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1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio 
 
Käsittely:  
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja käytiin läpi kokouksen osallistujat. Tony Widjeskog kertoi, että on 
siirtymässä vuoden virkavapaan jälkeen takaisin entisiin rehtorin tehtäviin Teerijärven koululle. 
Kevään 2013 ajan Kaustisen Evankelisen Opiston rehtorin tehtäviä hoitaa Raimo Aspfors. 
Käytiin läpi edellisen kokouksen muistio ja siinä sovitut asiat. Todettiin, että ehdotus 
opintojaksoista lukuvuodelle 2013–14 ei mennyt täysin esityksen mukaisesti läpi Kokkolassa, vaan 
3. opintojakso päättyy jo viikkojen 5 ja 6 vaihtuessa. Koulutusyhtymässä jaksoiksi esitettiin 
Kokkolan kaupungin hyväksymiä opintojaksoja ja tämä esitys on hyväksytty. Tosin lv:lle 14-15 
toivotaan tasaisempia jaksojen pituuksia. Toholammilla, Kannuksessa ja Kaustisella päätöksiä 
lukuvuoden aikatauluista ja jaksoista ei vielä ole tehty.  
 

2. Lv. 2012–13 opintotarjottimilla oleviin opintoihin ilmoittautuneet ja opinnoista laskuttaminen 
yhteistyöryhmän vahvistaman hinnastoliitteen mukaan 

http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2012/08/HINNASTOLIITE_2012-2013.pdf


Ilmoittautumisten tilanne 16.1.2013 mennessä: 42 kpl. 11 KYL:sta, 17 KSTO:sta, 2 MSO Kannuksen 
yksiköstä, 12 KKO:sta. 
 
Käsittely: Kurssi-ilmoittautumisluvuissa ei ole mukana Perhon ja Vetelin yhteistyö matikan kurssien 
osalta eikä myöskään Kokkolan lukiolaisten valinnat toisista kaupungin lukioista. 
Todettiin, että yksittäiskurssivalintojen osalta opetuksen järjestäjä voi laskuttaa lähettävää 
oppilaitosta opinnot aloittaneista opiskelijoista (ks. tarkemmin hinnastoliite). Laskuttamisessa voi 
kuitenkin soveltaa hinnastoliitettä siten, että ei laskuteta opiskelijoista jotka ovat aloittaneet ja 
keskeyttäneet opinnot, mutta eivät ole juurikaan aiheuttaneet työtä opettajalle. Todettiin myös, 
että turhia kurssi-ilmoittautumisia tulisi välttää. 
Raimo nosti esille, että kurssien aloitusohjeistuksissa olisi vielä kehittämisen varaa.  

 
3. Lukuvuoden 2013–14 yhteisistä kurssitoteutuksista sopiminen 

Kurssien/opintojen yhteistoteutukset pienten ryhmien osalta reaaliaikaisena AC-opetuksena on 
taloudellinen ja opiskelijalähtöinen ratkaisu. Yhteistoteutukset edellyttävät kuitenkin rehtorin 
päätöstä. Marraskuun rehtorikokouksessa 2012 Outi Leväniemi kertoi, kuinka Vetelin ja Perhon 
yhteistyö kurssitoteutuksissa on käytännössä toteutunut syksyllä 2012. Kokouksessa päätettiin:  

”…että seuraavaan II asteen rehtorikokoukseen mennessä oppilaitokset ovat keskenään määritelleet yhteisesti 
toteutettavat kurssit ja opinnot (esim. Perhonjokilaakson lukioiden yhteiset kurssit, ammatillisen puolen yhteiset 
attokurssit). Nämä yhteisesti toteutettavat kurssit tuodaan myös lv. 2013–14 tarjottimelle, jolloin myös muiden 
oppilaitosten opiskelijat voivat ilmoittautua ko. kursseille. Tarjolle tuotavat yhteistoteutukset ynnä muu 
kurssitarjonta ja opintojen ostotarpeet käydään läpi seur. rehtorikokouksessa ja tämän pohjalta koordinaattori 
koostaa opintotarjottimen. 

Todettiin, että erityisesti lukion kielet on syytä saada tarjottimelle. Niiden valitsemisesta voisivat olla 
kiinnostuneita paitsi ammatillisen puolen opiskelijat, myös aikuisopiskelijat.” 

Siltä osin kuin yhteistoteutusten suunnittelua on viime kokouksen jälkeen tehty, saatetaan nämä 
suunnitelmat tiedoksi. Siltä osin kuin suunnitelmia ei vielä ole tehty, kartoitetaan (tarvelähtöisesti) 
mitä opintoja lv. 2013–14 on tarpeen toteuttaa yhdessä AC:lla ja sovitaan kurssien toteutusvastuut. 
Sitoudutaan kokouksessa sovittaviin AC-kurssien yhteistoteutuksiin, jolloin saadaan 
etäopetuskurssit myös toteutumaan. 

Reaaliaikaisten etäopetuskurssien lisäksi verkkokurssitoteutukset ovat myös tärkeitä sillä ne eivät 
sido opiskelua tiettyyn kellonaikaan. Osa verkkokursseista opetetaan tietyssä opintojaksossa, mutta 
useita verkkokursseja voi opiskella täysin oman aikataulun mukaan ja niille voi ilmoittautua 
”nonstoppina”. Verkkokurssien osalta olisi hyvä sopia toteutusvastuut, jolloin samaa verkkokurssia 
ei tarjota useassa oppilaitoksessa.  

Liitteenä koonti lv. 2012–13 kurssitarjonnasta ja toteutustavoista. 

Käsittely:  

Kirjattiin keskustelusta muistioon, että lv. 2013–14 yhteistarjontaan pyritään tuomaan seuraavat 
AdobeConnectilla toteutettavat etäopetuskurssit: 

Ammattitaitoa täydentävät tutk. osat: Lukiokursseista: 
Äidinkieli Espanja 1-4 

http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/01/Kurssitarjonta2012-13.xlsx


Toinen kotimainen kieli Suomi toisena kielenä 
Vieras kieli Elämänkatsomuksen syventävät kurssit 
Matematiikka Filosofian syventävät kurssi 
Fysiikka ja kemia Saksa ja 
Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto muut vieraat kielet 
Liikunta Muut uskonnot (ortodoksit, islam) 
Terveystieto Muut reaaliaineiden valtakunnalliset syv. kurssit 
Taide ja kulttuuri  
Ympäristötieto  
Tieto- ja viestintätekniikka  
Etiikka  
Kulttuurien tuntemus  
Psykologia  
Yritystoiminta  
 

Sovittiin, että Johanna kartoittaa seur. rehtorikokoukseen mennessä mistä oppilaitoksista löytyisi 
innokkaita opettajia em. etäopetuskurssien (Adobe Connect) pitäjiksi. Tämän kartoituksen pohjalta 
voidaan rehtorikokouksessa 12.4. sopia kurssien toteutusvastuut ja ryhmien yhdistämiset sekä 
tarkemmin kurssien toteutusajankohta (esim. missä opintojaksossa tarjotaan). 12.4. 
rehtorikokouksen jälkeen yhteiset AC-kurssit on mahdollista liittää myös oman oppilaitoksen 
tarjottimelle, jolloin opiskelijat valitsevat etäopetuskurssin ”automaattisesti” omaan 
opintosuunnitelmaansa. Johanna koostaa kaikki yhteiskurssit kuitenkin toisen asteen yhteiselle 
tarjottimelle josta valintoja voi myös tehdä. 

Lv. 2013–14 opintotarjontaa täydennetään viimeistään seuraavan rehtorikokouksen yhteydessä 
myös mm. ei-reaaliaikaisten Moodle/Fronter- ja itseopiskelukurssien osalta.  

4. Lv. 2013–14 vaihtojakson suunnittelu 
Esitys: Kokeillaan lv. 2013–14 maakunnallista vaihtojaksoa: 

• Lukion 2. vuosikurssin opiskelijoille tarjolla jaksolla 3 (2.12.2013–1.2.2014). Ammatilliset 
opistot suunnittelevat opintokokonaisuuden/-det > koordinaattori kokoaa.  

• Ammatillisen puolen 3. vuosikurssin opiskelijoille tarjotaan kevätlukukaudella 2014 lukio-
opintojaksoa joka valmentaa ammattikorkeakouluopintoihin (tarjolla mm. matikka, 
englanti, äidinkieli, fysiikka...). Vaihtojaksolla tarjottavia lukiokursseja voisi ryhtyä 
suunnittelemaan tarkemmin Kari Kalliokosken (Väylä-hanke) johdolla mahdollisimman pian, 
jotta kurssit ehditään huomioida lukioiden lv. 2013–14 kurssitarjottimien suunnittelussa. 
Mukana suunnitteluryhmässä voisi olla ammatillisen puolen edustaja (esim. E. Juola), 
ammattikorkeakoulun edustaja ja lukion edustaja. 

Liite: Opiskelijoiden valinnaistoiveet vuodelta 2011 ja kyselyn tulokset powerpointtina 
 

Käsittely:  
Lukion 2. vuosikurssin opiskelijoiden vaihtojakson ajankohdaksi sovittiin opintojakso 4 (3.2.2014–
5.4.2014). Ko. opintojaksolle voidaan tarjota opintoja ammatillisista tutkinnoista. Vaihtojaksolla 
voidaan toteuttaa myös kielikylpy-yhteistyötä: suomenkielisten lukioiden opiskelijat opiskelemaan 
lukiokursseja KSG:lle tai Kronoby gymnasiumiin ja päinvastoin. Tarjolle tulevat opintokokonaisuudet 
on ilmoitettava Johannalle seuraavaan rehtorikokoukseen mennessä.  

http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/01/opintotoiveet.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/01/OPISKELIJAKYSELY.ppt


Todettiin, että Kari Kalliokosken johdolla olisi syytä ryhtyä laatimaan OPSia Väylä-opintoihin mahd. 
pian jotta lukiokurssien sijoittelu eri jaksoihin Väylä-näkökulmasta voidaan huomioida eri 
paikkakunnilla jo lukuvuonna 2013–14. Opojen ohjausta helpottaa, kun on tietoa soveltuvista 
lukiokursseista opiskelijoille, jotka ovat suuntaamassa amk:iin. Sovittiin, että Erkki Juola ja Terho 
Taarna voisivat osallistua tähän suunnittelutyöhön.  Johanna on yhteydessä Kariin asian tiimoilta.  
Merkittiin tiedoksi, että Konservatorion ja KSTO:n yhteistyönä on toteutettu 
Hoivamusiikkimoduulia 10ov joka voisi kiinnostaa myös Nuva- ja Lape-opiskelijoita mikäli opinnot 
on mahdollista tarjota vaihtojakson aikana (kevät 2014). Ammatillisen puolen opiskelijoiden 
vaihtojaksolle voi tarjota myös muita opintokokonaisuuksia ammatillisista tutkinnoista. 
Vaihtojaksolle tarjottavat kokonaisuudet tulisi olla selvillä huhtikuun rehtorikokoukseen mennessä, 
jotta ehditään jo kevään aikana kartoittaa mahdolliset valinnoista kiinnostuneet. 
 

5. Yhdistelmätutkintotyöryhmän työn tuloksia 
Toisen asteen yhteistyöryhmä on 5.9.2012 asettanut työryhmän selvittämään edellytyksiä ja 
mahdollisuuksia maakunnalliseen yhteistyöhön yhdistelmätutkintoa suorittavien opiskelijoiden 
osalta. Ote yhteistyöryhmän kokousmuistiosta 5.9.2012: 

”Esitys: Esitetään työryhmän kokoonpanoksi: Johanna Kattilakoski (koordinaattori), Terho 
Taarna (Klan aikuislukio), Tero Lahtinen (Vli), Jarmo Matintalo (MSO), Sirkku Purontaus 
(KAO) ja Markku Anttila (Klan suomenkielisten lukioiden rehtori). Tarvittaessa työryhmän 
työskentelyn tueksi voidaan kutsua vierailevia asiantuntijoita. 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukainen kokoonpano työryhmälle. Selvityksen aikatauluksi 
asetettiin syyskuu 2012 – tammikuu 2013 ja puheenjohtajaksi/koollekutsujaksi nimettiin 
Terho Taarna. Vähintäänkin alustavia selvityksen tuloksia on tarkoitus esitellä seuraavassa 2. asteen 
yhteistyöryhmän kokouksessa.” 

Työryhmän teettämän opiskelijakyselyn tuloksiin voi perehtyä ennen kokousta kokouskutsun 
yhteydestä (ks. sähköposti) löytyvien linkkien kautta. Keskustellaan kyselyn tuloksista.  
Vapaus valita lukiopaikkakunta on kustannuskysymys, joka edellyttää opintoja ostavan 
koulutuksenjärjestäjän päätöstä. Maakunnallisesti yhtenäinen jaksotusjärjestelmä on kuitenkin 
edellytys sille, että lukiopaikkakunnan valinta on ylipäänsä mahdollista. Lukuvuoden 2013–14 
jaksotusta on alustavasti suunniteltu Kokkolassa ja jaksosuunnitelmasta on käyty keskustelua myös 
2. asteen yhteistyöryhmän asettamassa työryhmässä. Keskustellaan Lukiojaksot 2013 alkaen -
liitteen pohjalta yhtenäisen yhdistelmäopintojaksotuksen mahdollisuuksista. 
 
Käsittely:  
Terho Taarna esitteli työryhmän selvittämiä asioita ja asioista käytiin keskustelua, mm. yhtenäisen 
lukiojaksotuksen mahdollisuuksia pohdittiin. Matintalo toi esille että Kokkolan esityksen mukainen 
yhdistelmäopintojen jaksotus on haasteellinen Kaustisen yksikölle, mutta kuitenkin toteutettavissa 
Maaseutuopiston eri yksiköissä. Myös Kannuksen ja Toholammin lukioiden näkökulmasta esitetty 
jaksotus on mahdollinen.  
Yhdistelmäopiskelijoiden opintojaksoista lukuvuodelle 2013–14 tulee olla päätös hiihtolomaan 
mennessä.  
 

6. Opiskelijajäsenen nimeäminen toisen asteen yhteistyöryhmään kalenterivuodelle 2013  
Opiskelijajäsenten nimeäminen toisen asteen yhteistyöryhmään kalenterivuodelle 2013 on 
ajankohtaista. Jäsenistä tulee olla esitys toisen asteen yhteistyöryhmälle, joka kokoustaa 19.2.2013. 
Varsinaiset opiskelijajäsenet vuodeksi 2013 tulee nimetä Keski-Pohjanmaan konservatoriosta, 

http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/01/lukiojaksot2013alkaen.pdf


Kannuksen lukiosta, Kokkolan aikuislukiosta ja Keski-Pohjanmaan maaseutuopistosta. Varajäsenet 
tulee nimetä Kaustisen Ev. Opistosta, Kaustisen musiikkilukiosta, Kokkolan yhteislyseon lukiosta ja 
Kokkolan ammattiopistosta.  
 
Käsittely: 
Toisen asteen yhteistyöryhmän kokouksia on vuodessa n. kolme. Kokoukset pidetään eri puolilla 
maakuntaa, mutta osallistuminen etäyhteydellä on pyritty järjestämään. Kaustisen musiikkilukiosta 
on jo nimetty varajäsen ryhmään. Muut opiskelijajäsenet ja varajäsenet toimitetaan Johannalle 
tiedoksi ennen toisen asteen yhteistyöryhmän kokousta, joka pidetään 19.2.2013. 
 

7. Ajankohtaiset tvt-asiat: opiskelijoiden tvt-kysely, Opeka-palvelu ja tvt-hanke 
Johanna esittelee KPEDU:n opiskelijoille luonnosteltua tvt-kyselyä (ks. liite: Opiskelijoiden tvt-
kysely). Kysely on mahdollista teettää myös laajemmin toisella asteella Keski-Pohjanmaalla. 
Sovitaan, mitkä oppilaitokset haluavat olla kyselyssä mukana. 
Valtakunnallisella Opeka-palvelulla (ilmainen) arvioidaan opettajien opetusteknologian käyttöä, 
oppilaitosten tvt-ympäristöä ja toimintakulttuuria eri näkökulmista (mm. tukipalvelut, pedagogiset 
tukipalvelut ja pedagoginen soveltaminen, tvt-osaaminen). Kyselyn tuloksia voidaankin hyödyntää 
yhteisten tvt-koulutusten ja tvt-tukipalveluiden suunnittelussa. Esitetään, että kokeillaan Opekaa 2. 
asteen verkostossa Keski-Pohjanmaalla kevään 2013 aikana.  
Toisen asteen yhteistyöryhmä on asettanut tavoitteeksi kartoittaa yhteistä tvt-hanketta Keski-
Pohjanmaalle. Yhteinen hanke voisi liittyä esim. verkkopedagogisen tuen ja e-tutoroinnin 
maakunnalliseen mallintamiseen. OPH:n tiedotustilaisuus valtionavustusten hausta 6.2–15.3.2013 
pidetään Helsingissä 7.2.2013. Tiedotuksen alkuosuuteen klo 10.00–12.00 voi osallistua etänä 
osoitteessa: http://oph.adobeconnect.com/amke/ 
 
Käsittely: 
Opiskelijoiden tvt-kysely teetetään koulutusyhtymässä kevään aikana. Myös Konservatorio, 
Kaustisen Evankelinen Opisto, Kaustisen musiikkilukio ovat mukana kyselyssä. Kannuksen ja 
Toholammin lukiot ilmoittavat myöhemmin Johannalle ovatko mukana. 
Merkittiin tiedoksi ja käytiin keskustelua vasta julkaistusta, valtakunnallisesta Opeka-palvelusta, 
jota ainakin koulutusyhtymässä testataan tvt-tiimin toimesta kevään 2013 aikana. Palataan Opekan 
toteuttamiseen maakunnallisesti myöhemmin kevään aikana. 
Sovittiin, että yhteistä tvt-hanketta ideoidaan tarkemmin yhteistyössä Kaustisen musiikkilukion ja 
korkea-asteen kanssa. Kutsutaan tarpeen mukaan 2. asteen rehtorit koolle hankkeeseen liittyen. 
 

8. Ajankohtaiset muut asiat 
• Kevään 2013 maakunnallinen vaihtoviikko (vko 14) – ketkä ovat mukana? 
• Kouvolan opopäivien bussiin ilmoittautuneita 8. Ilmoittautuminen opobussiin 31.1.2013 

mennessä. 
• Seuraava 2. asteen rehtorikokous pidetään K-P opojen ja rehtorien kevättapaamisen 

yhteydessä 12.4.2013 Kokkolan ammattiopistolla. Kokousasioina mm.  
o kootaan opintotarjonta yhteen 
o laaditaan kurssivalintojen tekemiselle aikataulu 
o yhteistyön suunnittelu korkea-asteen kanssa 
o muut ajankohtaiset asiat 

http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/01/TVTkysely3_opiskelijat.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/01/TVTkysely3_opiskelijat.pdf
http://opeka.sis.uta.fi/presentation
http://oph.adobeconnect.com/amke/
http://www.webropolsurveys.com/S/AB6A6C6AE1E426D1.par


 
Käsittely: 
Kevään 2013 vaihtoviikko ei toteudu maakunnallisena yhteistyönä vaan pienempien 
yhteistyötahojen toimesta siten, että Lucina Hagmanin lukio ja KEPO toteuttavat vaihtoviikon, 
Kaustisen Ev. Opisto ja Vetelin lukio toteuttavat vaihtoviikon viikolla 15, Maaseutuopiston 
vaihtoviikko toteutetaan MSO:n yksiköiden välisenä yhteistyönä ja KSTO + Perhon lukio 
toteuttanevat vaihtoviikon viikolla 14.  
Merkittiin tiedoksi kaksi ajankohtaista tilaisuutta: 

• 20.2.2013 Maaseutuseminaari Kannuksessa jossa puhujina H. Katajamäki, J. Hakala ja K. 
Vähähyyppä. 

• Musiikki hoivatyössä -luento 30.1.2013 klo 10.00–12.00 Konservatoriolla (vapaa pääsy). 
Luennoitsijana MuT, psykologi, laulunopettaja Ava Numminen. Vierailu liittyy osana 
konservatoriolla ja sosiaali- ja terveysalan opistolla syksyllä 2012 alkaneeseen 
hoivamusiikkikoulutukseen. Ilmoittautumiset: juhani.koivisto@kpkonsa.fi  

mailto:juhani.koivisto@kpkonsa.fi

