
      

                                                                                         
    MUISTIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
KESKI- POHJANMAAN OPOJEN JA REHTOREIDEN TAPAAMINEN  (yhteistyöverkosto)              
          
Aika: Perjantai 8.9.2017 klo 8.30–14.00  
Paikka:  Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Hyvinvointikampus, Terveystie 1 
 
Käsitellyt asiat:   

1. Tapaamisen avaus  
2.asteen koordinaattori Terhi Petäjä ja Hyvinvointikampuksen toimialapäällikkö Kaija Kähäri-
Wiik toivottivat vieraat tervetulleiksi. Osallistujia paikalla 40. Keski-Pohjanmaan ammattiopis-
ton rehtori Sirkku Purontaus lähetti osallistujille videotervehdyksen: 
https://youtu.be/n4vui6hvKEo  

 
 2. Koulutuksenjärjestäjien lyhyet puheenvuorot:  
 Koulutuksen järjestäjät kertoivat ajankohtaiset kuulumiset ja uudet toimijat esittäytyivät. 
  
 3. LAPE (Silva Sevola) 

Silva Sevola esitteli Lape-hanketta. Materiaalia löytyy esim. tunnuksella  #lapemuutos .Esitys 
liitetään sivuille.  

 
4. Hakijapalveluiden kuulumiset) (Eija Mastosalo,Riikka Vilmi)  
Koulutusohjaajat esittelivät hakijatilastoja Vetovoima 2015-2017 – taulukko.  Perustutkinnon 
uudistuvat 1.8.2018; tutkintorakenteessa tapahtuvat muutokset.  
 
5  EDU+JOB-messut ( Petra Långfors, Pohjanmaan Expo) 
Petran lisäksi paikalla olivat Pohjanmaan Expon toimitusjohtaja Jukka Hakala, Bolidenin henki-
löstöpäällikkö Matti Muuraiskangas ja Elisan aluepäällikkö iParkista Tapani Pura.   
 
8.2.3018 on Kampushallissa kesätyö/rekrytointi / koulutus- messut. Työelämän yhteistyö opo-
jen kanssa koetaan tärkeäksi. Messuilla työpaikat esittäytyivät luokissa, joissa kävi melko vä-
hän väkeä. Opot toivoivat, että esittelystä voisi varata koko luokalle esittelyajan; Petran kaut-
ta toivomukset menevät eteenpäin. Osallistumismaksu koulutuksen järjestäjille koettiin kor-
keana. Kouluilla ei ole varaa itse kustantaa oppilaille bussikyytejä Kokkolaan; löytyykö sponso-
ria esim TAT (taloudellinen tiedotustoimista,  tat.fi ) tai alueen työpaikat.  
 
Muuraiskangas: KIPin alueella on Kokkolan alueen työpaikoista 8%. Palvelupäällikkönä on Jo-
hanna Hylkilä, jonka kanssa voi sopia ryhmien vierailuista alueella. Laboratorioihin on yleensä 
päässyt käymään vain alan opiskelijat; lukioryhmien kanssa voi sopia asiasta erikseen. rekry-
tointi http://www.boliden.com/fi/ura/ Kesän aikana töissä oli 160 määräaikaista.  
 
Pura: Elisalla töissä 170 henkilöä; koulutustaustalla ei väliä; oleellista vuorovaikutustaidot, us-
kaltaa oppia virheistä, ymmärtää mistä asiat johtuu, aloitteellisuus, osaa tuoda mielipiteet 
esille, idearikkaus. Rekrytointi tapahtuu avoimien hakemustan avulla Baronan kautta. Ottavat 
mielellään vierailijoita ja tulevat tarvittaessa myös oppilaitoksiin kertomaan toiminnastaan.  

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:V%C3%B6yri-Maksamaa.vaakuna.svg
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:V%C3%B6yri-Maksamaa.vaakuna.svg
https://youtu.be/n4vui6hvKEo
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2017/09/Vetovoima-2015-2017.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2017/09/tutkintorakenteessa-tapahtuvat-muutokset.pdf
http://www.boliden.com/fi/ura/


 
6. Taitaja9-kisat (Kaija Kähäri-Wiik) 
Kaija Kähäri-Wiika ja Tapio Oinas kertoivat taitaja9-kilpailusta. Esitys liitteenä. Huom! Viimei-
nen ilmoittautumispäivä 15.9!  
 
7.  ”Soratutkintoihin” hakeutuminen (kpedu-opot) 
Keskusteltiin tutkintoihin ohjaamisesta ja hakeutumisesta. Lähihoitajaksi hakeutuvien osalta 
on huomioitava, että lääkelaskuja ei voi mukauttaa. Hyvinvointikampuksen opot kutsuivat 
alalle hakeutuvia paikanpäälle keskustelemaan alan vaatimuksista ennen yhteishakua, mikä 
koettiin ihan hyväksi. Määräyksissä todetaan esim: ” Mikäli sosiaali- ja terveysalan perustutkin-
nossa mukautetaan ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia tai osaamisen arviointia 
merkittävästi, opiskelija ei voi saada sellaista tutkintotodistusta, joka antaisi oikeuden terveydenhuol-
lon ammatin harjoittamiseen. Lääkehoitoa koskevaa mukauttamista ei voida tehdä lainkaan.”  
Mielenterveysongelmat saattavat myös tulla esteeksi.  
 
Myös AC-kautta voisi lähettää tiedotetta soratutkintoihin hakeutumisesta esim. aloittain ja 
samalla chat-mahdollisuus. Näin myös kauempana asuvat hakijat saisivat tietoa asiasta.  
 
Keskusteltiin yleensäkin ominaisuuksista, joita ammatillisessa koulutuksessa opiskelu vaatii; 
perusosaaminen esim. matematiikasta on kaikilla aloilla hyväksi, vuorovaikutustaidot, vas-
tuun ottaminen omista opinnoista, aloitteellisuus. Näitä ominaisuuksia on hyvä tietenkin ke-
hittää myös perusopetuksen aikana. 

 
8.  Lukuvuoden asioista sopiminen, yhteistä keskustelua ja tiedotettavaa 
- vanhempainillat: merkittiin taulukkoon tiedossa olevat vanhempainillat; ilmoittakaa puut-

tuvat Terhille. 
- 8-lk:n infot kevätlukukaudella jatkuvat; ammattiopiston opot sopivat perusopetuksen 

opojen kanssa sopivan päivän keväälle. Mahdollisuuksien mukaan opiskelijoita mukaan. 
-  oppilaan ohjaajien tutustuminen ammattiopintoihin: opot, opettaja ja oppilaat ovat ter-

vetulleita tutustumaan ammatillisiin opintoihin toivomalleen alalle: esite jaettiin.  
- yhteistyön vuosikellon tarkistaminen: tarkistettiin, 6.10 yritysvierailun tilalla on AVIn etä-

luento: Ohjauksen päivä – haasteet kasvavat. Terhi on ilmoittautunut, joten voidaan ke-
rääntyä samaan saliin kuuntelemaan luentoa. Yritysvierailu siirretään 3.11. päivään. 

- Koulutukset: ammatillisen koulutuksen kiertue  , ohjauksen päivä 6.10 yritysvierailun 
siirto 3.11. 

-  kunkoululoppuu.fi – sivustolla on hyvää materiaalia esim. tutkimuksista (sivuston oikeas-
ta ylälaidasta avautuu valikko, josta tutkimukset) 

- 2asteen tarjotin ja väyläopinnot: lisää tietoa 2asteen sivuilla, jossa paljon tietoa yhteistyö-
kumppaneille.  

 
 

9. Oppisopimusiltapäivä 
Oppisopimuksesta paikalla Hannele Häli, Virpi Virtanen, Sanna Siirilä-Hyyppä ja Satu Mänty-
nen. Tietoisku oppisopimuksesta. Katso myös oppisopimus.fi –sivusto.  
 

 
 
TERVETULOA!  
 
terveisin Terhi Petäjä 
 

http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2017/09/Taitaja9_8.9.17.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2017/09/vanh.illat-8-infot-2017-18.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2017/08/Tet-jaksolle-Kpeduun_esite_2017.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2017/09/20171006-Ohjauksen-p%C3%A4iv%C3%A4-haasteet-kasvavat-JYV%C3%84SKYL%C3%84.pdf
http://minedu.fi/amisreformi
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2017/08/Opintotarjonta_opiskelijoille-230217.pdf
http://2aste.kpedu.fi/opintotarjotin/

