Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen yhteistyöryhmä, Muistio
TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 2/2019
Aika ja paikka: tiistai 21.5.2019 klo 13.30 – 15.00 Talonpojankatu 2, Centriaammattikorkeakoulu
Kutsuttu: Ammatillinen koulutus (6):
pj. 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 (9):
Peter Johnson, Kokkolan kaupunki
varapj. Markku Anttila, Kokkolan suomalainen lukio
Terho Taarna, Kokkolan kaupunki
Cecilia Hägglund-Nygård, Karleby svenska gymnasium
Leena Kivijakola, Kannuksen kaupunki
Mailis Tastula, Kaustisen kunta
Tony Widjeskog, Kruunupyyn kunta
Mervi Pääkkö, Perhon kunta
Eeva Päiviö, Toholammin kunta
Asiantuntijaedustajat (9):
Teppo Rekilä, Keski-Pohjanmaan liitto
Pekka Hulkko, Centria- ammattikorkeakoulu
Sari Lehto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, Avoin Yliopisto
Marjut Kontiokoski, OAJ, lukiokoulutus
Dieter Heiermann, OAJ, ammatillinen koulutus
Niko Remesaho, Toholammin lukio
opiskelijajäsen Sebastian Saarinen, Karleby Svenska Gymnasium
opiskelijajäsen Jenni Kuljunlahti, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
opiskelijajäsen ? Kaustisen Evankelinen Opisto
Toimintaryhmien puheenjohtajat (2):
Sirkku Purontaus, Rehtorityöryhmä
Terhi Petäjä, Opinto-ohjaajatyöryhmä, siht.
Lisäksi (1):
Juha Paasimäki, Pietarsaaren kaupunki
Nina Lång, Centria-ammattikorkeakoulu
Paula Santapakka, Centria-amamttikorkeakoulu
1

Centria-ammattikorkeakoulun tiloihin tutustuminen
Rehtori Kari Ristimäki esitteli Centria- ammattikorkeakoulua. Nina Lång ja Paula
Santapakka kierrättivät meitä tutustumassa uusiin tiloihin. Tämän jälkeen siirryttiin
pitämään kokousta lk 211.
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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.

Asian käsittely: Merkittiin osallistujat ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. Esityslista
hyväksyttiin sellaisenaan.
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Yhteistyön painopisteiden sekä toimenpiteiden määrittely tulevalle lukuvuodelle.
Esitys: Päätetään seuraavalle lukuvuodelle kehittämisteemat ja painopisteet, jotka toimivat
työryhmien toimintasuunnitelmien perustana. Perusteet 2asteen yhteistyöstrategiasta.
Kahden edellisen vuoden tavoitteet olivat: opiskelijoiden osallisuus, digitaalisten
oppimisprosessien vahvistaminen, yksilölliset opintopolut ja ohjaus, alueellisen yhteistyön
vahvistaminen lähikuntien oppilaitosten kesken.
Asian käsittely: Pidettiin edelleen voimassa entiset tavoitteet ja niiden lisäksi uutena
otettiin korkeakouluyhteistyön kehittäminen.
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Vahvistetaan toisen asteen hinnastoliite lukuvuodelle 2019-2020
Esitys:
Tehdään hinnastoliitteeseen tarvittaessa päivityksiä ja vahvistetaan hinnastoliite
lukuvuodelle 2019-20.
Asian käsittely: hyväksyttiin hinnastoliite ilman muutoksia entiseen.

5

Yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaminen 2asteen yhteistyönä ja korkeaasteen kanssa
Yhteistyötä yksilöllisten opintopolkujen toteuttamiseksi tehdään alueellisesti. Jatkoväylä
ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun on saatu toimivaksi hankkeen myötä.
Lukiokoulutuksen ja korkea-asteen yhteistyö on käynnistymässä; opiskelijat ovat alustavasti
valinneet wilman kautta korkeakouluopintoja seuraavalle lukuvuodelle.
Esitys: keskustellaan yhteistyön edellytyksistä ja yhteistyön kehittämisestä.
Asian käsittely: Yliopistokeskus toivoo, että lukion opiskelijat löytävät korkeakouluopinnot;
he tarjoavat lukiolaisille pitemmän opinto-oikeuden eli heillä on aikaa tehdä opintoja koko
lukuvuoden. Korkea-aste tulee pitämään infoja lukioiden opotunneilla sovitusti.
Centria-amk on tarjonnut jo vuosia väyläopintoja toiselle asteelle ja opinnot ovat
maksuttomia niin opiskelijalle kuin oppilaitoksellekin. Tarjolla lähinnä Averkon
verkkokursseja, mutta sovitusti opiskelija voi tulla myös lähiopetukseen. Edelleen tarjolla
myös pääsykokeisiin valmentavia kursseja väyläopintoina eli insinööriopintoihin ja
tradenomiopintoihin. Erillishakuna tarjolla myös polkuopintoja eli kun opiskelija tekee 45
op niin hän pääsee tutkinto-opiskelijaksi ilman pääsykoetta.
Kokkolan suomalainen lukio on päättänyt, että korkeakouluopinnot ovat opiskelijalla
maksuttomia. Kaustisen musiikkilukio ilmeisesti ei maksa opiskelijan maksullisia
korkeakouluopintoja.

6 Muut ajankohtaiset asiat
- sopimus toisen asteen koulutusyhteistyöstä allekirjoitettavana sopimuskunnissa tai
oppilaitoksissa

Asian käsittely: sopimuksen ovat hyväksyneet KPEDU, Kaustinen, Perho, Toholampi ja
Konservatorio. Sopimus on allekirjoituskierroksella.
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Seuraavat kokoukset
Esitys: sovitaan lukuvuoden 2019-20 kokousajat ja paikat. Syyskokouksen asioina mm.
lukuvuoden 2019-20 toimintakertomusten käsittely ja lukuvuoden 2019-20
toimintasuunnitelmien hyväksyminen.
o syyskokous, 13.9.2019 Kaustisen Ev. Opisto, ELO-ryhmän kanssa aloitus klo 12-13
”Ohjauksen koordinointi ja jatkuva oppiminen”, jonka jälkeen kokous klo 15 saakka.
o kevätkokouksen aikaa ei päätetty

