Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen yhteistyöryhmä, MUISTIO
TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 3/2017
Aika ja paikka: Ke 6.9.2017 klo 9.00- 11.00, Kokkola, ammattikampus, Isopaja
Kutsuttu: Ammatillinen koulutus (6):
pj. Liisa Sadeharju, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Jukka Penttinen, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Timo Virolainen, KPEDUn hallituksen jäsen
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
Tony Widjeskog, Kruunupyyn kunta
Mervi Pääkkö, Perhon kunta, Mirja Siironen
Eeva Päiviö, Toholammin kunta
Maria Keltti-Heikkilä, Vetelin kunta (31.7.2018 saakka)
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 ? Karleby svenska gymnasium
opiskelijajäsen ? Kaustisen Evankelinen opisto
opiskelijajäsenet Eemeli Valli ja Jenna Huhtala, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
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 22.5.2017
Asian käsittely: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja merkittiin osallistujat. KSG:n ja
Kaustisen Evankelisen Opiston opiskelijaedustajia ei ole vielä valittu. Esityslistaan lisättiin
muihin asioihin Liisan ja Sirkun puheenvuorot ajankohtaisista asioista. Edellisen kokouksen
muistiosta korjattiin virhe kohdasta 4 (Vetelin toimipaikka  Kaustisen toimipaikka).
2asteen koordinaattori ei ollut muistanut kutsua Keplin edustajaa tähän kokokseen
kertomaan urheiluakatemian toiminnasta.
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Käsitellään edellisen lukuvuoden toimintakertomukset
esitys: koordinaattori esittelee toteutunutta yhteistyötä lukuvuonna 2016 – 2017 sekä
oporyhmän että rehtorityöryhmän toimintakertomukset. Hyväksytään
toimintakertomukset ja toteutunut yhteistyö.
Liite 3: 2asteen toteutunut yhteistyö
Asian käsittely: Toteutunut yhteistyö hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
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Käsitellään toimintasuunnitelmat lukuvuodelle 2017 – 2018
Esitys: hyväksytään opinto-ohjaajien ja rehtorityöryhmän toimintasuunnitelmat
lukuvuodelle 2017 – 2018
Liite 4: Rehtoriryhmän toimintasuunnitelma
Liite 5: Opinto-ohjaajien toimintasuunnitelma, taulukko

Asian käsittely: toimintasuunnitelmat hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
4 Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimintavuodelle 2018
Esitys: Puheenjohtaja vuoro on lukiokoulutuksella ja siten varapuheenjohtaja valitaan
ammatillisesta koulutuksesta. Keskustellaan myös muista jäsenistä.
Asian käsittely: Puheenjohtajaksi valittiin Markku Anttila ja varapuheenjohtajaksi Liisa
Sadeharju.
5

Toisen asteen yhteistyö ja Centria ammattikorkeakoulun kanssa tehtävä
yhteistyö:
Esitys: Tarjolla Centrian/ Averkon verkkokursseja Averkon tarjottimelta sekä
ammattiopiston verkkokursseja. Lisäksi tarjottimella näkyy kaikki aikuiskoulutuksen
tarjonta, josta täytyy erikseen neuvotella, mikäli opiskelijat haluavat valita opintoihin niitä.
Asian käsittely: Pekka Hulkko kertoi yhteistyöstä Centrian kanssa:

1) Väyläopinnot ovat toisen asteen opiskelijoille maksuttomia tänä lukuvuonna.
Tuula Hohenthal piti väyläopintoinfon AC:n kautta 4.9. ja hän kiertää myös
tiedottamassa opinnoista alueen lukioissa. Yhteistyö on vuosien varrella
lisääntynyt. Noin 1/3 osa opiskelijoista tulee ammatilliselta puolelta ja 2/3 osa
lukioista.
2) Polkuopintojen laajuus on muuttunut 60 opintopisteestä 45 opintopisteeseen.
Kun opiskelija tekee 45 opintopistettä, niin hän voi hakea AMK:iin ilman
pääsykokeita; noin 5 opiskelijalle/tutkinto varataan paikkoja polkuopintojen

kautta tulleille. Sosiaali- ja terveysalalla tulee kuitenkin tehdä myös
soveltuvuuskoe ennen kuin hänet voidaan valita opiskelijaksi. Väyläopinnot voi
liittää osaksi polkuopintoja.
3) Centria.fi verkkosivuille on tulossa lisää tietoa väyläopinnoista
koulutuskalenterin alle. Ilmoittautuminen väyläopintoihin tapahtuu averkon
koulutuskalenterin kautta http://tki.centria.fi/koulutuskalenteri/averko
Lisäksi 2asteen koordinaattori kertoi, että wilma.kpedu.fi kautta voi edelleen ilmoittautua
opintoihin esim. jatko-opintoihin valmentaviin opintoihin. YTO-verkkokurssit eivät ole
toisen asteen tarjottimella, vaan niistä on erillinen lista, joka on välitetty ammattiopiston
vastuuohjaajille ja opoille sekä konservatorion ja Kaustisen Evankelisen Opiston opoille.
Ilmoittautuminen YTO-verkko-opintoihin tapahtuu opon tai opettajan toimesta suoraan ko.
kurssin pitäjälle etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi.
Keskusteltiin hakujärjestelmien muutoksista ja niiden vaikutuksista opiskelijoihin.
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2asteen budjetti vuodelle 2018 ja 2017 puolen vuoden kulut
Esitys: valmistellaan toisen asteen budjetti. Budjetti vuodelle 2018 on tehty koordinaattorin
40% työresurssilla. Kustannukset jaetaan sopimuksen mukaisesti syksyn laskentapäivän
opiskelijamäärän mukaan. Tammi-heinäkuulta 2017 kuluja on ollut yhteensä 12 733,24 € ,
ja kulut on laskutettu sopimukseen mukaan. Liite: alustava budjetti Liite: laskutettu
tammi-heinäkuu
Asian käsittely: Esitys hyväksyttiin. Keskusteltiin, onko aikuisopiskelijat mukana
opiskelijamäärissä. Sovittiin, että selvitetään ennen syyskuun laskentapäivää, miten
menetellään aikuisopiskelijoiden osalta, jotta saadaan yhteinen periaate.
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Muut ajankohtaiset asiat
a. ammatillisen koulutuksen reformi. ks Sirkku Purontauksen videotervehdys
8.9. pidettävään opojen ja rehtoreiden päivään https://youtu.be/n4vui6hvKEo
b. Liisa Sadeharju kertoi kuulumisia johdon seminaarista. Keskustelua siellä
herätti mm. oppivelvollisuuden pidentäminen. Tutkimusten mukaan pitkä
kouluttautuminen on parempi sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta.
Tutkimustietoa ja selvityksi löytyy sivuilta https://www.kunkoululoppuu.fi/
c. Urheiluakatemia on siirtynyt Kokkolan kaupungilta KEPLIn hallinnoitavaksi.
Yhdyshenkilönä toimii Petri Harsunen ja urheiluakatemiaa koordinoi edelleen Timo
Virolainen.

