
II asteen rehtorityöryhmä    Muistio, Kokous 3 / lv. 2017-18 
 
Aika:  Perjantai 15.6.2018 klo 9.00 – 10.40 
Paikka:  Kokkolan suomalainen lukio, Yhteislyseon toimipaikka, Torikatu 41 
Kutsuttu:  rehtori Sirkku Purontaus, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (pj.) 

rehtori Markku Anttila, Kokkolan suomalainen lukio (siht.) 
 rehtori Raimo Lammi, Kokkolan suomalainen lukio 
 rehtori Cecilia Hägglund-Nygård, Karleby svenska gymnasium 
 rehtori Terho Taarna, Kokkolan aikuislukio 
 rehtori Sakari Typpö, Kannuksen lukio 
 rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo, Kaustisen musiikkilukio 
 rehtori Tero Lahtinen, Vetelin lukio 
 rehtori Erland Slotte, Kronoby gymnasium 
 rehtori Jussi Peltokangas, Toholammin lukio 

rehtori Hannu Sulkakoski, Pietarsaaren suomenkielinen lukio 
 vs. rehtori Mirja Siironen, Perhon lukio 

rehtori Heikki Aho, Keski-Pohjanmaan konservatorio 
rehtori Maria Murtomäki, Kaustisen Evankelinen Opisto  
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 Kauppila, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
toimialapäällikkö Sanna Tuukkanen, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  
toimialapäällikkö Petri Saari, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  
toimialapäällikkö Salla Lillhonga, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
oppisopimuspäällikkö Anu Haapasalo 
toisen asteen koordinaattori Terhi Petäjä  

Esityslista:  
 

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 
 
Markku Anttila avasi kokouksen ja merkittiin osallistujat. 
 

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. 
 
Asian käsittely: Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 
 

3. Lv. 2017–18 rehtorityöryhmän toimintakertomuksen ja toteutuneen yhteistyön tarkistaminen  
 
Esitys: Tehdään lv. 2017–18 toimintakertomusluonnokseen (liite 1:) tarvittavat muutokset ja 
täydennetään liitettä 2: Yhteistyön toteuma lv 2017-18 (liite 2). Rehtoriryhmän toimintakertomus ja 
yhteistyön toteuma esitellään ja hyväksytetään toisen asteen yhteistyöryhmän elokuun 
kokouksessa 2018. TUOKAA YHTEISTYÖN TOTEUMALUVUT (ks. liite) KOKOUKSEEN TAI 
LÄHETTÄKÄÄ ETUKÄTEEN Terhille! 
 
Asian käsittely: Täydennettiin toimintakertomus ja yhteistyön toteutuma taulukot. Pyydetään 
puuttuvat luvut sähköpostitse kesän aikana. 

 

http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2018/01/muistio30.1.2018.pdf
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/toimintakertomuslv2017-18/
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/yhteistyolv2017-18/
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/toimintakertomuslv2017-18-2/
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/yhteistyolv2017-18b-8/


4. Rehtorityöryhmän toimintasuunnitelman laatiminen lukuvuodelle 2018–19 
Esitys: Työstetään yhdessä rehtorityöryhmän toimintasuunnitelmaluonnos valmiiksi toisen asteen 
yhteistyöryhmän elokuun kokousta varten. liite 3.  
Määritellään alueellisen yhteistyön koollekutsujat.  
 
Asian käsittely: Tehtiin toimintasuunnitelma seuraavalle lukuvuodelle. Alueellisen yhteistyön 
kokoonkutsujiksi sovittiin Mirja Siironen Perhonjokilaaksoon ja Hanna-Mari Laitala 
Lestijokilaaksoon; Kokkolan toimintaryhmän kokoonkutsujana jatkaa Terho Taarna.  

  
5. Tarkistetaan toisen asteen yhteinen opintotarjonta ja väyläopinnot 

Esitys: YTO- verkkokursseihin ilmoittaudutaan suoraan opettajille eli ei 2asteen tarjottimen kautta 
(ks liite 4). Tarjottimella lähinnä Kpedun tarjoamia jatko-opintoihin valmentavia opintoja (fysiikka, 
matematiikka, viestintä ja tietotekniikka). Centria on tarjonnut NOPSA-hankkeessa ruotsin 
valmentavia opintoja verkkokurssina keväällä 2018; yritetään saada tähän jatkoa. 
Hygieniaosaaminen on tarjottimella, jonka kautta lähinnä KSL:n opiskelijat ovat ilmoittautuneet, 
AO:n opiskelijoita on ilmoittautunut lähinnä suoraan opettajalle vaikkakin se on myös tarjottimella.  
 
Centrian averkon tarjoamiin väyläopintoihin ilmoittaudutaan centrian koulutuskalenterin kautta. 
katso https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk/opintotarjonta/vaylaopinnot Nämä opinnot ovat 
tarjolla myös lukiolaisille ja ne ovat maksuttomia ainakin hankkeen aikana (v. 2018 loppuun). 
 
Väyläopinnoilla 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). 
 
Tarjottimelle on tulossa media-alan väyläopintoihin liittyvä verkkokurssi KPEDU-SEAMK- koulujen 
välille (Anders Wikberg tekee). 
 
Luonnonvara-alalta väyläopintoja on suunniteltu ja toteutettu Oulun ammattikorkeakoulun kanssa: 
luonnonvara-alan matematiikka 5 op (5 opiskelijaa osallistui keväällä 2018). Syksylle 2018 on 
suunnitteilla kieliä: ruotsi 3 op ja englanti 3 op. Myös luonnonvara-alan ammatillisia opintoja 
suunnitteilla.  
 
Lisätäänkö tarjottimelle muita opintoja?  
 
Asian käsittely:  
Jatkoväylä on lähtenyt hyvin käyntiin ammatillisella puolella. Lukioiden ja Centria 
ammattikorkeakoulun välinen yhteistyön suunnittelukokous on sovittu pidettäväksi 28.8. klo 13.  
 
Osuvakoulutuksen kurssit ovat avoinna myös 2asteen opiskelijoille; tarjonta löytyy wilma.kpedu.fi 
 Osuvakoulutus oy, lyhytkurssit tai korttikulutukset ja sieltä myös ilmoittautuminen. Kurssit ovat 
maksullisia ja hinta on näkyvillä ilmoittautumisen yhteydessä. 
 
Kpedun ammattilukion opinnot ja yksittäiset kurssit avoimeksi kaikille opiskelijoille. 
Suunnittelukokous 8.8.2018 Kpedu-opot Terho Taarnan kanssa. 
 
Urheiluakatemia jatkuu entisellään. Suunnitellaan, miten merkitän ammatillisiin opintoihin esim. 
tutkinnon osa ”liikkumisen ohjaaminen” voisi soveltua tähän.  
 
Kesäkouluna toteutetaan tänä kesänä yrittäjyysopintoja Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa; 
jatkossa nämä tarjolle myös lukiolaisille toisen asteen tarjottimelle. 

http://kpedu2aste.azurewebsites.net/toimintasuunnitelma2018-19-docx/
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/toimintasuunnitelma2018-19b/
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/yto-aineet-hoksiin-2018/
https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk/opintotarjonta/vaylaopinnot


 
Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestä Kansanopiston kesäkursseja yliopistoon pyrkiville Etelä-
Pohjanmaan Opiston tyyppisesti. Asiasta voisi jutella Salla Lillhongan kanssa.  
 
 

6. Henkilöstön koulutus lukuvuoden 2018-2019 aikana.  
Esitys: Alueen lukioiden yhteiset koulutuspäivät?  
 
Asian käsittely: Lukiohanke päättyi kesällä. Yhteisiä koulutuspäiviä ei ole vielä sovittu, mutta 
lukioiden vesopäivät sovitaan sekä syksylle 2018 sekä tammikuulle 2019. Ruotsinkielisillä lukioilla 
ehkä myös yhteisiä koulutuspäiviä. 
 

7. Toisen asteen yhteisesitteen päivittäminen 
 
Esitys: Päätetään yhteisestä markkinointimateriaalista. Painetaanko viimevuoden tapaan yhteinen 
esite julisteen muodossa? Viimevuonna painettiin 200 kpl = 286 € 
 
Asia käsittely: Tehdään yhteinen juliste. Painomäärä 160. Markkinoinnin kannalta tärkeää, että 
oppilaitosten verkkosivut ovat toimivat ja ne ovat ajantasalla. 
 

8. Muut ajankohtaiset asiat 
- Keskusteltiin siitä, miten maakunnan lukioiden rehtorit saadaan aktiivisemmin mukaan 2asteen 

yhteistyöhön. Kokousten pitäminen välillä maakunnassa. Skype-mahdollisuus jatkossa.  
- Ammattiopisto ottaa käyttöön Itslearning- oppimisympäristön ja mobiilisovelluksen, KSG 

harkitsee myös sitä 
 

9. Seuraava kokous Keski-Pohjanmaan opojen ja rehtoreiden kokous 7.9.2018 klo 9.00 
ammattikampuksella.  
 

   
 


