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Kokous 2/ lv 20-21

Keskiviikko 16.6.2021 klo 9-11
TEAMS-kokous
rehtori Sirkku Purontaus, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (pj.)
rehtori Markku Anttila, Kokkolan suomalainen lukio (siht.)
rehtori Raimo Lammi, 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
rehtori Maria Murtomäki, Seurakuntaopisto, Kaustisen kampus Mari Numminen
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

Esityslista:
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Paikalla 14 osallistujaa etänä. Milka Mattila on valittu KSG:n rehtoriksi ja Jonna Finell ammattilukion
rehtoriksi.
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.
3. Toisen asteen yhteistyösopimuksen uudistaminen
Asiaa käsiteltiin yhteistyöryhmässä 15.6. Sopimusluonnos on mennyt lausuntokierrokselle kuntiin ja
koulutuksen järjestäjille; kommentit pyydetty elokuun loppuun mennessä. Uusi sopimus
mahdollisesti voimaan 1.1.2022. Käytiin sopimusluonnos läpi rehtoreiden kanssa ja uudistaminen
nähtiin tarpeelliseksi ja se selkeyttää toimintaa käytännönläheisemmäksi.
4. Lv. 2020-21 rehtorityöryhmän toimintakertomuksen ja toteutuneen yhteistyön tarkistaminen
Hyväksyttiin ja muokattiin lv. 2020-21 toimintakertomusta. Arvioitiin yhteistyön laadullista ja
määrällistä toteutumista
- yhteistyö urheiluakatemian kanssa
o toisen asteen opiskelijoita yht. 202, joista ammattiopistosta 48
o Kokkolan lukioiden lisäksi Vetelin lukio (1.1.21 alkaen) on mukana toiminnassa.

o
o

-

-

-

-

Lukuvuoden 20-21 Urheiluamislaiseksi valittiin ja palkittiin gaalassa Anniina Hakala
(sote ja salibandy).
Urheiluamikseen on yhteishaussa hakenut 18 urheilijaa, joiden paperit lähetettiin
lajiliittoihin pisteytettäviksi. Hakeutuvista tulijoita on lisäksi 38 ammattiopistosta, 80
Kokkolan suomalaisesta lukiosta ja 10 Vetelin lukiosta (ovat laittaneet täpän, että
haluavat urheiluakatemiaan)

o
yhteistyö lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten kanssa
Ammattilukiossa opiskeli
o ammattikampus 201 opiskelijaa (primuksen mukaan)
o Kannus 6
o Kälviä 2
o Perho 4
o Veteli 0
o Konservatorio 3
o konservatorion opiskelijoita opiskeli lisäksi 5 KSL:ssa 1 KSG:ssa, 1 Kannuksen lukiossa
ja Ylivieskan lukiossa 1
ammatillisten oppilaitosten välinen yhteistyö
o Keski-Pohjanmaan konservatorion opiskelijat ovat suorittaneet KPEDUn YTO-opintoja:
Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp 32 opiskelijaa sekä Yrittäjyys ja yrittäjämäinen
toiminta 1 osp 14 opiskelijaa (3 verkkokurssia + yrittäjyysleirillä 11)
lukioiden välinen yhteistyö
o Veteli & Kaustisen mus.lukio: 2 psykologian kurssia mus.lukio pitänyt vetelin lukiossa
o Perhon, Kaustisen ja Vetelin lukioiden rehtoreiden palaverit
o Pietarsaaressa suomenkielisen ja ruotsinkielisen lukion yhteistyö toimii
o luonto- ja eräkurssi lapissa (Kpedu ja Perhon lukio)
yhteistyö korkeakoulujen kanssa
o Jatkoväylä ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun on saatu toimivaksi.
Lukuvuonna 20-21 ammattiin opiskelevat valitsivat Centria-amk:sta 37 kurssia, joista
suorituksia on tullut tässä vaiheessa 12. Luonnonvara-alalla viisi opiskelijaa on
suorittanut väyläopintoja Oamk:iin ja 1 Savoniaan.
o

Lukiokoulutuksen ja korkea-asteen yhteistyö on käynnistynyt; opiskelijoilla on
mahdollisuus valita wilman kautta korkeakouluopintoja keväisin seuraavalle
lukuvuodelle. Lukuvuonna 20-21 opintoja valittiin kuitenkin vielä vähän esim.
kesäyliopiston ja ammattikorkeakoulun opintoja ei valittu lainkaan, mutta kolme
opiskelijaa valitsi yliopistokeskuksen opintoja.

o

28.4. pidetyn lukiokoulutuksen ja korkea-asteen yhteistyöpalaverissa tuli esille, että
suurin syy vähäisten kurssien suorittamiseen on se, että opiskelijat kokevat lukioopinnot tässä vaiheessa tärkeimmiksi eikä vielä ole aikaa panostaa korkea-asteen
opintoihin.
▪

Vetelin lukiosta suoritettu Oulun avoimessa yliopistossa ”Johdatus
lääketieteelliselle alalle 2 op”, 2 opiskelijaa + muutama muukin työnalla

5. Rehtorityöryhmän toimintasuunnitelman laatiminen lukuvuodelle 2021-22 ja yhteistyön
kehittäminen
Laadittiin toimintasuunnitelma.

Alueellisen yhteistyön koollekutsujat pysyivät samoina. ks. toimintasuunnitelma.
6. LOPSin vaikutus toisen asteen yhteistyöhön esim. ammattilukiotoimintaan
Lukiossa otetaan käyttöön opintopisteet uusilla opiskelijoilla. Lukion laajuus on 150 op (=75
kurssia). Opinnot jaksotetaan opintojaksoiksi, jotka muodostuvat moduuleista, käytössä
periodijärjestelmä. Kahden opintopisteen kokonaisuus vastaa nykyistä kurssia. Kokkolan
ammattilukiolaiset opiskelevat 88 op (= 44 kurssia) eli aikuislukion opsin mukaan.
Ammattilukio: Haasteita lukujärjestysten laatimisessa. Erityisopetusta ja ohjausta tarjotaan
aikaisempaa enemmän. Pitkä matikka oli hankala laittaa moduuleiksi. Sähköiset oppimateriaalit
käytössä Kokkolassa kaikissa oppiaineissa; joissain tapauksissa mahdollista hankkia kirjoja. Kokkolan
kaikki lukiot ovat tehneet LOPS työtä yhdessä. Lukiodiplomeja eikä teemaopintoja tarjota
ammattiopistossa eikä iltalukiossa. Kertauskurssien laajuus 1 op.
Kaustisen mus.lukio: lähilukioiden kanssa tehty LOPS- yhteistyötä. Yhdistelmäopiskelijoiden kanssa
katsottu lukujärjestykset. Musiikin opetussuunnitelma osa LOPSia. Erityisopettajaresurssia
kasvatettu 4:ään vuosiviikkotuntiin. Aloittavat 1. ja 3. jaksot lukiolla, jatkavat 5. jakso.
Toholampi: haasteita esim. matikan lukujärjestyksen kanssa.
Perho: Sari Haglundin kanssa pidetty palavereita yhdistelmäopiskelijoista, 1. ja 3. jaksot lukiolla. 5jaksojärjestelmä. Ei ole helppoa rakentaa lukujärjestystä ja ops-puuta. Erityisopetusta tarjolla 1-2
h/vk. Tietojen siirtyminen oikein Koskeen varmistettava. Hankesuunnittelu: lukion siirtyminen
ammattiopiston tiloihin suunnitteilla.
Veteli: pienessä lukiossa ehkä helpompaa laatia; omien polkujen rakentaminen onnistuu. Pitkää
matikkaa menee tasaisesti vuodessa. Myös etäopetusta ja itsenäistä opetusta tarvittaessa.
Kpedun lähihoitajakoulutus alkaa Perhossa. Lähiamismallia toteutetaan Perhossa, sisältää
työelämässä oppimista ja YTOjen suorittamista. Hevosalan koulutus on siirtynyt Kaustiselle.
Valpas-käytön koulutusta tulossa elokuussa uudelleen rehtoreille, opintopolussa eilisen
koulutuksen tallenne ym. koulutukset löytyvät https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Valpaskoulutukset
Kuntien Valpas vastaavat? Toholammilla Jussi P. Perho: ei ole vielä nimetty. Vetelissä asiasta
keskusteltu, mutta ehkä opo, rehtori, etsivä.
7. Tarkistetaan toisen asteen yhteinen opintotarjonta ja tarjolla olevat korkeakouluopinnot
Esitys: Muut koulutuksen järjestäjät tilaavat lähiopetuksena pidettävät KPEDUn YTO-kurssit
suoraan YTO-päälliköltä Sari Haglundilta ja verkkokurssit toisen asteen koordinaattorilta Terhi
Petäjältä.
Centrian averkon tarjoamiin väyläopintoihin ilmoittaudutaan averkon koulutuskalenterin kautta.
katso https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk/opintotarjonta/vaylaopinnot Nämä opinnot ovat
tarjolla kaikille toisen asteen opiskelijoille ja ne ovat maksuttomia. Kesä-syksy 2021 tarjolla olevat
opinnot. Lisäksi tarjolle uutuutena tulee Vauhtiväylä tekniikan aloille. Myös liiketalouteen
suunnitteilla vastaava väylä ja sitä toivotaan myös sos. ja terv. alalle.
Liiketalouden vauhtiväylää Centrian kanssa toteutettu jo Vetelin ja Kalajoen lukioissa!
Ammattiopiston ja Centrian Minepro-hankkeessa suunnitellaan väylää prosessiteollisuuden
perustutkinnosta ammattikorkeakouluun erityisesti akkuteollisuuden tarpeet huomioiden.

Kesäyliopiston, yliopistokeskuksen ja centria-amk:n erityisesti lukiolaisille tarjolla olevat
korkeakouluopinnot 2021-22
Kokkolan Yliopistokeskus Chydeniuksen opintoihin ilmoittautuminen netin kautta
https://www.chydenius.fi/fi/avoin-yliopisto/opintotarjonta/opintoja-lukiolaisille
HUOM: jatkossa myös JY-avoimet opinnot maksuttomia Keski-Pohjanmaan toisen asteen
opiskelijoille.
Luonnonvara-alalla väyläopintoja on suunniteltu ja toteutettu Oulun ammattikorkeakoulun ja
Seinäjoen amk:n sekä Savonian kanssa:
▪ SeAMK: agrologiopintoja
▪ Oulun amk:n kursseja: Lammastalous 5 op, Perunaosaaminen 5 op,
Vasikoiden hoidon ja hyvinvoinnin kehittäminen 5 op
o Luonnonvara-alalla tavoitteena on kehittää toimintaa niin, että ammattikorkeakoulun
opiskelija voisi alkaa valmentamaan/tukemaan väyläopiskelijoita ja ammattiopiston
opiskelija alkaisi lähitutor-opiskelijaksi tukemaan väyläopiskelijoita opinnoissa; näin
saataisiin tärkeää vertaistukea opintojen tueksi.

Korkeakouluopinnoilla voidaan ammatillisessa koulutuksessa suorittaa sekä osan YTO-opinnoista
(valinnaiset 1-9 osp ja joitakin pakollisia tutkinnon osia) että ammatillisia tutkinnon osia
(”korkeakouluopinnot” 5-15 osp tai ”yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita
jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja 1-25 osp, paitsi soteala 1-15 osp).
Muita yksilölliseen opintopolkuun liitettäviä mahdollisia opintoja:
- aikuislukion iltakurssit kaikille avoinna; iltalukiossa pystyy suorittamaan kursseja
itsenäisesti, ei varsinaisia verkkokursseja tarjolla.
- yksittäisten lukio-opintojen suorittaminen, esim. matematiikka, kielet; henkilökohtaisen
suunnitelman mukaan, suunnitellaan yksilöllisesti opinto-ohjaajien kanssa
- Vetelin lukio: tallentaa teoriaopetusta, voi opiskella etänä esim. Japania ulkopuolisen
palvelutarjoajan kautta
- suomi toisena kielenä maahanmuuttajille ammattiopistolla
- hygieniaosaaminen mahdollista Osuvan kautta; myös saatavilla Marttojen kautta
- muiden yliopistojen avoimet opinnot esim. kurkistuskurssit mm. ”Johdatus
lääketieteelliselle alalle 2 op” Oulun avoin yliopisto
8. Henkilöstön koulutus lukuvuoden 2021-22 aikana.
Ei tällä hetkellä suunniteltuja yhteisiä koulutuksia.
9. Toisen asteen yhteisesitteen päivittäminen
Päätettiin painaa yhteinen markkinointimateriaali julisteen muodossa entiseen tapaan.
Päivitetään viimevuotinen juliste ja painosmäärä sama. Terhi ja KPEDUn viestintä vie asiaa
eteenpäin.
10. Muut asiat
a. Tulevaisuuden osaajaksi messuja ei järjestetä, tilalla tutustumispäivät alueen 9 lk:lle: 28.29.9.21, 26.-27.10.21, 30.11.-1.12.21 ja 25.-26.1.22
b. Centria-open 10.-11.11.2021

c. yhteinen Moodle (moodle.regionline.fi) lopetetaan 4.7. Tarvittaessa oppilaitokset tekevät
kahdenkeskisiä sopimuksia Mediamaisterin kanssa.
d. viransijaisuus (Uskonto ja psykologia) tarjolla ammattilukiossa, matematiikan, fysiikan ja
kemian lehtorin tuntiopettajan paikka auki, Kokkolan suomalaisessa lukiossa uskonto ja
psykologian lehtorin opintovapaan sijaisuus auki
e. Perhossa myös virkoja auki: matikka, fysiikka
11. Seuraava kokous
10.9.21 klo 9.00 K-P:n opot ja rehtorit
30.9. 21 klo 14.00 rehtorit / päälliköt

