
II asteen rehtorityöryhmä    Kokous3 / lv. 2019 - 20 
 
Aika:  Perjantai 17.1.2020 klo 9.00 – 11.30 
Paikka:  Närvilänkatu 8, Kokkola, Isopaja 
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 tai vararehtori Maija Huuki-Anthopoulou, Kannuksen lukio 
 rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo, Kaustisen musiikkilukio 
 rehtori Viola Storbacka, Kronoby gymnasium 
 rehtori Jussi Peltokangas, Toholammin lukio 

rehtori Minna Vanhamäki, Pietarsaaren suomenkielinen lukio 
 rehtori Mervi Pääkkö tai Reijo Koivisto, 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 Toni Uunila, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  
toimialapäällikkö Petri Saari, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  
toimialapäällikkö Salla Lillhonga, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
Opintoasianpäällikkö Merja Kivelä, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
Oppisopimuspäällikkö Anu Haapasalo, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
toisen asteen koordinaattori Terhi Petäjä  

Esityslista:  
 

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 
 
Esitys: puheenjohtaja avaa kokouksen ja merkitään 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. Muistio 13.9.2019 ja muistio 
21.11.2019. 
 

 
3. Polku maaseudulle – hanke  

Esitys: Hanketyöntekijä Tanja Känsäkangas esittelee hanketta. Sovitaan mahdollisesta yhteistyöstä 
2 asteen oppilaitosten kanssa.  
 

4. Opiskelijoiden osallisuuden edistäminen oppilaitoksissa 
Esitys: Olemme neljä kertaa kokoontuneet yhdessä opiskelijakuntien edustajien kanssa edistämään 
opiskelijoiden osallisuutta oppilaitoksissa. Opiskelijat ovat kokeneet nämä tilaisuudet hyvinä, 
vaikkakin opiskelijaosallistujat ovat joka kerralla vaihtuneet. 21.11.2019 täydensimme taulukkoa, 
johon on koottu tavoitteita oppilaitoksittain. Viidestä oppilaitoksesta tavoitteet jäivät puuttumaan. 
Miten tavoitteita on viety eteenpäin oppilaitoksissa? Seuraava tapaaminen sovittu 23.10.2020 klo 
9-11. Liitteenä viime kerran muistio ja taulukko. 

http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2019/09/Muistio13.9.2019yhdistetty2.pdf
file:///C:/Users/terhi.petaja/OneDrive%20-%20Keski-Pohjanmaan%20koulutusyhtymä/rehtorit%202016-/21.11.2019/2019Opiskelijoiden%20osallisuus.pdf
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2019/11/2019Opiskelijoiden-osallisuus.pdf


 
 

5. Lukuvuoden 2020-2021 yhteistä suunnittelua ja yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaminen 
yhteistyössä  
Esitys: YTO- verkkokursseihin ilmoittaudutaan Kpedussa eHOPSin kautta ja muut oppilaitokset 
voivat ilmoittaa toisen asteen koordinaattorille, mitä verkkokursseja he tarvitsevat opiskelijoilleen. 
Laskutus 2asteen sopimuksen mukaan. Kpedun tarjoamia lyhytkursseja mm. jatko-opintoihin 
valmentavia opintoja (fysiikka, matematiikka, viestintä ja tietotekniikka) sekä Hygieniaosaaminen, 
johon lähinnä KSL:n opiskelijat ovat ilmoittautuneet, Osaavakoulutus on vastannut tästä. Lisätäänkö 
tarjottimelle muita opintoja?  

 
 

6. II-asteen yhteistyö korkeakoulujen kanssa 
 

Esitys:  
Uusi lukiolaki (1.8.2019) edellyttää, että lukiot tekevät yhteistyötä korkea-asteen kanssa. Lukioiden 
edustajat ovat suunnitellee kesäyliopiston, avoimen yliopiston ja centria-ammattikorkeakoulun 
avoimen amk:n kanssa luki-opiskelijoille tarjottavista kursseista.  
 
Ammatillisella puolella opiskelijat tekevät vuosittain väyläopintoja centria amk:n tarjoamia avoimia 
ammattikorkeakouluopintoja (Averko) ja nämä opinnot ovat olleet maksuttomia. Opiskelijoita on 
ollut Keski-Pohjanmaan ammattiopistosta, K-P:n konservatoriolta ja Kaustisen Ev. Opistolta. 
Lukiokoulutuksesta Kaustisen musiikkilukion opiskelijat ovat myös ilmoittautuneet näille kursseille. 
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. 
 
Nyt tarjolla on myös Kesäyliopiston ja Avoimen yliopiston opintoja, jotka ovat pääosin maksullisia. 
Jotkut oppilaitokset maksavat ne ja joissakin opiskelijat maksavat ne itse. Ilmeisesti lukiolaisten 
kurssivalintamäärät tulevat olemaan melko vähäisiä.  

 
Anita Salmela esitteli 2asteen opoille 10.1. Kesäyliopiston toimintaa ja kursseja.   
 

• Vaasan yliopiston järjestämät kurkistuskurssit ovat ilmaisia, muut maksullisia.  
•  kurkistuskurssit ks tarkemmin 
https://www.kpkesayliopisto.fi/kategoria/lukiolaiskurssit/kurkistuskurssit/   
• Ilmoittautuminen: https://www.chydenius.fi/fi/avoin-
yliopisto/opintotarjonta/opintoja-lukiolaisille   
 

Yliopistokeskus Sari Lehto 10.1.: 
• Maksullisia koulutuksia erityisesti lukiolaisille. Maksu 10 – 15 €/op.  
• Webropol- kyselyn kautta on kartoitettu / kartoitetaan toisen asteen toivomuksia  
• Perusopinnoista voi valita myös yksittäisiä jaksoja esim. Tietotekniikan perusopinnot 
25 op. Jos suorittaa perusopinnot hyvin, niin siitä voi jatkaa tutkinto-opiskelijaksi.  
• Ks. Tarkemmin https://www.chydenius.fi/fi/   

  
Luonnonvara-alan väyläopintoja  

• SeAMK: agrologiopintoja. Ks Moniste  
• Oulun amk:n kursseja 

 

http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2020/01/Verkkokurssit-2020-uudet-tutkinnonperusteet.pdf
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2019/05/HINNASTOLIITE_2019-20.pdf
https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk/opintotarjonta/vaylaopinnot
https://www.kpkesayliopisto.fi/kategoria/lukiolaiskurssit/kurkistuskurssit/
https://www.chydenius.fi/fi/avoin-yliopisto/opintotarjonta/opintoja-lukiolaisille
https://www.chydenius.fi/fi/avoin-yliopisto/opintotarjonta/opintoja-lukiolaisille
https://www.chydenius.fi/fi/


7. Digitaalisuuden edistäminen oppilaitoksissa 
Keski-Pohjanmaan ammattiopistolla on käytössä ItsLearnig-oppimisympäristö, jonne mm. suurin 
osa YTO-verkkokursseista on jo viety. Näille kursseille voidaan tarvittaessa liittää myös muiden 
oppilaitosten opiskelijoita.  
 

8. Muut ajankohtaiset asiat 
a. mahdolliset yhteiset 2asteen yhteistyökuviot? 

 
b. EDU + JOB-messut kampushallissa tiistaina 4.2.2020  

 
9. Seuraava kokous 
   17.4.2020 Keski-Pohjanmaan opot ja rehtori  K-P:n ammattiopistolla. 

 


