
      

                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

KESKI- POHJANMAAN OPOJEN JA REHTOREIDEN TAPAAMINEN                         

 

Aika: Perjantai 20.4.2018 klo 9.00–12.00  

Paikka:  Kannuksen kaupungintalo, Asematie 1, Kannus 

Kutsuttu:  

Toisen asteen rehtorit, toimialapäälliköt ja opinto-ohjaajat 

 Yläkoulujen rehtorit ja oppilaan ohjaajat 

Etsivät nuorisotyöntekijät 

Hakijapalvelut 

AMK-toimijat ja muut yhteistyöverkoston jäsenet 

 
Käsiteltäviä ja tiedotettavia asioita: 

1. Koulutuksen järjestäjien terveiset yhteistyöverkostolle (rehtorit, toimialapäälliköt, opot) 
Oppilaitosten rehtorit ja opinto-ohjaajat kertoivat ajankohtaisia kuulumisia yhteistyöver-
kostolle: 
Kannus: Lukiolla ja yläkoululla yhteinen rehtori. 
Toholampi: Iso lukioryhmä aloitti tänä vuonna yht. 36 opiskelijaa. 
Sievi: Lukion rehtori jää eläkkeelle keväällä. Kari Koivisto on yläkoulun ja alakoulun rehto-
ri. 
Himanka: Kalajoen lukioon haki iso osa oppilaista. 
Lohtaja: Pieni yläkoulu, vain 107 kirjoilla, joten valinnaisuus kärsii, kun pienet ikäluokat. 
Luokkaretkiä tehdään, esim. nyt Kreetalle. 
Kaustinen: Tänä keväänä Kaustisen yläkoulusta vähän hakijoita lukioon, enemmän amma-
tilliselle puolelle. Sivistysjohtaja virkavapaalla. 
Veteli: Lukion viimeinen lukukausi menossa; 5.5. pidetään ”päätösjuhlaa” eli näyttely vuo-
sikymmenten ajalta. 
Kaustisen Ev. Opisto: Opetussuunnitelma uudistunut: kasvatus ja ohjausalan pt, josta 
valmistuu lastenohjaajaksi. Hakijoita oli nyt enemmän kuin aiemmin. 
Pietarsaari: Kouluverkkoselvitys käynnissä. Etelänummen koululle myös 6 lk, eli 6-9 luok-
kalaiset tulevat samoihin tiloihin.  
Centria-amk: Remontin keskellä eletään ja väistötiloja on Kpedulta. Yhteisöpedagogi-
koulutus siirtyy Raudaskylältä Kokkolan kampukselle. Hakijoita oli hyvin. Valintakokeita 
edelleen. 
Kälviä: Oppilasmäärä 227 joten talo on täynnä. 
Donnerska skolan: Paljon hakijoita lukioon, ammatilliselle puolelle hakeutuneet jakautui-
vat optimaan ja kpeduun. 
KSL: kouluverkkokeskustelu meneillään, 1.8.2020 lukiot yhdistyvät saman katon alle. Eri-
tyistä koulutustehtävää valmistellaan. KSG:n saneeraus meneilllään ja siirtyvät 1.8. ter-
veystielle väistötiloihin. 
Halsua: 0-9 luokkalaiset ovat olleet jo kolme vuotta samoissa tiloissa; maahanmuuttaja-
perheitä tullut Virosta ja Ukrainasta. 9 lk:laiset ovat tänä vuonna tosi hyviä ja pääsenevät 
sinne, minne hakivatkin.  
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Lestijärvi: 12 yhdeksäsluokkalaista; sisäilmaongelmaa. Parin oppilaan TET- jakso ammatti-
kampukselle toteutui hyvin. 
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto: Sakustars viikko takana. 1.1. aloitti uusi organisaatio, 
josta esite jakoon. Opiskelijaraportti myös kiersi. Harjoitellaan HOKSin tekemistä, työnjako 
”lakanassa”. Osaamisen tunnistamisen määräys julkaistu, ks.liite. Arviointi muuttuu uu-
sien määräysten mukaan 1-5 asteikolle.  
 

2. Ajankohtaista muuta tiedotettavaa: etsivien, ohjaamon ja opiskeluhuollon terveiset 
Pietarsaaren etsivät olivat tyytyväisiä kpedun Mix-pajaan. Pietarsaaren Ohjaamosta ei ole 
tullut etsiville tarkempaa tietoa; onko omaa palvelupistettä jne? 
Ohjaamo Keski-Pohjanmaa siirtynyt TE-palvelujen alaisuuteen ja koordinaattorina aloitti 
vuoden alusta Juuso Kautiainen. Ohjaamon päivystys edelleen Vingellä ti-pe klo 13-16 ja 
Kaustisen kunnantalolla maanantaisin.  
Opiskeluhuollon terveisinä ks. Kokkotyösäätiön nettisivut, jossa tietoa erilaisista työhön ja 
koulutukseen valmennuksista esim. TEAK (ammattiin valmistuvalle, haku 31.8.mennessä)  
ja OPI-kurssit. 
 

3. Polku Maaseudulle- hanke (Heidi Jokinen) 
Heidi esitteli hanketta ja pyysi osallistujilta ideoita, mitä voisi toteuttaa Keski-
Pohjanmaalla. Ks. esitys tästä. 
 

4. Yhteishaku 2018 ja avoinna olevat haut (Valma, 10lk, Luva) (Hakijapalvelut) 
Merja Kivelä esitteli kpedun hakijatilastot, suosituimmat alat Logistiikka, Autoala ja Me-
dia-ala; Kpedun vetovoimaisuus oli tasan yksi, kun esim. Gradialla (Jyväskylä) 0,80, Opti-
malla 0,78 ja Jedulla 0,77. Jatkuvalla haulla valitaan opiskelijoita ja 4.5. mennessä hake-
neet valitaan 18.5. syksyllä alkaviin koulutuksiin. Katso tarkemmin liite. 
Yhteishaun pisteet (esim. varasijat) ovat voimassa 17.8.2018 saakka, jonka jälkeen paikat 
täytetään jatkuvan haun kautta. 
VALMAan haku 22.5.-24.7., tieto pääsemisestä 3.8. ja opiskelupaikka otettava vastaan 
17.8. mennessä. 
Kokkolan kaupungin 10 lk ei ilmeisesti ala, koska siihen ei saattaen vaihto-keskusteluissa 
ole ollut tarvetta. 
LUVA koulutus Kiviniityssä alkanee, mikäli hakijoita. 
 

5. Lukiokoulutuksen kehittäminen: Uusi lukio- uudistushanke (Taina Lehtonen) 
Kouluneuvos, emerita rehtori Taina Lehtonen kertoi Uusi lukio-kuulumisia. Taina korosti, 
että opettajien tulee kyetä uudistumaan ja muuttumaan koko ajan, mikään ei tule val-
miiksi, kaikki muuttuu. Uudistuksen yhteydessä opiskelijakohtaista rahoitusta tulossa li-
sää. Lukioiden tulee panostaa erityisopetukseen, opinto-ohjaukseen ja korkeakouluyhteis-
työhön. Opiskelijan tuntemukseen panostaminen tärkeää. Lukion tehtäviin kuuluu kan-
sainvälisyys pakollisena. Kurssien tilalle määritellään opintopisteet, 1 op = 14 h. Katso tar-
kemmin esitys.  
Taina oli huolissaan siitä, kun lukioiden ja yläkoulujen rehtorin virkoja yhdistetään, niin lu-
kion kehittämiseen ei rehtorilla jää aikaa. 
Liitteenä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2018, josta löytyy mm. yli 200 
uutta tulevaisuuden ammattia.  
 

6. Kesäyliopiston terveiset (Kaija Kähäri-Wiik ja Anita Salmela) 
Avoin yliopiston kautta 2asteen opiskelija voi tutustua korkea-asteen opintoihin ja kokeilla 
onko ala itselle sopiva. Myös oman osaamisen täydentäminen tätä kautta. Opinnot tarkoi-
tettu kelle vain, ei ikärajoja eikä pääsykokeita. Opiskelijoilla on periaatteessa mahdollisuus 
käyttää ns. avoimen väylää eli suorittaa opintoja avoimessa yliopistossa valmiiksi 60 op ja 
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siirtyä sitten varsinaiseksi opiskelijaksi ilman pääsykoetta. Käytännössä mahdollisuudet 
tähän vaihtelevat suuresti korkeakouluittain ja oppiaineittain. Katso tarkemmin esitys täs-
tä. Kurssien hinnat tarkistettu kokouksen jälkeen Kaijalta:  

Kesäyliopiston avoin yliopisto-opetus on hinnoiteltu kustannusperusteisesti. 
Verkkokurssit ovat edullisempia kuin paljon lähiopetusta sisältävät jaksot. 
Keskimäärin hintahaarukka esim. 5 opintopisteen jaksosta on 75€-200€. 
Kokonainen arvosana on edullisempi kuin yksittäisistä jaksoista koottu kokonaisuus. 

 
 

 
7. AMK-väyläopinnot, Jatkoväylä-hanke ja toisen asteen tarjotin (Terhi) 

Centrian sivuilla ajankohtaiset tiedot väyläopinnoista 
https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk/opintotarjonta/vaylaopinnot . Opintokierroksia 
syksyllä 2 ja keväällä 1 + kesäkierros. 
Toisen asteen tarjottimella tällä hetkellä lähinnä hygieniaosaaminen sekä jatko-opintoihin 
valmentavia verkkokursseja. YTO-verkkokursseista on erillinen tiedosta,  eli opo/opettaja 
tilaa verkkokurssin suoraan kurssin opettajalta; kaikki 2asteen oppilaitokset voivat suorit-
taa näitä Kpedun YTO-verkkokursseja toisen asteen sopimuksen mukaisesti.  
 
 

8. Tulevan lukuvuoden suunnittelu, yhteiset tapahtumat yms. 
Tapio Oinas kertoi, että Hyvinvointimessut ja taitaja9-päivä on torstaina 4.10. kampushal-
lissa, kaikki sopimuskuntien yläkoulut kutsutaan. Lisätietoja taitaja9-päivistä tässä. 
Täydennettiin vuosikello 2018 – 2019, ks liite. 9-luokkalaisille suunnatut koulutusmessut 
7.-9.11.2018. Mietittiin teemaa tämän kevään kevätillalliselle 23.5., ehdotettiin maakun-
tauudistusta.  
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