
Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen yhteistyöryhmä  MUISTIO 
       
TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 3/2014 
 
Aika ja paikka: Keskiviikko 14.5.2014 klo 13.00, KPEDU:n kokoushuone Isopaja 

(Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola) 
   
Kutsuttu: Ammatillinen koulutus (6): 
 varapj. Liisa Sadeharju, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
 Jukka Penttinen, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
 Timo Virolainen, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
 Sirkku Purontaus, Keski-Pohjanmaan Ammattiopisto  
 Heikki Aho, Keski-Pohjanmaan konservatorio 
 Maria Murtomäki, Kaustisen Evankelinen Opisto 
 Lukiokoulutus (10): 
 Peter Johnson, Kokkolan kaupunki 
 pj. Markku Anttila, Lucina Hagmanin lukio 
 Raimo Lammi, Kokkolan yhteislyseon lukio 
 Bernt Klockars, Karleby svenska gymnasium 
 Leena Kivijakola, Kannuksen kaupunki, Leevi Norrena 
 Jorma Harju, Kaustisen kunta 
 Leif Jakobsson, Kruunupyyn kunta 
 Outi Leväniemi, Perhon kunta 
 Leila Pihlajamaa, Toholammin kunta 
 Maria Keltti-Heikkilä, Vetelin kunta 
 Asiantuntijaedustajat (8): 
 Ilkka Rintala, Keski-Pohjanmaan liitto 
 Marko Forsell, Centria ammattikorkeakoulu  
 Marjut Kontiokoski, Lucina Hagmanin lukio  
 Dieter Heiermann, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
 Aleksi Karhukorpi, Kokkolan yhteislyseon lukio 
 Niilo Paavola, Kaustisen musiikkilukio  
 Elina Myllymäki, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (Kälviä) 
 Anni Karppanen, Kaustisen Evankelinen Opisto 
 Toimintaryhmien puheenjohtajat (2): 
 Markku Anttila, Rehtorityöryhmä  
 Jouni Mantila, Opinto-ohjaajatyöryhmä 
 Lisäksi (2): 
 Juha Paasimäki, Pietarsaaren kaupunki 
 Aleksi Uusitalo, lukioliiton edustaja 
  
 siht. Terhi Petäjä, II asteen koordinaattori 
 
 

1. Kokouksen avaaminen, läsnäolijoiden tarkistaminen ja kokouksen esityslista 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Merkittiin läsnäolijat ja tarkistettiin esityslista; lisättiin 
muihin asioihin Rintalan esitys Kesun tilanteesta. 
 

2. Edellisen kokouksen muistio 
Tarkistettiin edellisen kokouksen muistio ja hyväksyttiin se sellaisenaan. 
 

3. Toisen asteen yhteistyön painopistealueet lukuvuodelle 2014-15 
 
Keskustelun pohjaksi ks. edellisen kokouksen 2§:n liite: Swot-analyysi  ja tavoitteet vuosille 
2014-16. 



 
Rehtorityöryhmän esitys (SWOT:n pohjalta) yhteistyön konkreettisiksi tavoitteiksi vuosille 2014–2016:  
• II asteen yhteistyöstrategian päivittäminen toteuttamissuunnitelman 2014–16 osalta  
• Rehtori-, opinto-ohjaaja- ja asiantuntijaryhmien (tietohallintotyöryhmä, opettajien aineryhmät) 
tavoitteellinen toiminta  
• Pedagoginen kehittäminen (opetuksen monipuoliset toteuttamistavat) yhteisten hankkeiden ja 
koulutusten kautta  (Kaupungin Osaava-hankkeelle veso-päivät ja tvt-asiat) 
• Yhteisen opintotarjottimen kokoaminen ja kehittäminen sekä ilmoittautumisten koordinointi  
• Opintotarjonnan tarvelähtöinen kehittäminen ja tarjottimelta toteutuvien valintojen lisääminen (koko 
verkosto, kahden väliset toteutukset, kaksikielisyys)  
• Valintojen esteiden purkaminen: rakenteet ja tietojärjestelmät  
• Opintotarjottimen tekeminen valtakunnallisesti tunnetuksi  (vahvistetaan alueella tunnettavuutta; 
samalla tietoa valtakunnallisesti netin kautta) 
• Opetussuunnitelmauudistukseen liittyvä valmistelu, yhteistyö ja koulutukset (esim. vesot, Osaavan 
koulutukset)  
• Ajankohtaisista asioista tiedottaminen: www-sivut, yhteiset tapaamiset, yhteisesite, yhteistarjottimesta 
tiedottaminen opiskelijoille  
• Vertaistuki  
• Perusasteen ja toisen asteen toimijoitten yhteistyön vahvistaminen (nivelvaihe)  
• Toisen asteen ja korkea-asteen yhteistyön vahvistaminen (nivelvaihe)  
• Urheiluakatemia-toiminnan tukeminen  (Raimo Lammi kertoi, että johtosääntö tehty;  
valmennuskursseista puutetta esim. salibandyn osalta, jalkapallo ja jääkiekko toimii;  noin 150 opiskelijaa 
mukana toiminnassa. Keskeistä yhteistyön mahdollistaminen ja tiedottaminen. On yksi valinnan 
mahdollisuus opiskelijoille esim. Vetelissä suosittu)  
• Resurssien yhteiskäyttö (tilat, opettajat yms.)  
• Yhteishankkeiden valmistelu, hakeminen ja hankkeiden tavoitteiden edistäminen  
• Yhteistyösopimusten uudistaminen tarvittaessa  
• Yhteistyöverkoston laajentamisen arviointi  (esim kalajoki, optima) 

 
Käytiin lista läpi ja keskusteltiin painopistealueista. Pääosin painopisteet koettiin keskeisiksi. 
Kommentteja lisätty listaan kursivoidusti. Ainoastaan ”resurssien yhteiskäyttö” poistettiin 
kokonaan.  

 
 

4. Toisen asteen koordinaattorin työnkuvasta päättäminen 
 
Taustaa: Yhteistyön pääsopimuksessa 9§ on sovittu toisen asteen koordinoinnista 
seuraavaa: ”Yhteistyön käytännön toteutusta varten perustetaan koordinaattorin 
toimi/toimet. Toimen tehtävistä, vaatimuksista ja kustannustenjaosta sekä vakinaisuudesta 
tekee esityksen II-asteen yhteistyöryhmä.” Nykyinen koordinoinnin määräaikainen 
sopimus päättyy 31.7.2014. Kokouksessa 4.2.3014 yhteistyöryhmä esitti, että rekrytoidaan 
1.8.2014–31.7.2016 määräajalle osa-aikainen (50 %) toisen asteen yhteistyön 
koordinaattori nykytoimesta supistetulla työnkuvalla. 
 
Koordinaattori esitteli keskustelun pohjaksi työnkuvan suunnitelman loppuvuodelle ja 
keväälle 2015. Ks. liite. Yhteistyöryhmä tarkasteli lähinnä ”supistettuun” työnkuvaan (50%) 
liittyviä tehtäviä ja koulutusyhtymä päättää sitten tarkemmin muusta työstä. Tehtävät 
todettiin olevan linjassa painopisteiden kanssa. Varsinaisesti tehtäviä ei jää pois, mutta kun 
toiminta on saatu hyvin käyntiin, niin koordinaattori huolehtii yhteistoiminnan 
jatkumisesta. Kpedun kyvyt.fi yhteishenkilönä toimiminen siirrettiin koordinoivan opinto-
ohjaajan työnkuvan alle.  
 
 

 

http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2012/08/Sopimus-toisen-asteen-koulutusyhteistyosta_ALLEKIRJOITETTU.pdf


 
5. Hinnastoliitteen tarkistus 

Tarkistettiin hinnastoliite ja hyväksyttiin se sellaisenaan. Oppilaitoksilla voi olla kuitenkin 
kahdenvälisiä sopimuksia, jotka poikkeavat tästä, esimerkiksi kaksoistutkintolaisten 
kohdalla. Myös väylä-opinnoilla Centrian kanssa on eri hinta. (Tällä hetkellä sama kuin 
muille Averkon kurssilaisille eli 10€/op) 
 
 

6. Muut ajankohtaiset asiat 
 

a. Tilannekatsaus: ajankohtaiset muutokset ja haasteet lukio-koulutuksessa (Outi 
Leväniemi) sekä ammatillisessa koulutuksessa ( Sirkku Purontaus) 
 
Sirkku Purontaus kertoi ammatillisen koulutuksen muutoksista. Ks tarkemmin 
(esitys tulee linkkinä tähän). Mm. koulutuksen uudelleen suuntaaminen menossa; 
toiminta- ja laatujärjestelmän itsearviointi pitää olla valmiina 2015; Valtion 
rakennepaketin myötä siirrytään osittain suoritusperusteiseen rahoitukseen; OPS-
uudistusta pitää valmistella (ks esim www.oph.fi/ampe ); Valma –koulutukset 
alkavat; Oppisopimuskoulutuksen laajentaminen nuorille;  
 
 
Outi Leväniemi kertoi kertoi keskeisistä muutoksista lukiokoulutuksessa. ks 
tarkemmin 
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tapahtumat/aineisto/2014/lukio2014/Docu
ments/Anita%20Lehikoinen.pdf  
Keskustelua herätti mm. toisen asteen koulutuksen järjestäjäverkoston uudistus; se 
aiheuttanee yhteistyön ja verkostoitumisen tarpeen lisääntymistä entisestään.  
 

b. Opiskeluhuoltolain tilanne ja valmistautuminen muutoksiin  
 
Liisa Sadeharju kertoi valmistautumisesta opiskelijahuoltolain muutoksiin. Mm. 
kuntien kanssa on käyty neuvotteluja kuraattori- ja psykologipalveluiden 
järjestämisestä. Kokkolassa kuraattorit säilyvät koulutusyhtymän palveluksessa, 
mutta kaupunki maksaa heidän palkkansa; kaupunki palkkaa kaksi psykologia 
opiskelijahuoltotyöhön; Jytan alueella koulutusyhtymä palkkaa psykologin, mutta 
kunnat maksaa palkan; Vastaava kuraattori voisi jytan alueella olla ehkä perus- ja 
toisen asteen yhteinen. Asiaa neuvotellaan ja järjestellään. Uusi opiskelijahuoltolaki 
astuu voimaan 1.8.2014 

 
c. Ilkka Rintala esitteli KESUn 2020 valmistelutilannetta. (ks. tarkemmin esitys). 

Työllisyys on ollut alueella parempaa kuin mitä vuonna 2008 ennustettiin. 
Työllisten määrä kasvaa eniten rakentaminen ja sote-alalla. 

 
 

7. Seuraavasta kokouksesta sopiminen 
 
Seuraava kokous on ti 23.9. 2014 klo 13.30 ammattikampuksella,  Isopaja 

 

http://www.oph.fi/ampe
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tapahtumat/aineisto/2014/lukio2014/Documents/Anita%20Lehikoinen.pdf
http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tapahtumat/aineisto/2014/lukio2014/Documents/Anita%20Lehikoinen.pdf

