
Toisen asteen sivistysjohtajat, rehtorit, päälliköt sekä kuntaliiton edustajat 

Kokous: 4.8.2022 klo 9.00 – 16.00    MUISTIO 

Paikka: Keski-Pohjanmaan konservatorio 

Läsnä:  

• Step-koulutus: Mari Numminen 

• K-P:n konservatorio: Pasi Ojala, Juhani Koivisto 

• Ammattiopisto Luovi: Seija Karvonen, Lasse Hannula 

• KPEDU: Ari Maunuksela, Sirkku Purontaus, Suvi Päivärinta, Ulla Pollari, Mika Väisälä, Petri 

Ahoniemi, Hanna-Mari Laitala, Tom Bjon, Sari Haglund, Salla Lillhonga, Merja Kivelä, Terhi Petäjä 

• Toholampi: Jussi Peltokangas 

• Kannus: Maija Huuki-Anthopoulou 

• Pietarsaari: Juha Paasimäki, Minna Vanhamäki 

• Perho: Anni Riihimäki, Tiina Kujala 

• Veteli: Petri Saari (etänä) 

• Kaustinen: Ilona Salomaa-Uusitalo (etänä) 

• Kokkola: Terho Taarna, Markku Anttila, Anneli Kauppi, Milka Mattila, Jonna Finell 

• Suomen Kuntaliitto: Kyösti Värri, Maarit Kallio-Savela  

 

 

Käsitellyt asiat 
 Aamukahvit  

1. Esittäytyminen ja kuulumiset 
mm: 
- Ulla Pollarilta voi kysyä KPEDUn yrittäjyysopinnoista 
- Mika Väisälältä (KPEDU) voi kysyä ”moottorihankkeesta”, seminaaripäivä tulossa 
- Hanna-Mari Laitalalta (KPEDU) voi kysyä erilaisia tutustumisia/ retkiä luonnonvara-alalle 

tutustumiseen 
- Suvi Päivärinta aloittaa KPEDUn vararehtorina 
- Salla Lillhonga: Kansanopistolla Kälviällä järjestetään taideopintoja oppivelvollisille sekä 

opintoja/kansanopistolinjoja kehitysvammaisille ja maahanmuuttajille; eritasoisia kieliopintoja 
alkeista alkaen. 

- Anneli Kauppi KSL:n vararehtori: mukana Lets learn work-hankkeessa 
- Markku Anttila: TUVA alkaa myös lukiossa, kielipainoitteinen, Lukio toimii nyt kokonaan saman 

katon alla keskustassa, perusopetus siirtynyt pois. 
- Anni Riihimäki, Perhossa saneerauksia, yhteisiä tiloja AO:n kanssa kampusalueella. 
- Mari Nummela, STEP-koulutus Kaustisella, YTO-opinnot verkossa; myös ohjausalan ammatillisia 

tutkinnon osia voivat tarjota alueen opiskeijoille 
- Seija Karvonen, ammattiopisto Luovi: yhteistyö KPEDUn kanssa toimii, mm. opiskelijat 

opiskelevat samoissa oppimisympäristöissä 
- opettajien paikkoja vielä auki alueen lukioissa 

 
2. Yhteiset ajankohtaiset asiat  

a) Toisen asteen yhteistyön hinnastoliitteen vahvistaminen 
o keskusteltiin hinnastosta; 1-4 osp tai op kohdalla hinnasto selkeä, joten yhteinen 

hinnasto voidaan vahvistaa entiseen malliin. Sovittiin, että työryhmä Ari, Mari, Sari, 



Markku ja Terhi tarkistavat viimevuotisen hinnaston ja tekevät siihen tarvittaessa 
korjauksia.  

o ammatillisten tutkinnon osien kohdalla (15 – 40 osp) alat ja kustannukset ovat niin 
erilaisia, että niistä tulee sopia aina tapauskohtaisesti, joten yhteistä hinnastoa niihin ei 
voida laatia. 

b) toisen asteen koulutuksenjärjestäjien palvelut maahanmuuttajille 
o Pohjanmaan kielipolku-ryhmässä mukana alueen oppilaitokset ja palvelun 

tarjoajat; ovat koonneet listan, mitä maahanmuuttajille suunnattuja opintoja 
voi missäkin kunnassa/oppilaitoksessa opiskella. Sari Haglund toimittaa listan 
liitteeksi ja ryhmä päivittää sen syksyn aikana. 

o Pietarsaaren lukiossa ja Kokkolan aikuislukiossa maahanmuuttajien on 
mahdollista suorittaa kieliopintoja ja perusopetuksen päättötodistus. 

o alueen kansanopistot järjestävät monipuolista kielikoulutusta 
maahanmuuttajille alkeista alkaen 

o Yliopistokeskuksessa pidettiin työperäisen maahanmuuton seminaari keväällä ja 
siellä tuli esille mm. että työttömiä maahanmuuttaja on iso joukko ja 
kynnyksenä työllistymiseen on usein heikko kielitaito. Alueen kielikoulutuksen 
kehittäminen on tärkeää, mutta mistä rahoitus! 
 

c) Yritysten työvoiman saanti alueella 
o LähiAmis Perhossa, oppisopimukset alueen yrityksiin 
o  

 
3. Ajankohtaiskatsaus Toisen asteen koulutuksen yhteistyön ja järjestäjärakenteen 

kehittämishankkeesta  
Kehittämispäällikkö Maarit Kallio-Savela ja erityisasiantuntija Kyösti Värri, Suomen 
kuntaliitto  
esitys liitteenä  
 

klo 12.00 – 13.00 Lounas Kungs Kitchen  
 

4. Ammatillisen ja lukiokoulutuksen ryhmät erikseen, joissa ajankohtaisia asioita/teemoja 
ammatillisesta ja lukiokoulutuksesta.  
Maarit ammatillisessa ryhmässä ja Kyösti lukioryhmässä.  
 
 

14.30 –   16.00 Tutustuminen Kokkolan keskustan historiaan ja nähtävyyksiin sivistysjohtaja Terho 
Taarnan johdolla 

 

https://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2022/08/MAAHANMUUTTAJAOPISKELIJAN-OPISKELUPOLKU-Keski-Pohjanmaalla-4.11_.pdf
https://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2022/08/Kokkola-2022-08-04-esitysdiat-Kuntaliitto-TIIVISTELMA.pdf

