Pihlajamaa kertoi Kannus-Toholampi yhteistyöstä. Laskelmia tehty ja lukiokoulutus 
säilyy entisellään ja yhteistyötä tarvitaan.  Kannukselle ja Toholammille tulee yhteinen 
kirjastonjohtaja. 
 
Juha Paasimäki kertoi Pietarsaaren kuulumisia. Ajatuksena on ollut ”regiongymnasium” 
alueen ruotsinkielisten lukioiden kanssa, mutta toistaiseksi nykyinen systeemi jatkuu. 
Evijärven kanssa on meneillään kuntaliitoskeskustelut. 
 
Leif Jakobsson kertoi Kruunupyyn tilanteesta; toiminta jatkuu entisellään. 
 
 Markku  Anttila kertoi Kokkolan tilanteesta: Kokkolan suomenkielinen lukio aloittaa 
toimintansa ja sinne haetaan samalla hakukoodilla. Opiskelijalta kysytään toivetta, missä 
toimipaikassa haluaisi opiskella. Lukiossa 60 opettajaa ja 600-700 opiskelijaa. Taloudelliset 
kysymykset ohjaavat yhteistyötä vaikka lakivelvoitetta ei olisikaan. 
 
Helena Åkerlund kertoi Centrian kuulumisia: suuret strategiset isot liikkeet on tehty; 
Ylivieskassa jatkuu kaksi koulutusalaa ja muuten toimintaa tiivistetään Kokkolaan. 
Monimuotokoulutukseen hakevat nykyään myös nuoret esim. liiketalous, joten kiinnostusta 
tehdä opintoja joustavasti verkon kautta on lisääntynyt. Väyläopintotarjotin 2asteelle on 
koottu. Väylä opintojen kehittäminen jatkuu ”Vauhtia väylälle”- hankkeen kautta ja Helena 
vastaa tästä. Hankkeessa ei voida järjestää koulutusta, josta tulee opintopisteitä, mutta muuta 
koulutusta esim. amk-valmennuskursseja voidaan hankkeen puitteissa järjestää. 
Polkuopinnot myös yksi mahdollisuus eli kun opiskelija on suorittanut 60 op averkon kautta, 
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niin hän voi hakea omassa haussa ammattikorkeakouluun; polkuopintojen kautta valitaan 3-
6 opiskelija/ aloittava ryhmä. 
 
Marjut Kontiokoski toivoi kieltenopettajille suunnattua koulutusta verkko-pedagogiikasta. 
Hän oli myös huolissaan siitä, että kunnat eivät laita omaa rahaa lukiokoulutukseen vaan 
yrittävät pärjätä pelkästään valtionavulla.  
 
Opiskelija Maarit Flink kommentoi, että verkko-opiskelu on välillä ihan hyvä eikä poikkea 
normaalista opetuksesta, mutta jos opettaja ei ole paikalla, niin opiskelijat tekevät jotain 
muuta.  
 
Keskusteltiin yleisesti verkko-pedagogiikan osaamisesta ja tarpeellisuudesta, jotta verkko-
opetusta osattaisiin toteuttaa paremmin. Helena kommentoi, että ryhmäytymistä tarvitaan 
myös verkossa (huom! JAMK järjestää  verkko-opetuksena ”tehokas ryhmänohjaus 
verkossa”, jonka Terhi kävi syksyllä, suosittelen muillekin!). Olisi tarvetta siihen, että 
verkko-osaamista koordinoitaisiin yhteisesti, jolloin uusia ajatuksia ja menetelmiä saataisiin 
koko yhteistyöverkoston käyttöön. Kokkolan kaupungin Osaava-hanke järjestää opettajille 
koulutusta, kunhan opettajat saadaan osallistumaan niihin. Keskustelussa tuli myös esille, 
että ehkä opettajat pelkäävät työnsä puolesta, jos opetus siirtyy mittavassa määrin verkkoon.  
 
 
 

6 Yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaminen 2asteen yhteistyönä 
Keskusteltiin yksilöllisten opintopolkujen toteutumisen nykytilanteesta ja tarpeesta eri 
oppilaitoksissa. 
 
2asteen tarjottimelle on ilmoitettu kaksi ammattilukion kurssia ja lukuisia Centrian 
averkon kursseja.  Raimo Lammi ja Taina Lehtonen ovat ilmoittaneet, että heiltä ei tule 
kursseja tarjottimelle. Lukioilla on keskinäistä yhteistyötä, joihin ilmoittautumista ei ole 
koettu tarpeelliseksi tehdä 2asteen tarjottimen kautta esim. Kokkolassa lukioilla on oma 
lukiotarjotin wilmassa. Ilmeisesti myös Kannuksen ja Toholammin sekä Vetelin ja Perhon 
yhteistarjotin toteutuu toisella tavalla. Ongelmana se, että kurssit eivät ole puhtaasti 
verkko-opintoja, jolloin niihin osallistuminen yhteistoiminta-aikana on ollut haasteellista. 
Markku kertoi, että mikäli opiskelija tarvitsee verkkokurssin, niin he käyttävät Isoverstas.fi 
kursseja, jotka maksavat 150 €,  ks. http://opetustarjonta.isoverstas.fi/  
 
Keskusteltiin myös siitä, että opiskelijat eivät osaa opiskella verkossa, joten on haastavaa 
valita verkkokurssi. Opettajille tulisi lisätä osaamista tehdä hyvin toimivia verkkokursseja ja 
opiskelijat tarvitsevat opastusta verkko-opiskeluun. 
 

7 Muut ajankohtaiset asiat 
Seuraava kokous pidetään 18.8. klo 13.00 Kannuksen virastotalolla. Klo 12-13 voi käydä 
omakustanteisesti lounaalla Jokihelmessä. Syyskokouksen asioina mm. lukuvuoden 2014-
15 toimintakertomusten käsittely ja lukuvuoden 2015-16 toimintasuunnitelmien 
hyväksyminen sekä uuden 2asteen yhteistyöstrategian tarkistaminen.  
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