Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen yhteistyöryhmä, MUISTIO
TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 3/2016
Aika ja paikka: Ma 24.8.2016 klo 13.00, Toholampi, kunnanhallituksen kokoushuone, Lampintie
5.
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
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
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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: Kokousmuistio 16.5.2016

Asian käsittely: Todettiin läsnäolevat ja osallistujat kertoivat ajankohtaiset
kuulumiset. Edellisen kokouksen muistioon tehtiin pieni täsmennys, jonka sihteeri
lisää sinne. Tämän päivän esityslistaan lisättiin muihin asioihin koulutussopimusasia.
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Käsitellään edellisen lukuvuoden toimintakertomukset
esitys: koordinaattori esittelee toteutunutta yhteistyötä lukuvuonna 2015 – 2016 sekä
oporyhmän että rehtorityöryhmän toimintakertomukset. Hyväksytään
toimintakertomukset ja toteutunut yhteistyö
Liite: Yhteistoimintaryhmien toteutunut yhteistyö

Asian käsittely: Käytiin läpi toteutunut yhteistyö ja hyväksyttiin toimintakertomukset.
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Käsitellään toimintasuunnitelmat lukuvuodelle 2016 – 2017
Esitys: hyväksytään opinto-ohjaajien ja rehtorityöryhmän toimintasuunnitelmat
lukuvuodelle 2016 – 2017
Rehtoriryhmän toimintasuunnitelma
Opinto-ohjaajien toimintasuunnitelma, taulukko

Asian käsittely: Käytiin läpi toimintasuunnitelmat ja hyväksyttiin ne. Opinto-ohjaajien
toimintasuunnitelma täydentyy 2.9. kokouksessa.
4 Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimintavuodelle 2017
Esitys: Puheenjohtaja vuoro on ammatillisella koulutuksella ja siten varapuheenjohtaja
valitaan lukiokoulutuksesta. Keskustellaan myös muista jäsenistä.
Asian käsittely: Puheenjohtajaksi valittiin Liisa Sadeharju ja varapuheenjohtajaksi
Markku Anttila. Keskusteltiin muiden jäsenten osallistumisesta. Sopimusasiakirjassa
kuntien kanssa on sovittu, minkä ryhmien edustajien tulee olla ryhmässä mukana.
Lukioliiton edustajaa ei ole mainittu sopimuksessa, joten hänet voidaan jättää kutsuttavista
pois. Pöytäkirjan laatija tarkistaa ammatillisen koulutuksen OAJ:n edustajan. Kokkolan
kaupungin lukiokoulutuksen edustajaksi valittiin vuorostaan Terho Taarna Raimo Lammin
tilalle. Opiskelijajäsenet vaihtuvat: Kokkolan lukiokoulutuksen edustajaksi KSG:n
opiskelija, Bernt ilmoittaa nimen; Toholammin lukiosta valitaan opiskelija Perhon lukion
opiskelijan tilalle (Eeva Päiviö ilmoittaa opiskelijan nimen); K-P:n ammattiopiston
opiskelijayhdistyksen edustaja pyydetään Keko ry:ltä; Kaustisen Ev. Opistolta
opiskelijaedustaja Konservatorion opiskelijan tilalle ( Maria M ilmoittaa nimen).
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Toisen asteen yhteistyö ja Centria ammattikorkeakoulun kanssa tehtävä
yhteistyö:
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.
AMK- opinnot ja lukio-opinnot:2asteen tarjotin --> yhteistyöoppilaitokset
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, lyhytkestoiset koulutukset 2asteen tarjotin
Jatkoväylä – sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun , syksy 2016 –
kevät 2018 (ESR- hanke). Ammattiopiston hanke yhteistyössä Centriaammattikorkeakoulun sekä 10 muun koulutuksen järjestäjään kanssa (Mamk, Haaga-Helia,
Karelia, PKKY, Esedu, Sami, Jedu, Keuda, Hyria, Kyamk). Mikkeli hallinnoi.

Asian käsittely: Keskusteltiin yhteistyöstä. Ohjauksella haasteena tehdä yksilöllisiä
opintopolkuja niin, että opiskelijat voivat opiskella amk:n verkko-opintoja. Hankkeessa
kehitetään joustavia opiskelumalleja valtakunnallisesti.
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2asteen budjetti vuodelle 2017
Esitys: valmistellaan toisen asteen budjetti. Budjetti vuodelle 2017 on tehty koordinaattorin
40% työresurssilla. Kustannukset jaetaan sopimuksen mukaisesti syksyn laskentapäivän
opiskelijamäärän mukaan. Liite: alustava budjetti

Asian käsittely: Hyväksyttiin budjetti, jossa kuntien osuudet tarkentuvat 20.9.2016
laskentapäivän mukaan.
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Muut ajankohtaiset asiat
- lukioiden yhteishanke käynnistynyt: Lukion opettajuus päivittyy ohjaamaan
tulevaisuuden osaamiseen 1.8.2016 – 31.12.2017 (OPH:n hanke)
- Koulutussopimukset: saatettiin tiedoksi Koulutusyhtymän, Kannuksen, Kaustisen ja
Perhon kuntien kanssa tehtävät sopimukset koulutusyhteistyöstä. Sopimus on tulossa
ko. kunnille allekirjoitettavaksi.
- Keski-Pohjanmaan konservatorion juhlavuoden tilaisuudet tiedoksi: K-P:n

konservatorion juhlaviikolla 12.11. kaikille avoin, suuri juonnettu kansalaisjuhla
Snellman-salilla klo 14 - n. 20, jossa konsan eri orkesteri/kuoro/yhtyekokoonpanot
esiintyvät aina tasatunnein vaihtuvin kokoonpanoin.
Kaikki tervetulleita!
Taiteen perusopetusta musiikissa ja tanssissa edustavan Suomen musiikkioppilaitosten
liiton syyspäivät konsalla 16.-18.11. Ke 16.11. klo 13-15 konsan isossa salissa päivien
avaus
ja
ensimmäisenä
teemana
"Laadunhallinta
konservatorioissa
ja
musiikkiopistoissa", jossa case studyna K-P:n konsa sekä konservatorioiden
vertaisarviointi sisältäen paneelikeskustelun. Erityisesti ammatillisen koulutuksen
edustajat tervetulleita. Musiikin ammatillista koulutusta edustava Suomen
konservatorioliitto pitää syyspäiviään Kpkonsalla 17.-18.11. Tarkempia aikataulutuksia
mm konsan nettisivuilta www.kpkonsa.fi

