Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen yhteistyöryhmä, ESITYSLISTA
TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 2/2018
Aika ja paikka: ke 28.3.2018 klo 13.00 – 15.15 Keski-Pohjanmaan Liitto, Rantakatu 14, Kokkola
Kutsuttu: Ammatillinen koulutus (6):
varapj. Liisa Sadeharju, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Jukka Penttinen, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Timo Virolainen, Kokkolan kaupunki
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 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
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
Sebastian Saarinen, 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 23.1.2018
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Keski-Pohjanmaan liiton ajankohtaiset asiat
Maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula esitys ”Keski-Pohjanmaan liiton organisaatio ja henkilöstö
2018”- esitys liitteenä. Lisäksi hän kertoi maakuntauudistuksesta.
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Toisen asteen yhteistyön jatkaminen syksystä 2018 eteenpäin ja kustannusten
jakoperusteesta päättäminen
Esitys: Asiaa valmistelevan työryhmän kokouksessa 14.3. (Liisa, Markku ja Terhi) päätettiin
ehdottaa, että toimintaa jatketaan niin, että 2asteen koordinaattorin palkan osuutta
pienennetään 40 %:sta 25 %:iin. Perusteena se, että yhteistyökuviot ovat vakiintuneet
lähinnä yhteistyökokousten järjestämiseksi. Yhteinen opintotarjonta on vakiintunut ja se on
melko vähäistä kaikkien oppilaitosten kesken esim. lukiolaiset suorittavat lähinnä
hygieniaosaamista ja ammatilliset oppilaitokset (konservatorio ja Kaustisen Ev. opisto)
tarjoavat ammattiopiston YTO- verkkokursseja opiskelijoilleen. Yhteistyötä tehdään
enemmän paikallisesti. Yksilöllisiä opintopolkuja on tehty lähinnä ammattilukiolaisille ja
urheilijoille ja nämä toimintamallit ovat myös vakiintuneet. Yhteinen Keski-Pohjanmaan
Moodle on toiminnassa, mutta sitä käytetään melko vähän. Yhteistyötä
ammattikorkeakoulun kanssa on kehitetty hankkeiden kautta ja toimintamuodot
väyläopintojen toteuttamiseksi alkavat vakiintua.
Alkuperäinen Budjetti vuodelle 2018 on tehty ajatellen, että koordinointi jatkuu 40%
työpanoksella vuoden 2018 loppuun. Uudessa liitteenä olevassa taulukossa kustannukset
koordinaattorin palkan osalta on supistettu 25%:iin 1.8.2018 alkaen. Ehdotetaan, että
kustannukset jaetaan entiseen malliin opiskelijamäärän mukaisesti. Tarkistetaan
opiskelijamäärät lukioissa syksyn laskentapäivän mukaan. Ammatillisella puolella
opiskelijamäärään lasketaan perustutkintoja suorittavat opiskelijat syyskuussa (?)

Asian käsittely: Keskusteltiin 2asteen yhteistyön resurssoinnista ja kustannusten jakamisesta
kunnille. Terho Taarna ehdotti osuuden pienentämistä 20%. Maria Murtomäki oli huolissaan
25% riittävyydestä, jotta myös toiminnan kehittämiseen jää aikaa. Päädyttiin esityksen
mukaiseen prosenttiosuuteen. Pohdittiin, miten kustannukset jaetaan sopimuskunnille.
Esityksestä poiketen päädyttiin jakamaan kulut edelleen opiskelijamäärän mukaan niin, että
”laskentapäivänä” 20.9. kirjataan lukion opiskelijat entiseen malliin ja ammatillisella puolella
lasketaan mukaan alle 20-vuotiaat perustutkintoa suorittavat opiskelijat. Päätöksen mukaan
kustannusten tarkistettu taulukko liitteenä.

4 Seuraava kokous
28.8.2018 klo 14.00 – 16.00 Kannuksessa, kaupungintalolla.

