
Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen yhteistyöryhmä MUISTIO 
       
TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 2/2016 
 
Aika ja paikka: Ma 16.5.2016 klo 13.00, Veteli, Kunnantoimiston valtuustosali 
 
Kutsuttu: Ammatillinen koulutus (6): 
 varapj. Liisa Sadeharju, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
 Jukka Penttinen, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
 Timo Virolainen, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
 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 kaupunki 
 Raimo Lammi,  Kokkolan kaupunki 
 Bernt Klockars, Karleby svenska gymnasium 
 Leena Kivijakola, Kannuksen kaupunki 
 Taina Lehtonen, Kaustisen kunta 
 Leif Jakobsson, Kruunupyyn kunta 
 Mervi Pääkkö, Perhon kunta 
 Eeva Päiviö, Toholammin kunta 
 Maria Keltti-Heikkilä, Vetelin kunta 
 Asiantuntijaedustajat (8): 
 Teppo Rekilä, Keski-Pohjanmaan liitto 
 Pekka Hulkko, Centria- ammattikorkeakoulu  
 Marjut Kontiokoski, Lucina Hagmanin lukio  
 Dieter Heiermann, Kokkolan ammattiopisto 
 opiskelijajäsen Veera Hautamäki, Lucina Hagmanin lukio 
 opiskelijajäsen Mikael Eskelinen, Perhon lukio 
 opiskelijajäsen Titta Brandt, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
 opiskelijajäsen Julius Kokko, Keski-Pohjanmaan Konservatorio 
 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 (14). Tarkistettiin ja hyväksyttiin 
edellisen kokouksen muistio pienin tarkistuksin: Kaustisen, Kannuksen ja Perhon 
kuraattoripalvelut siirtyvät kunnille jo 1.8.2016 alkaen ja Kokkolan kaupungille 1.1.2017.  
Tarkistettiin kokouksen esityslista. 

 
 

2 Yhteistyön painopisteiden sekä toimenpiteiden määrittely tulevalle lukuvuodelle.  
 

Esitys: Päätetään seuraavalle lukuvuodelle kehittämisteemat ja painopisteet, jotka toimivat 
työryhmien toimintasuunnitelmien perustana. Perusteet 2asteen yhteistyöstrategiasta.  

http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2015/09/Toisen-asteen-yhteys-strategia_-2015_6-sivuinen.pdf


Asian käsittely: Kehittämisteemoiksi ja painopistealueiksi päätettiin henkilöstön osalta 
asettaa henkilöstön osaamisen kehittäminen, opiskelijoiden osalta osallistamisen 
tukeminen sekä prosessien osalta yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisen  tukeminen. 

Maakunnallinen lukiokoulutushanke on saamassa hankerahaa OPH:lta 68 000 €. Tällä 
rahoituksella on tarkoitus järjestää yhteisiä koulutuspäiviä sekä alueellista koulutusta. 
Hankkeen ohjausryhmään valittiin Markku Anttila, Taina Lehtonen, Terhi Petäjä ja 
Lestinjokilaakson edustaja, joka ilmoitetaan myöhemmin.  

Kesäkuun rehtoriryhmän kokoukseen 21.6. pyydetään yliopistokeskuksen ja osaava 
hankkeen edustajat mukaan keskustelemaan, mitä muuta koulutusta voisi olla tämän 
hankkeen lisäksi. 

Opiskelijoiden osallistamisen tukeminen: Vahvistetaan opiskelijakuntien toimintaa ja 
aloitetaan se suuntaamalla heille webropol kysely alueellisen yhteistyön kehittämisestä. 
Kutsutaan myös opiskelijakuntien hallitukset koolle kehittämään toimintaa. 
Nuorisovaltuuston kautta opiskelijoiden ääni tulee esille. Terhi keskustelee Katja Hakolan 
kanssa, miten muuten nuorten osallisuutta voitaisiin alueella edistää. 

Yksilöllisten opintopolkujen vahvistamista edistetään ammatillisen ja lukiokoulutuksen 
uudistusten myötä. 

 

3 Vahvistetaan toisen asteen hinnastoliite lukuvuodelle 2016-2017  
 
Esitys:  
Tehdään hinnastoliitteeseen tarvittaessa päivityksiä ja vahvistetaan hinnastoliite 
lukuvuodelle 2016-2017. ks edellinen sopimus. 
 
Asian käsittely: Hyväksyttiin hinnastoliite sellaisenaan.  

 
 

4 2asteen nykytila ja koulutuksen järjestäjien yhteistyötarve Keski-
Pohjanmaalla 
 
Esitys: 
Lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja korkea-asteen koulutuksen edustajat 
esittelevät ajankohtaisia, meneillä olevia asioita ja suunnitelmia.  
 
Asian käsittely: 
 Lukuvuoden työpäivät vaihtelevat maakunnan oppilaitoksissa. Koulumatkatuen ja 
opintotuen turvaamiseksi lukiokoulutus Kokkolassa aloitetaan perjantaina 12.8., vaikka 
perusopetus alkaa maanantaina 15.8. Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa uudet aloittavat 
opiskelijat tulevat torstaina 11.8. 
 
Urheiluakatemian siirtymistä Kokkolan kaupungilta Keplille valmistellaan. Asia käsitellään 
Keplin johtokunnassa 23.5. Ensimmäinen vuosi olisi pilottikokeilu. Perusteena siirtymiselle 
se, että Kepli voisi paremmin jalkauttaa toimintaa urheiluseurojen kautta maakuntaan. 
Urheiluakatemiatoimintaa voisi laajentaa myös perusopetuksen puolelle. Myös toimintaa 
korkea-asteelle voisi kehitellä uudelleen. Käsitellään asiaa vielä tarkemmin 
rehtorikokouksessa 21.6. 

http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2015/05/HINNASTOLIITE_2015-20161.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2016/05/HINNASTOLIITE_2016-2017.pdf


 
Alueen ruotsinkielisillä lukioilla on yhteistyötä (Karleby svenska gymnasium ja Kronoby 
gymnasium). Pietarsaaressa yhteistyö lukioiden kanssa toimii hyvin, nyt kun 
suomenkielinen ja ruotsinkielinen lukiokoulutus toimii samassa talossa; kaksikieliset kunnat 
ovat käyneet tutustumassa tähän Pietarsaaren toimintamalliin. Pietarsaari nyt myös mukana 
Pietarsaaren seudun lukiolautakunnassa, josta edellisessä kokouksessa oli puhe. 
 
Perhonjokilaakson ja Lestinjokilaakson paikalliset yhteistoimintaryhmät ovat päässeet hyvin 
alkuun. Kevään kokouksissa on kartoitettu yhteisopettajien tarvetta ja yhteisiä kursseja. 
 
Keskusteltiin Keski-Pohjanmaasta kulttuurimaakuntana ja tätä imagoa tulisi muistaa 
korostaa eri yhteyksissä. Keski-Pohjanmaan liitto vastaa alueen kehittymisestä osaavana, 
toimivana, hyvinvoivana ja yrittävänä maakuntana, johon koulutus sekä kulttuuri kuuluu 
tärkeänä osana. AMK-tasolla musiikin koulutus jatkuu ainakin vuoteen 2020 saakka.  
 
Lukion kehittämisverkostossa on mukana useat maakunnan lukioista mm. Kokkola, Kannus, 
Kaustinen, Veteli, Perho, KSG. Kehittämisverkosto on ”löyhä” verkosto, jossa haetaan 
kumppaneita ja levitetään hyviä käytäntöjä, esim. Kokkolassa keskitytään kieltenopetuksen 
kehittämiseen ja korkea asteen yhteistyöhön, Kannuksessa ”eläinlääkiksen ” kehittäminen.  
Samanlainen kehittämisverkosto toimii perusopetuksen puolella, Majakka, ja mm. Kannus 
on siinä mukana. Varhaiskasvatuksen kehittämisverkoston haku on juuri käynnissä.  
 
 

5 Yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaminen 2asteen yhteistyönä 
 
esitys: 
keskustellaan, mikä on yksilöllisten opintopolkujen toteutumisen nykytilanne ja tarve eri 
oppilaitoksissa  
 
Asian käsittely:  
2asteen tarjottimella on runsaasti ammatillisen koulutuksen YTO-opintoja sekä amk- 
väyläopintoja lähinnä averkon verkkokursseja. Uutena tarjottimella on ensi lukuvuonna 
toteutettavat jatko-opintoihin valmentavat opinnot (matematiikka, fysiikka, äidinkieli ja 
tietotekniikka). Tarjotin on hyvä pitää kattavana, jotta yksilölliset opintopolut voivat 
toteutua myös tätä kautta. Opinto-ohjaajien työkaluna tarjotinta on hyvä vahvistaa.  
 
Yhteinen opintotarjonta toteutuu jokilaaksoittain: Perhonjokilaaksossa sekä 
Lestinjokilaaksossa on yhteistä opintotarjontaa sekä lähilukioiden että ammatillisen 
koulutuksen kesken. Myös ruotsinkielisillä lukioilla on yhteistyötä (ks. ed. kohta). 
 

6 Muut ajankohtaiset asiat 
- Seuraava kokous on 24.8. klo 13.00 Toholammilla. Syyskokouksen asioina mm. lukuvuoden 

2015-16 toimintakertomusten käsittely ja lukuvuoden 2016-17 toimintasuunnitelmien 
hyväksyminen.  

- Keski-Pohjanmaan Konservatoriolla vietetään juhlaviikkoa 12.-19.11.2016. Suomen 
musiikkioppilaitosten liitto (SML) täyttää 60 -vuotta; Konservatorio liitto 30- vuotta ja 
Keski-Pohjanmaan konservatorio 50- vuotta. Viikon aikana kuullaan monia konsertteja. 

- Kaustisen Evankelinen Opisto täyttää 70-vuotta vuonna 2017. 
- Kaustisen musiikkilukion 40-vuotisjuhlaa vietetään 19.11.2016 

 
 
 


