Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen yhteistyöryhmä, Muistio
TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2020
Aika ja paikka: 1.10.2020, klo 9.00 – 11.00 Isopaja
Kutsuttu: Ammatillinen koulutus (4):
varapj.. Ari Maunuksela, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä
Sirkku Purontaus, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Heikki Aho, Keski-Pohjanmaan konservatorio
Maria Murtomäki, Kaustisen Evankelinen Opisto
Lukiokoulutus (9):
Terho Taarna, Kokkolan kaupunki
pj. Markku Anttila, Kokkolan kaupunki
Leena Kivijakola, Kannuksen kaupunki
Mailis Tastula, Kaustisen kunta,
Tony Widjeskog, Kruunupyyn kunta vt. sivistystoimenjohtaja Carina Ahlström
Mervi Pääkkö, Perhon kunta
Juha Paasimäki, Pietarsaari
Eeva Päiviö, Toholammin kunta
Maria Keltti-Heikkilä, Vetelin kunta (mukaan uudistettuun sopimukseen? tehdään
erillinen liite)
Asiantuntijaedustajat (9):
Teppo Rekilä, Keski-Pohjanmaan liitto
Nina Lång Centria- ammattikorkeakoulu, Jennie Elfving
Sari Lehto, Avoin Yliopisto
Timo Virolainen ?, KEPLI
Janne Hietalahti, OAJ, lukiokoulutus
Dieter Heiermann, OAJ, ammatillinen koulutus
opiskeleljajäsen?, Toholammin lukio
opiskelijajäsen ? Kokkolan kaupunki
opiskelijajäsen Jenni Kuljunlahti, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
opiskelijajäsen ? Keski-Pohjanmaan konservatorio
opiskelijajäsen ? Kaustisen Evankelinen Opisto
Toimintaryhmien puheenjohtajat (2):
Sirkku Purontaus, Rehtorityöryhmä
Terhi Petäjä, Opinto-ohjaajatyöryhmä, siht.

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.
Asian käsittely: Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio viime syksyltä. Kevään kokous jäi
pitämättä.

2

Lukuvuoden 2019- 20 toimintakertomusten käsittely
Esitys: Hyväksytään edellisen lukuvuoden toimintakertomukset.
2asteen yhteistyön toimintakertomus

Rehtorityhmän toimintakertomus
Asian käsittely: Hyväksyttiin toimintakertomukset
3

Lukuvuoden 2020-21 toimintasuunnitelmien hyväksyminen
Rehtoriryhmän toimintasuunnitelma
2asteen opojen/ yhteistyön toimintasuunnitelma
Asian käsittely: hyväksyttiin toimintasuunnitelmat. Centria Open on sellaisenaan peruttu,
mutta tilalle suunnitellaan erilaista yhteistyötä; siitä on tulossa oppilaitoksille tarkempaa
tietoa ensi viikolla.

4 Toisen asteen yhteistyön strategian uusiminen /päivittäminen
Esitys: tehdään suunnitelma ja aikataulu strategian päivittämisestä. Liite strategia 20152020.

Asian käsittely: Toimintaryhmä Sirkku, Markku, Leena, Maria ja Terhi valmistelevat
vuoden vaihteessa strategiatyötä eteenpäin ja tuodaan esitys 2.2.21 kokoukseen
jatkotyöskentelyn pohjaksi. Terhi kutsuu toimintaryhmän palaveriin tammikuussa.
5

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: Painopisteiksi määriteltiin: Opiskelijoiden osallisuus, Digitaalisten
oppimisprosessien vahvistaminen, Uraohjaus ja yksilölliset opintopolut (sis. väyläopinnot
ja yhteistyö korkea-asteen kanssa), Alueellisen yhteistyön vahvistaminen lähikuntien
oppilaitosten kesken.

6

Vahvistetaan toisen asteen hinnastoliite lukuvuodelle 2020-2021
Esitys:
Tehdään hinnastoliitteeseen tarvittaessa päivityksiä ja vahvistetaan hinnastoliite
lukuvuodelle 2020-21
Asian käsittely: Päivitettiin hinnastoliite, muuten ennallaan, mutta 1 osp:n kurssin hinta 50
€ , 1,5 osp (lukiokurssi) 67 € ja 2 osp 75 €. Liite.

7

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 myös käynnistynyt
Esitys: keskustellaan yhteistyön edellytyksistä ja yhteistyön kehittämisestä

Asian käsittely: Yhteistyö korkeakoulujen kanssa on tärkeää. Lukion uudessa
opetussuunnitelmassa korkeakouluyhteistyötä edellytetään toteutettavan. Toinen reitti
yliopistoon- hankkeen ja jatkuvan oppimisen lisärahoituksen myötä yliopistoihin on saatu
lisää maksuttomia opintoja tarjottavaksi myös toisen asteen opiskelijoille. Korkeakoulut
kaipaavat palautetta siitä, mitä opintoja toisen asteen opiskelijat toivovat ja mihin
ajankohtaan niitä toivotaan järjestettävän. Yliopistokeskuksen oppimisympäristöjä voidaan
hyödyntää entistä enemmän esim. KSL:n LUMA-yhteistyössä.
Työvoimahallinnon kanssa on sovittu koulutuskokeiluista ammatillisissa oppilaitoksissa ja
myös lukiolaiset voivat osallistua näihin. Lukiolaisille on myös tarjottu mahdollisuuksia
suorittaa ammatillisia tutkinnon osia oppisopimuksella esim. yo-kirjoitusten jälkeen
keväällä tai kesällä; tiedotetaan tästä mahdollisuudesta enemmän esim. opojen kautta ja
tehdään esite jaettavaksi kouluihin.
Kaustisen Ev. Opisto (1.1.2021 Seurakuntaopisto) olisi kiinnostunut suunnittelemaan
yhteistä opintotarjotinta Vetelin lukion ja Musiikkilukion kanssa.
Kuulostellaan ja ollaan mukana mikäli hankkeita toisen asteen yhteistyön kehittämiselle
tulee hakuun.
8 Muut ajankohtaiset asiat
- 2asteen yhteistyön budjetti 2021: kokonaissumma 18 000. Liite.
9 Seuraavat kokoukset
Esitys: sovitaan lukuvuoden 2020-21 kokousajat ja paikat.
Asian käsittely: Seuraava kokous 2.2.2021 Keski-Pohjanmaan ammattiopistolla
Kevätkokous 25.5.2021 klo 9.00 – 11.00 Kaustisella Seurakuntaopistolla.

