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Kokous 3/ lv 20-21

Keskiviikko 30.9.2021 klo 14-15.33
Talonpojankatu 6, kokoustila Tähti tai TEAMS-kokous
rehtori Sirkku Purontaus, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (pj.)
rehtori Markku Anttila, Kokkolan suomalainen lukio (siht.)
apulaisrehtori Anneli Kauppi, Kokkolan suomalainen lukio
rehtori Jonna Finell, Kokkolan kaupunki, ammattilukio
rehtori Milka Mattila, Karleby svenska gymnasium
apulaisrehtori Maija Huuki-Anthopoulou, Kannuksen lukio
rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo, Kaustisen musiikkilukio
rehtori Petri Saari, Vetelin lukio
rehtori Viola Storbacka, Kronoby gymnasium
rehtori Jussi Peltokangas, Toholammin lukio
rehtori Minna Vanhamäki Pietarsaaren suomenkielinen lukio
rehtori Anni Riihimäki, Perhon lukio
rehtori Heikki Aho, Keski-Pohjanmaan konservatorio, apulaisrehtori Pasi Ojala
koulutuspäällikkö Mari Numminen Step-koulutus, Kaustisen kampus
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 Pollari, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Petri Ahoniemi, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Sari Haglund, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Salla Lillhonga, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
opintoasianpäällikkö Merja Kivelä, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
oppisopimuspäällikkö Hannele Häli, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toisen asteen koordinaattori Terhi Petäjä
kutsuttu:
Lasse Hannula, Ammattiopisto Luovi
Janette Korpi, Centria- AMK

Esityslista:
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja osallistujat (17) esittäytyivät.
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: edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
3. Toisen asteen yhteistyösopimuksen vieminen käytäntöön
Esitys: Yhteistyöryhmä on hyväksynyt kokouksessaan uudistetun yhteistyösopimuksen, joka astuu
voimaan 1.1.2022. Asiakirja menee Kpedun hallituksen käsittelyyn lokakuussa, minkä jälkeen se
lähetetään sopimusosapuolille allekirjoitettavaksi. Sovitaan sopimuksen mukaisista käytännön
järjestelyistä.
Asian käsittely: Uuden sopimuksen mukaisesti rehtori/ päällikköryhmä jatkaa toimintaansa
jatkossakin. Ammattiopisto Luovi tulee uutena mukaan toimintaan ja Keski-Pohjanmaan liitto on

mukana asiantuntijaorganisaationa, ei sopimuksen allekirjoittajana. Sopimus lähetetään sähköisesti
allekirjoitettavaksi sopimusosapuolille, kun se on ensin hyväksytty Kpedun hallituksessa.
4. Let’s Learn Work- hanke (Janette Korpi ja Markku Anttila)
Hanke-esittely ja mahdolliset yhteistyökuviot toisen asteen oppilaitoksissa.
Asian käsittely: Projektityöntekijä Janette Korpi Centria-AMK:sta esitteli hanketta, ks liite.
Pyydetään oppilaitoksia vastaamaan itsearviointiin osoitteessa yrittavakulttuuri.fi . Siihen
pyydetään vastauksia sekä oppilaitoksen johdota että opettajilta, ainakin heiltä, jotka mukana
yrittäjyyskasvatuksen opetuksessa. Kyselyn avulla saadaan vertaustietoa vastaaviin oppilaitoksiin
nähden. Saadaan tietoa, miten Keski-Pohjanmaa näkyy valtakunnallisissa vastauksissa.
Marraskuussa hanketyöntekijät kiertävät oppilaitoksissa hankkeen tiimoilta. Toivottiin että
hankkeen työelämäpassi niveltyy nykyisiin opetus-/toteutussuunnitelmiin, jotta ei tule päällekkäisiä
kortteja/passeja. Musiikkilukiolla pyörii bisneskurssit, joihin hanketta voi nivoa. Myös Luovilla on
työelämään liittyvä hanke sekä työelämäkoordinaattori; voivat olla mukana tässäkin hankkeessa.
5. Oppivelvollisuuden toteuttamiseen liittyvät kysymykset
Asian käsittely: Keskusteltiin koulukyydeistä; oppilaitokset eivät ole järjestäneet erikseen kyytejä
vaan yleisillä kuljetuksilla mennään Kelan tuella. Linja-autovuoroja on kyllä pitänyt ottaa huomioon
opetuksen järjestelyissä. Ammattiopistolla odotamme, mitä ministeriö tulee kysymään kuluista ja
saammeko oppivelvollisten maksuttomuudesta aiheutuneet kulut täysimäärisinä.
6. Yhteistyö lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa lukuvuonna 2021-22
Asian käsittely: Yksilöllisiä opiskelupolkuja toteutetaan; yhteistyötä lukioiden ja korkeakoulujen
kanssa. Ammattiin opiskeleva toi valita lukio-opintoja sen paikkakunnan lukiosta, jossa opiskelee
ammattiin eli Kokkola, Kannus, Perho ja Kaustinen. Ruotsinkieliset opiskelijat voivat tehdä lukioopinnot KSG:llä.
Ammattiopisto Luovin Valman opiskelijat voivat tehdä KPEDUn YTO-kursseja.
TUVA-koulutusta tulee järjestämään ainakin K-P:n ammattiopisto ja Luovi; näissä
toteutussuunnitelman tekeillä.
Lukioilla ei yhteisiä vesopäiviä.
7. Korkeakouluyhteistyö
Esitys: ”Osa lukiokoulutuksen oppimäärän opinnoista on järjestettävä yhteistyössä yhden tai
useamman korkeakoulun kanssa (Lukiolaki 714/2018, 13§ 3 mom.) Lukion opetus ja muu toiminta
järjestetään siten, että opiskelijoilla on monipuoliset mahdollisuudet saada tietoa ja kokemuksia
korkeakouluopiskelusta.” (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019, 24.)
Centria-ammattikorkeakoulu, Jyväskylän avoin yliopisto, Vaasan yliopiston avoin yliopisto, KeskiPohjanmaan kesäyliopisto / Itä-Suomen avoin yliopisto tarjoavat toisen asteen opiskelijoille
opintoja taulukon mukaisesti. ks http://2aste.kpedu.fi/opintotarjotin/
Lisäksi toisen asteen opiskelijat ovat suorittaneet opintoja SeAmk:n, Oamk:n, Xamk:n avoimien
korkeakoulujen opintoja. http://2aste.kpedu.fi/opintotarjotin/ sekä myös Oulun avoimen
yliopiston opintoja esim. johdatus lääketieteellisellä alalle 2 op.
Oulun AMK kanssa kehitetään edelleen väyläopintoja erityisesti luonnonvara-alan kanssa. Nyt on
sovittu, että maatalousalan perustutkintoon liitetty 15 op väyläopintoja avaa suoraan pääsyn alan
ammattikorkeaan Ouluun.
Ammatillisiin opintoihin voidaan liittää vain ne opinnot, jotka arvioidaan numeerisesti. Lukion
opintoihin voidaan liittää opintoja suoritusmerkinnällä.

Asian käsittely: Korkeakouluopintoja on laajasti tarjolla toisen asteen opiskelijoille. Väyliä AMK:iin
on saatu toimimaan ja kehitetään edelleen. Opiskelija voi lukiossa liittää 30 op korkeakouluopintoja
lukio-opintoihin. Selvitetään vielä, vastaako AMK:n opintopiste laajuudeltaan täysin lukion
opintopistettä.
8. Toisen asteen opiskelijakuntien osallistaminen, kuuleminen ja yhteistyö
Esitys: Sovitaan toisen asteen opiskelijakuntien tapaamisen 19.11. järjestelyistä ja päivän sisällöstä.
Asian käsittely: Pidetään tapaaminen Kokkolassa ammattikampuksella klo 9 – 11.30. Pyydetään
mukaan myös kuntien nuorisovaltuustojen puheenjohtajat.
Teemoina:
- Miten toteutuu tällä hetkellä?
- Mitä opiskelijakuntatoiminta / vaikuttaminen on tuonut omaan elämään?
- Opiskelijakuntatoiminnan hyvät käytänteet
- Henkilökunnan rooli
- Aktiivisia opiskelijoita ei aina löydy opiskelijakuntaan, miten aktivoidaan opiskelijoita
toimintaan
- Mitä hyötyä opiskelijalle on tulevaisuudessa siitä, että on ollut mukana toiminnassa?
- Lähiopetus vs etäopiskelu

9. Muut asiat
- lukioiden opiskelijoiden tarve osallistua Polut tulevaisuuden osaajaksi päiviin?
https://www.kpedu.fi/tulevaisuudenosaajaksi
o yksittäisiä lukiolaisia voi osallistua päiviin. Maakunnasta mielellään samalla kyydillä
perusopetuksen kanssa.
o Luovin opiskelijoita voi myös tulla mukaan poluille. Terhi sopii asiasta Kati Kinnusen
kanssa.
10. Seuraava kokous
sovitusti 14.1.2022 klo 9 - 11.30 Kaustisella Step-koulutuksen tiloissa, mahdollisesti vierailu
myös musiikkilukiolla.

