
Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen sivistysjohtajien ja koulutuksen järjestäjien toimintaryhmä, 
MUISTIO 
      1/2022 
 
Aika ja paikka: 27.1.2022 klo 9-11: TEAMS-kokous 
Kutsuttu: Ammatillinen koulutus: 
 Ari Maunuksela Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
 Heikki Aho tai Pasi Ojala, Keski-Pohjanmaan konservatorio 
 Esa Ukkola, Step-koulutus, Mari Numminen 

 
 sivistysjohtajat 
 Terho Taarna Kokkolan kaupunki, Markku Anttila 

Leena Kivijakola, Kannuksen kaupunki, Tarja Mäkelä kutsuttu 
 Mailis Tastula, Kaustisen kunta 
 Ida Kronholm, Kruunupyyn kunta 
 Anni Riihimäki, Perhon kunta 
 Juha Paasimäki, Pietarsaaren kaupunki (Jan Levander) 
 Eeva Päiviö, Toholammin kunta, Jussi Peltokangas 
 Maria Keltti-Heikkilä, Vetelin kunta 

Seija Karvonen, Ammattiopisto Luovi 
 
 Asiantuntijaedustajat: 
 Olli Rosenqvist, Keski-Pohjanmaan liitto 

Terhi Petäjä, toisen asteen koordinaattori 
  

 
1 Puheenjohtaja avaa kokouksen, tarkistetaan osallistujat, kokouksen esityslista 

Asian käsittely: puheenjohtaja Ari Maunuksela avasi kokouksen ja todettiin osallistujat ja 
hyväksyttiin esityslista.  
  

2 Toimintaryhmän järjestäytyminen, 

Esitys: Valitaan puheenjohtaja vuosille 2022 ja 2023 
Asian käsittely: Ari Maunuksela valittiin puheenjohtajaksi. Pietarsaaren kaupunkia edustaa 
opetuspäällikkö Juha Paasimäki, koska yhteistyössä mukana suomenkielinen lukio. Step-koulutusta 
edustaa Mari Numminen. 
 

3 Toisen asteen yhteistyöstrategian toimeenpano 
Keskustellaan sopimuksen toimeenpanosta ja yhteistyön toimintatavoista. Mitkä ovat ryhmän 
jäsenten odotukset ryhmän toiminnasta? Mihin asioihin sivistysjohtajien ja koulutuksen järjestäjien 
toimintaryhmässä keskitytään? Kuinka usein kokoonnutaan? Mitä muita jäseniä ryhmään kutsutaan? 
 
Asian käsittely: Sopimuksesta puuttuu kaksi allekirjoitusta, jatketaan allekirjoitusaikaa maaliskuun 
loppuun.  
Keskusteltiin sopimuksesta ja yhteistyöodotuksista: 
- sopimukseen lisättiin tavoitteita, koska tällä sopimuksella korvattiin toisen asteen strategia 
- ryhmä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa, esim: tammikuussa, kesäkuussa, marraskuussa 
- tavoitteita toteuttavat käytännössä eri yhteistyöryhmät ja monet asiat nousevat esille muissa 

ryhmissä 
- tässä ryhmässä keskeistä mm: 

o alueellinen toisen asteen kehittäminen 
o resurssien yhteiskäytön tehostaminen alueellisesti 
o opiskelijahuoltopalveluiden saamisen varmistaminen alueellisesti 

http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2021/12/Sopimus-II-asteen-koulutusyhteistyosta-15.10.2021.pdf


o tiedotus tapahtumista ja mitä opetuksen saralla kunnissa tapahtuu 
o tullaan tutuiksi, vertaisoppiminen 
o toteutuneen yhteistyön seuranta, tilastointi 
o yhteistyön mallien jako 
o laajennetun oppivelvollisuuden toteutuminen 
o valtakunnallisten koulutuspoliittisten linjausten soveltaminen alueella 
o toimivan ennakointityön toteuttaminen maakuntaliiton kanssa 
o parannetaan toisen asteen opiskelijoiden mahdollisuuksia korkeakouluopintoihin 

▪ nyt on jo laaja tarjotin korkeakouluopinnoista erityisesti alueen lukiolaisille 
▪ ks tarkemmin http://2aste.kpedu.fi/opintotarjotin/ (korkeakouluopintotarjotin) 

o mitä uutta ja erityistä voimme tarjota mamu-opiskelijoiden koulutuspolkuihin 
▪ Pietarsaaressa paljon mamu-perheitä; kotouttaminen ja integrointi toimii hyvin, 

ei ole ollut ongelmia, hyvät kokemukset 
▪ kielitaitovaatimus korkea ammatillisissa opinnoissa, mutta kieliopintoja tarjolla 

mm. kansanopistoissa 
o Keski-Pohjanmaan liitossa K-P:n osaamisstrategiassa käsitellään mm. maakunnan 

vetovoimaisuutta. Mielenkiintoista olisi myös selvittää keskipohjalaisten identiteettiä, 
miten se suhtautuu monikulttuurisuuteen ja miten asenneilmastoon voidaan vaikuttaa 

▪ kuntien välillä suuria kulttuurieroja siinä, miten mamuihin suhtaudutaan 
o tässä verkostossa voisi jakaa hyviä toimintamalleja maahanmuuttajataustaisten 

palveluista 
o opetuksen digitalisointi ja materiaalien hankinta 

▪ useimmat mukana Hansel-hankinnassa (julkishallinnon yhteishankintayksikkö) 
▪ haasteita ollut materiaalien toimituksissa mm. tietokoneet 

 
 

4 Toimintasuunnitelma vuodelle 2022  
Laaditaan toimintasuunnitelma yhteistyön keskeisten tavoitteiden pohjalta. 
 
Asian käsittely: sovittiin, että puheenjohtaja ja toisen asteen koordinaattori tekevät keskustelun 
pohjalta alustavan pohjaesityksen, jota käsitellään sitten yhdessä myöhemmin. 
 

5 Muut asiat 
a) tiedoksi: ”Lukio-opintoja ja ammatillinen tutkinto samanaikaisesti” ks. opintopolku 

https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/lukiokoulutus  
- tässä keskeinen 2.asteen yhteistyön paikka? 
- Kaustisen musiikkilukio: opiskelijat voivat valita AO Kaustisen toimipaikasta ”Hevosten 

päivittäisistä hoitotoimista huolehtiminen 10 osp”. He suunnittelevat yhteistyötä myös 
konservatorion kanssa 

- Kannuksen lukio: yhteistyö AO:n eläintenhoitaja (kennelala) 
- Perhon lukio: yhteistyö AO:n kanssa, lähiamis 
- Step-koulutus tulee tarjoamaan lukiolaisille kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta 15 

osp kokonaisuuden 

➔ sopimuksen mukaan toisen asteen rehtorit / toimialapäälliköt sopivat 

yhteisestä koulutustarjonnasta. Yhteinen koulutustarjonta tuodaan 

tiedoksi myös tähän ryhmään. 

 

b) Yhteistyösivusto on vielä käytössä: http://2aste.kpedu.fi/  

- täältä löytyvät mm. kaikkien yhteistyöryhmien kokousmuistiot 
 

http://2aste.kpedu.fi/opintotarjotin/
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/lukiokoulutus
http://2aste.kpedu.fi/


6 Seuraavat kokoukset 
 

Esitys: sovitaan vuoden 2022 kokousajat ja paikat.  
Asian käsittely: Seuraavat kokoukset pidetään 10.6. ja 25.11. klo 9.00 – 11.30. Paikka 
ilmoitetaan myöhemmin. 
 

 


