Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen yhteistyöryhmä, MUISTIO
TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 3/2018
Aika ja paikka: ti 18.9.2018 klo 8 – 10.10 Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Närvilänkatu 8,
Verstas
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 (virkavapaalla) vs Mailis Tastula
Tony Widjeskog, Kruunupyyn kunta
Mervi Pääkkö, Perhon kunta
Eeva Päiviö, Toholammin kunta, (mukana etänä skypen kautta)
Asiantuntijaedustajat (8):
Teppo Rekilä, Keski-Pohjanmaan liitto
Pekka Hulkko, Centria- ammattikorkeakoulu
Marjut Kontiokoski, OAJ, lukiokoulutus, Timo Rajaniemi
Dieter Heiermann, OAJ, ammatillinen koulutus
opiskelijajäsen Niko Remesaho, Toholammin lukio
Sebastian Saarinen, Karleby svenska gymnasium
opiskelijajäsen ? Kaustisen Evankelinen opisto
Jenna Huhtala, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Toimintaryhmien puheenjohtajat (2):
Sirkku Purontaus, Rehtorityöryhmä
Terhi Petäjä, Opinto-ohjaajatyöryhmä, siht.
Lisäksi (1):
Juha Paasimäki, Pietarsaaren kaupunki
1

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: 28.3.2018
Asian käsittely: Puheenjohtaja avasi kokouksen. Osallistujat esittäytyivät. Toholammin
edustaja osallistui Skypen kautta kokoukseen. Luettiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
Lisättiin kolme asiaa muihin asioihin.
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Käsitellään edellisen lukuvuoden toimintakertomukset
Esitys: Koordinaattori esittelee 2asteen toteutunutta yhteistyötä lukuvuonna 2017 – 2018.
Hyväksytään toimintakertomuksen ja toteutunut yhteistyö.
Liite 2: Lukuvuoden 2017- 2018 toimintakertomukset
Asian käsittely: Toimintakertomukset hyväksyttiin.
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Käsitellään toimintasuunnitelmat lukuvuodelle 2018 – 2019
Esitys: Hyväksytään opinto-ohjaajien ja rehtoriryhmän toimintasuunnitelmat lukuvuodelle
2018 -2019
Liite 3: rehtoriryhmän toimintasuunnitelma
Liite 4: Opinto-ohjaajien toimintasuunnitelma, taulukko
Asian käsittely: Toimintasuunnitelmat hyväksyttiin muuten, mutta rehtorikokous 16.11.
vaihdettiin toiseen ajankohtaan eli 21.11.

4 Hinnastoliite yksittäisten kurssien / tutkinnon osien suorittamisesta
lukuvuonna 2018- 2019
Esitys: Tarkistetaan ja vahvistetaan hinnastoliite. Toisen asteen oppilaitokset ovat ostaneet
lähinnä hygieniaosaamista ja muutamia YTO-verkkokursseja. Myös yksittäisten lukio
kurssien ostamisesta käytetään tätä liitettä. Ammattilukioyhteistyössä käytetään paikallisia
laajempia sopimuksia.
Liite 5: hinnastoliite (yksittäiset kurssit)
Asian käsittely: Hinnastoliite hyväksyttiin.
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Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja toimintavuodelle 2019
Esitys: Valitaan puheenjohtaja ammatilliselta puolelta ja siten varapuheenjohtaja valitaan
lukiokoulutuksesta. Keskustellaan myös muista jäsenistä.
Asian käsittely: Puheenjohtajaksi valittiin Liisa Sadeharju ja varapuheenjohtajaksi
Markku Anttila. Yliopistokeskuksen edustaja kutsutaan työryhmään; Markku kysyy
edustajaa. Timo Virolaisen tilalle Mari Kerola? Liisa selvittää. Koulutusyhtymästä
sopimuksen mukaan neljä edustajaa. Sopimuksen uudistamisen yhteydessä voidaan miettiä
jäseniä ja määriä uudestaan. Perustetaan työryhmä uudistamaan / päivittämään sopimusta.
(Markku, Liisa, Terhi)

6 2asteen budjetti vuodelle 2019
Esitys: Valmistellaan toisen asteen budjetti. Budjetti vuodelle 2019 on tehty koordinaattorin
25% työresurssilla. Kustannukset jaetaan sopimuksen mukaisesti syksyn laskentapäivän
opiskelijamäärän mukaan. Tammi- heinäkuulta kuluja on ollut yhteensä € ja kulut on
laskutettu sopimuksen mukaan.
Liite 7: alustava budjetti vuodelle 2019
Asian käsittely: Alustava budjetti hyväksyttiin, mutta tarkistetaan siihen opiskelijamäärät
syyskuun laskentapäivän mukaiseksi.
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Muut ajankohtaiset asiat












Moodle: Kpedu ollut kumppani mediamaisterin kanssa. 30.5.2019 kpedu irtautuu,
koska otetaan käyttöön itslearning. Ottaako Kokkolan kaupunki Keski-Pohjanmaan
Moodlen hallintaansa, Markku Anttila selvittää ja sopii asiasta Jukka Penttisen
kanssa.
Ammattilukiosopimuksen päivittäminen Kokkolan kaupungin, Kruunupyyn kunnan
ja Konservatorion ja koulutusyhtymän kesken, sopimusta ollaan kääntämässä
ruotsinkielelle.
Kruunupyyn ja Pietarsaaren kunnat miettivät jäsenyyden jatkamista 2asteen
yhteistyössä, koska heillä on yhteistyötä enemmän ruotsinkielisten kuntien ja
oppilaitosten kanssa. Jos kunta haluaa irtautua yhteistyötä, tulee kunnan lähettää
siitä virallinen ilmoitu
Keskusteltiin myös toisen asteen yhteistyön kehittämisestä; ammatillinen koulutus on
uudistunut ja lukiokoulutus uudistuu. Yhteistyö centria-amk:n kanssa aktiivista ja
verkkokurssien tarjoaminen maksutta 2asteelle tullee säilymään. Opo-yhteistyö ja
rehtoriyhteistyö ovat keskeisiä yhteistyömuotoja.
Uudessa lukiolaissa velvoite tehdä yhteistyötä korkea-asteen kanssa. Alueen
lukiokoulutuksen ja korkea-asteen yhteistyö on käynnistetty yliopistokeskuksen kanssa.
Toisen asteen julisteen ilmeeseen toivottiin uudistusta.
Keskusteltiin myös urheiluakatemian toiminnasta.

8 Seuraava kokous
 23.1.2019 klo 14.00, Kannuksen kaupungintalo

