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Maanantai 28.1.2019 klo 9.00 – 11.10
Karleby Svenska Gymnasium, Terveystie 1.
rehtori Sirkku Purontaus, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (pj.)
rehtori Markku Anttila, Kokkolan suomalainen lukio (siht.)
rehtori Raimo Lammi, Kokkolan suomalainen lukio
rehtori Cecilia Hägglund-Nygård, Karleby svenska gymnasium
rehtori Terho Taarna, Kokkolan aikuislukio
rehtori Sakari Typpö, Kannuksen lukio
rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo, Kaustisen musiikkilukio
rehtori Viola Storbacka, Kronoby gymnasium
rehtori Jussi Peltokangas, Toholammin lukio
rehtori Hannu Sulkakoski, Pietarsaaren suomenkielinen lukio
rehtori Mirja Siironen, Perhon lukio
rehtori Heikki Aho, Keski-Pohjanmaan konservatorio
rehtori Maria Murtomäki, Kaustisen Evankelinen Opisto
toimialapäällikkö Tuula Junttila, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Hanna-Mari Laitala, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Tom Bjon, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Leena Sundell, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Mika Väisälä, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Ulla Kauppila, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Sanna Tuukkanen, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Petri Saari, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Salla Lillhonga, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Opintoasianpäällikkö Merja Kivelä, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Oppisopimuspäällikkö Anu Haapasalo, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toisen asteen koordinaattori Terhi Petäjä

Esityslista:
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja merkittiin osallistujat. Yksi osallistuja skypen kautta.
Cecilia kertoi, että KSG on viihtynyt hyvin Terveystiellä; ammattiopiston kanssa vietettiin yhteinen
Lucinan päivä; sisäilmaongelmia ollut yhdellä opiskelijalla ja yhdellä opettajalla.
2. Kokouksen esityslista ja edellisen kokouksen muistio
Esitys: Tarkistetaan kokouksen esityslista ja tehdään tarvittaessa lisäyksiä ja/tai muutoksia
esityslistaan. Tarkistetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen muistio.
Asian käsittely: Hyväksyttiin esityslista ja edellisen kokouksen muistio.
3. Opiskelijoiden osallisuuden edistäminen oppilaitoksissa
Esitys: Olemme kolme kertaa kokoontuneet yhdessä opiskelijakuntien edustajien kanssa
edistämään opiskelijoiden osallisuutta oppilaitoksissa. Opiskelijat ovat kokeneet nämä tilaisuudet
hyvinä, vaikkakin opiskelijaosallistujat ovat joka kerralla vaihtuneet. 28.11.2018 teimme taulukon,
johon koottiin tavoitteita oppilaitoksittain (viiden oppilaitoksen edustajat olivat paikalla), Perhon
lukio täydensi taulukkoa osaltaan joulukuussa. Viidestä oppilaitoksesta tavoitteet jäivät
puuttumaan. Taulukko liitteenä. Miten tavoitteita on viety eteenpäin oppilaitoksissa? Päätetään,
jatketaanko yhteisiä tapaamisia 2asteen yhteistyönä.
Asian käsittely: Käytiin läpi taulukko.

KSL: opiskelijajäseniä on valittu tiimeihin ja päätöksentekofoorumeihin. Kokkolassa on joskus
toiminut lukioiden opiskelijakuntaraati, mutta se ei toimi enää. Ehkä aktiivinen NUVA-toiminta on
osaltaan korvannut sitä. Myös tulevaisuuspajoja on pidetty välillä.
Musiikkilukio: Lukiossa tehdään päivittäin yhteistyötä opiskelijoiden kanssa. Opiskelijat pitivät
tärkeänä muiden oppilaitosten opiskelijoiden tapaamista ja heiltä oppimista.
Kannus: Opiskelijat mukana suunnittelemassa kurssien toteutuksia ja palautteen keräämistä.
Suunnitelmallisuutta tehtävien palauttamiseksi kehitetty. Opiskelijat opettavat toisilleen, mitä
sovelluksia voi hyödyntää opiskelussa. Aulapalaverit aloitettu.
KPEDU: Opiskelijoilta kerätään mm. ARVO-palautteet ja he ovat mukana markkinointitilaisuuksissa
mm. messuilla ja vanhempainilloissa. Toimialapäälliköt voisivat harkita sitä, että kutsuisivat
toimialansa opiskelijoita yhteen keskustelemaan asioista.
Sovittiin, että tavataan opiskelijakunnan edustajat kerran vuodessa. Seuraava tapaaminen 15.11.
klo 9.00 KSL:n tiloissa Kokkolassa.

4. Lukuvuoden 2019-2020 yhteistä suunnittelua ja yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaminen
yhteistyössä
Esitys: YTO- verkkokursseihin ilmoittaudutaan suoraan opettajille eli ei 2asteen tarjottimen kautta.
Ks liite. Muut toisen asteen oppilaitokset voivat ilmoittaa opiskelijansa Terhille, niin hän tilaa kurssit
opiskelijoillenne. Laskutus 2asteen sopimuksen mukaan. 2asteen tarjottimella
https://wilma.kpedu.fi/browsecourses Kpedun tarjoamia lyhytkursseja mm. jatko-opintoihin
valmentavia opintoja (fysiikka, matematiikka, viestintä ja tietotekniikka) sekä Hygieniaosaaminen,
johon lähinnä KSL:n opiskelijat ovat ilmoittautuneet, Osaavakoulutus on vastannut tästä. Lisätäänkö
tarjottimelle muita opintoja? Väyläopintoihin linkki ”Yhteistyöoppilaitokset”  opintotarjonta.
Asian käsittely: Lukiolaisia voisi kiinnostaa YTO-kursseista Italian kurssi. Myös media-alan
suunnitellut kesäopinnot sekä yrittäjyys voisivat kiinnostaa. Avataan ne toisen asteen tarjottimelle.
Lyhytkestoisissa koulutuksissa näkyy myös muita koulutuksia, kuin toisen asteen yhteistarjonta;
selvitetään, voisiko näitä erottaa jotenkin erillisen otsikon alle.
Kesäyliopisto tarjoaa mm. abi-kursseja; ei laiteta niitä kuitenkaan tarjottimelle, vaan abit löytävät
ne helpommin kesäyliopiston sivuilta. Laitetaan tarjottimelle ainoastaan ne koulutuksen, joita
2asteen oppilaitokset tarjoavat kaikille. Muistutetaan kuitenkin, että Kesäyliopisto räätälöi
asiakkaan toivomuksen ja tarpeen mukaan erilaisia koulutuksia.
Alueellisten toimintaryhmien olisi syytä kokoontua miettimään vielä tarkemmin alueellista
yhteistoimintaa ja koulutustarjontaa. Hanna-Mari Laitala kutsuu Lestijokilaakson ryhmän
(Toholammin lukio, Kannuksen lukio, AO Kannuksen toimipaikka) suunnittelemaan yhteistyötä ensi
lukuvuodelle ja Mirja Siironen vastaavasti Perhonjokilaakson ryhmän (Perhon lukio ja AO:n Perhon
toimipaikka, AO:n Vetelin toimipaikka, Kaustisen musiikkilukio ja Kaustisen Evankelinen Opisto).
Jos opiskelija haluaa opiskella yksittäisiä lukion kursseja, niin hän voisi varata ajan ammattilukion
opon luokse suunnittelemaan lukujärjestystä.
Tällä hetkellä ammattilukio-opinnot tarjotaan Kokkolassa ammattiin opiskeleville maakunnan
opiskelijoille pääsääntöisesti ammattikampuksella; lukiokoulutusta heille ei osteta muista
maakunnan lukioista.
5. Uuden lukiolain (1.8.2019) voimaantuloon valmistautuminen
Esitys: keskustellaan uuden lukiolain vaikutuksista lukiokoulutukseen. https://minedu.fi/uusilukio
Asian käsittely: Markku Anttila kertoi keskeisimpiä asioista uudesta lukiolaista:

-

lukiokoulutuksen oppimäärän laajuus on 150 op, aikuislukio 88 op
korkeakouluyhteistyö opintojen järjestämisessä
velvoite laatia henkilökohtainen opintosuunnitelma
oikeus saada ohjausta lukio-opintojen jälkeen seuraavan vuoden aikana
koulutuksen järjestäjä voi siirtää opinto-ohjaajat vuosityöaikaan
lukion opetussuunnitelma uudistuu 2021
ylioppilastutkinto uudistuu: vähintään 5 ainetta pakollisia, koetta saa uusia rajoituksetta,
koskee 2022 aloittavilla opiskelijoilla
OPH LOPS-perustetyö: uudet tutkinnon perusteet julkaistaan marraskuussa lukiopäivillä
Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus yksilöllisiin opintoja koskeviin valintoihin muiden
koulutuksen järjestäjien kanssa. Kaustisella on yhteistyötä Sibilius-akatemian kanssa mm.
erilaisia workshoppeja. Kpedun opinnoista lukiolaisille voisi laittaa tarjolle tutkinnon osia esim.
liiketaloudesta, media-alalta, pikaruokapalvelut, yrittäjänä toimiminen, robotiikkaa…

6. II-asteen yhteistyö korkeakoulujen kanssa
Esitys:
Uusi lukiolaki (1.8.2019) edellyttää, että lukiot tekevät yhteistyötä korkea-asteen kanssa. Lukioiden
edustajat ovat suunnitellee kesäyliopiston, avoimen yliopiston ja centria-ammattikorkeakoulun
avoimen amk:n kanssa luki-opiskelijoille tarjottavista kursseista. Kurssit on jo syötetty Kokkolan
lukioiden wilmaan, josta opiskelijat voivat kevään aikana valita kursseja seuraavalle lukuvuodelle.
Ammatillisella puolella opiskelijat tekevät vuosittain väyläopintoja centria amk:n tarjoamia avoimia
ammattikorkeakouluopintoja (Averko) ja nämä opinnot ovat olleet maksuttomia. Opiskelijoita on
ollut Keski-Pohjanmaan ammattiopistosta, K-P:n konservatoriolta ja Kaustisen Ev. Opistolta.
Lukiokoulutuksesta Kaustisen musiikkilukion opiskelijat ovat myös ilmoittautuneet näille kursseille.
Centrian averkon tarjoamiin väyläopintoihin ilmoittaudutaan centrian koulutuskalenterin kautta.
katso https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk/opintotarjonta/vaylaopinnot Nämä opinnot ovat
tarjolla myös lukiolaisille ja ne ovat maksuttomia.
Nyt tarjolla olevat Kesäyliopiston ja Avoimen yliopiston opinnot ovat maksullisia, mutta opintojen
pitäisi ilmeisesti olla 2asteen opiskelijoille maksuttomia. Sitoutuvatko kunnat / oppilaitokset
maksamaan opinnoista aiheutuvat kustannukset? Ilmeisesti lukiolaisten kurssivalintamäärät tulevat
olemaan melko vähäisiä. Opintotarjonta taulukko liitteenä.
Asian käsittely: Terho esitteli wilmassa olevan tarjottimen, jolla kevään aikana saadaan alustavaa
tietoa siitä, kuinka paljon opiskelijat valitsevat korkea-asteen opintoja. Valinta ei tässä vaiheessa ole
sitova, vaan syksyllä pitää ilmoittautua erikseen korkeakouluihin. Wilma- tarjotin toimitetaan
tiedonsiirtona muille lukioille, jotta he saavat sen liitettyä myös omaan wilmaan.
Tarjonta on tällä hetkellä korkeakoulujen päättämää, mutta jatkossa voisi osallistaa myös
opiskelijakuntaa tähän, kysytään heidän toiveitaan. Kysymyksiä vielä avoinna esim. tarjotaanko
maksullisia kursseja myös ammattiin opiskeleville? Ilmeisesti ammattilukiolaiset eivät vielä
ensimmäisenä vuonna valitse näitä, vaan vasta 3. tai 4. vuonna, jolloin maksaja olisi se, kenen
kirjoilla opiskelija sillä hetkellä on.
Seuraava palaveri korkea-asteen kanssa on 25.3. klo 13.00 Centriassa tai Yliopistokeskuksessa.
7. Muut ajankohtaiset asiat
a. Digitaalisuuden edistäminen oppilaitoksissa; mahdolliset yhteiset 2asteen
yhteistyökuviot?

-

-

-

Ammattiopisto luopuu Keski-Pohjanmaan Moodlesta kesällä 2019 ja siirtyy käyttämään
pelkästään Itslearning-alustaa, joka on integroitu office 365: een ja
opiskelijahallintojärjestelmään mm. arvioinnit siirtyvät suoraan wilmaan. Tätä alustaa opettajat
ovat alkaneet käyttää jo melko hyvin. Luentotallenteet ja video-opetuksen saa liitettyä sinne.
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus mysö itslearning- alustalle ja sitä voivat käyttää myös
työpaikkaohjaajat. Alustan hinta on suhteessa opiskelijamäärään; ensimmäinen vuosi on
kallein, kun sitä rakennetaan ja kehitetään kokoa ajan noin 15 000 - 16 000. Opiskelijat voivat
käyttää sitä myös mobiiliversiona. Opettajat voivat tarkistaa opiskelijoiden tehtävät myös
anonyyminä siis opettaja ei tiedä kenen vastauksesta on kysymys arvioidessaan sitä. Alustaa
kehitetään koko ajan ja siihen saa hyvät tukipalvelut; toimittaja kyselee kerran kuukaudessa
palautetta.
Itslearning käytössä myös ruotsinkielisissä lukioissa.
Kannuksen rehtori ehdotti, että olisi hyvä, jos laajempi porukka olisi miettimässä, mitä
oppimisalustoja eri oppilaitoksissa kannattaisi käyttää. Tässä voisi avoimesti oppia toinen
toisiltaan. Toimialapäällikköön Mika Väisälään voi ottaa yhteyttä ja sopia esim. laajemman
porukan tapaamisen, jossa esitellään, miten Itslearning-alustaa hyödynnetään
ammattiopistolla.
2asteen tietohallintoryhmän tulee kokoontua kevään aikana ja sopia, ottaako Kokkolan
kaupunki Keski-Pohjanmaan Moodlen vastuulleen, kun KPEDU jää siitä kokonaan pois kesän
aikana

-

-

b. Kipinä uraohjauskoulutuksessa vielä vapaita paikkoja: kaksi ryhmää 1) toisen asteen opot,
ilmoittautuneita 13. Koulutuspäivät 4.-5.4. ja 10.5. ohjelma 2) perusopetuksen opot,
ilmoittautuneita 10. Päivät 25.-26.4. ja 24.5. ohjelma Keski-Pohjanmaan kansanopisto
hoitaa järjestelyt. Molempiin ryhmiin otetaan 15.
Terhi lähettää vielä rehtoreille tietoa koulutuksesta, jotta saadaan ryhmät täyteen
c. EDU + JOB-messut kampushallissa tiistaina 5.2. klo 11 - 17

8. Seuraava kokous
12.4.2019 Keski-Pohjanmaan opot ja rehtori Pietarsaaren lukiolla

