
ESITYSLISTA: II ASTEEN YHTEISTYÖ / Rehtorityöryhmä  

Kokous 4/2012–2013 

Aika: Kokous pidettiin K-P opojen ja rehtoreiden kevätpäivän yhteydessä 12.4.2013 klo 12.30–
14.30.  

 
Paikka: Kokkolan ammattiopisto, Auditorion vieressä oleva luokka 129. 
  
Kutsuttu ja paikalla:   

pj. Markku Anttila, Lucina Hagmanin lukio  
siht. Sirkku Purontaus, Kokkolan ammattiopisto 

 Raimo Lammi, Kokkolan yhteislyseon lukio 
 Tarja Halkosaari, Kokkolan kauppaopisto 
 Ulla-Maija Latvala, Kiviniityn lukio 
 Bernt Klockars, Karleby svenska gymnasium 
 Terho Taarna, Kokkolan aikuislukio 
 Leevi Norrena, Kannuksen lukio 
 Taina Lehtonen, Kaustisen musiikkilukio 
 Tero Lahtinen, Vetelin lukio 
 Erland Slotte, Kronoby gymnasium 
 Jussi Peltokangas, Toholammin lukio 
 Raimo Aspfors, Kaustisen Evankelinen Opisto 
 Marjo-Riitta Ventola, Keski-Pohjanmaan Opisto  

Kaija Kähäri-Wiik, Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto 
Jarmo Matintalo, Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto 

 Tuulikki Väänänen, MSO Toholampi (Aarne Törmänen työvapaalla) 
 Jaana Mäntylä, MSO Kaustinen 
 Matti Louhula, MSO Perho 
 Hanna-Mari Laitala, MSO Kannus  
 Outi Leväniemi, Perhon lukio 

Heikki Aho, Keski-Pohjanmaan konservatorio 
Hannu Sulkakoski, Pietarsaaren suomenkielinen lukio 
Johanna Kattilakoski, toisen asteen koordinaattori 
Jukka Penttinen, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän vs. koulutusjohtaja 
 

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio 
Tarkistetaan edellisen kokouksen muistio ja todetaan läsnäolijat. 
 
Käsittely: Merkittiin läsnäolijat ja puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin, että edellisen 
kokouksen muistio on ollut nähtävillä 2. asteen www-sivuilla eikä siihen ole tullut muutosesityksiä. 
Päätettiin käsitellä ensimmäisenä esityslistan kohta 5. 
 

2. Lukuvuoden 2013–14 verkko-opinnot ja tarjottimen koostaminen 

Marraskuun 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 

http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/01/muistio_23012013.pdf


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.” 

Yhteiselle verkko-opintotarjottimelle tulevien opintojen toteutus voi olla: 

1) yhteistoiminta-ajalla toteutettavaa reaaliaikaista etäopetusta (esim. Adobe Connect),  
2) verkkokurssitoteutus (Moodle, Fronter, Optima), tai  
3) em. toteutustapojen yhdistelmä.  

Osa verkkokursseista voidaan opettaa tietyssä opintojaksossa, mutta muilta osin opiskelu ei sido 
opiskelijaa tiettyyn aikaan tai paikkaan. Sen sijaan osa verkkokursseista voidaan opiskella täysin 
ajasta ja paikasta riippumatta, joten niille voi myös ilmoittautua ”nonstoppina” ympäri lukuvuoden.  

Yhteisesti toteutettavia verkko-opintoja on suunniteltu alkuvuoden aikana pienemmissä 
työryhmissä. Koordinaattori on koonnut etukäteen tiedoksi saatetut verkko-opinnot oheiseen 
Exceliin (ks. liite), jota täydennetään kokouksessa. Koordinaattorin alustuksen pohjalta sovitaan 
lisäksi tarjottimen koostamisesta käytännössä ja sen valmistumisaikataulusta. 

Liite linkissä: Luonnos lukuvuoden 2013–14 opintotarjonnaksi  

Käsittely: Johanna esitteli mahdollisuuksia multikurren hyödyntämiseksi ensi lukuvuoden 
tarjotinten koostamisessa ja ilmoittautumisten keräämisessä, ks. Prezi-esitys. Asiasta käytiin 
keskustelua ja sovittiin, että lv. 2013–14 tarjotin koostetaan kuten kuluneena vuonna: tarjonta 
kootaan Johannan toimesta ja ilmoittautuminen tapahtuu Webropol-lomakkeella. Johanna laatii 
multikurre-tarjottimet viikon 18 aikana hänelle toimitettujen kurssitietojen pohjalta. Tarjottimille 
olisi syytä saada väh. 1. opintojaksolle tuleva verkko-opintotarjonta, muilta osin tarjontaa voidaan 
täydentää myöhemminkin. Johanna toivoo että kurssitarjonta toimitetaan hänelle tiedoksi 28.4. 
mennessä joko sähköpostitse tai Google docsia hyödyntäen. Google docsista voi myös käydä 
tarkistamassa reaaliaikaisesti päivittyvän kurssitarjonnan. Lisäksi keskusteltiin Keski-Pohjanmaan 
oppilaitosten yhteisestä Multiprimuksesta ja sovittiin, että pyritään edistämään asiaa.  

3. Lukuvuoden 2013–14 vaihtojakson opinnot 
 
Edellisessä kokouksessa on sovittu ajankohta vaihtojaksolle. Lukuvuoden 2013–14 maakunnallinen 
vaihtojakso tarjoutuu: 

• lukion (2. vuosikurssin) opiskelijoille jaksolla 4 (3.2.2014–5.4.2014).  
• ammatillisen puolen (3. vuosikurssin) opiskelijoille jaksolla 4 (3.2.2014–5.4.2014) tai 

jaksolla 5 (7.4.2014–31.5.2014). 
Tarkastellaan vaihtojaksolle tulevaa opintotarjontaa liitteenä olevan luonnoksen pohjalta ja 
muokataan sekä täydennetään sitä tarvittaessa.  
 
Liitteet linkeissä:  
Luonnos lukuvuoden 2013–14 opintotarjonnaksi 
Väylä-OPS:n luonnokseen 
 

http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/04/Opintotarjonta_lv2013-2014.pdf
http://prezi.com/jlekdsqbdunf/lv-2013-14-opintotarjotinten-kokoaminen/?kw=view-jlekdsqbdunf&rc=ref-36587097
https://docs.google.com/document/d/1_77Gmok8IEtw_WGSVKukg7yCw6yZJH-3pWAt2k179js/edit?usp=sharing
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/04/Opintotarjonta_lv2013-2014.pdf
https://docs.google.com/document/d/1vZkOh_qCHBho0mi_0mvfVobVAJUEu1sBJVYnn_gTsiA/edit?usp=sharing


Käsittely: Merkittiin tiedoksi vaihtojaksolle suunniteltu opintotarjonta. Vaihtojakson tarjontaan voi 
vielä tehdä lisäyksiä. Keskusteltiin luonnoksesta Väylä-OPS:siksi, joka koostuu tällä hetkellä 
kuudesta kurssista. Kurssit valmentavat AMK:n pääsykokeisiin ja kartuttavat yleisiä, AMK:ssa 
tarvittavia opiskelutaitoja. Sovittiin, että pyritään saamaan toisen asteen opiskelijoista väh. yksi 
ryhmä kasaan ja toteutetaan Väylä-opinnot opintojaksolla 5. Kustannukset voidaan laskuttaa 
todellisten toteutuneiden kustannusten mukaisesti toisen asteen koulutuksen järjestäjiltä 
opiskelijamäärän suhteellisina osuuksina tai vaihtoehtoisesti 2. asteen hinnastoliitettä hyödyntäen. 
Ilmoittautumiset Väylä-opintoihin on kerättävä viim. 3. opintojakson aikana eli tammikuun 2014 
loppuun mennessä. Äidinkielen kurssin osalta esitettiin, että kurssin nimeksi muutettaisiin 
Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava viestinnän kurssi. 
 

4. Yhdistelmätutkintojen järjestäminen uudistetun jaksotuksen mukaisesti 
 
Terho Taarnan ja Sirkku Purontauksen alustamana käydään keskustelua 3,5 vuoden mallin 
käyttöönotosta, lukion oppimäärän suorittamisesta nuorten/aikuisten OPS:n mukaan sekä 4. 
opiskeluvuoden kevätlukukauden toteuttamisesta käytännössä. 
 
Käsittely: 
Terho ja Sirkku kertoivat opintojen uudesta ajoituksesta. Ammatillinen perustutkinto valmistuu 3,5 
vuodessa ja 4. lv:n kevät ollaan lukion opiskelijoita. Perusteena on vähentyneet amm. koulutuksen 
opiskelupaikat ja läpäisyasteen nosto. Käytännössä nykyisten ammattilukiolaisten (erityisesti 3. ja 2 
vsk) opiskelun loppuunsaattaminen siirtymävaiheessa edellyttää, että kunkin opiskelijan 
opintosuoritukset tarkistetaan ja tehdään henkilökohtainen suunnitelma opintojen toteutumiseksi. 
Terho on ollut yhteydessä Kelaan ja pyytänyt kannanottoa opintotukilain tulkintaan neljännen 
opiskeluvuoden kevätlukukauden ja opintotukikelpoisuuden osalta. Terhon diat liitteenä. 
 

5. Ajankohtaiset tvt-asiat ja yhteistyön tiivistäminen  
 
Toisen asteen yhteistyöryhmä on asettanut tavoitteeksi tiivistää toisen asteen yhteistyötä tvt-
asioissa mm. yhteistä tvt-hanketta kartoittamalla. Koordinaattorin toimesta on 15.3.2013 laadittu 
OPH:n valtionavustushakemus. Ko. valtionavustushaku kohdentui ammatillisille 
koulutuksenjärjestäjille ja kuului hakuryhmään ”Oppimisympäristöjen kehittäminen ja 
monipuolistaminen”. Esitetään, että laaditaan koordinaattorin toimesta alueen lukioille 
valtionavustushakemus kevään 2013 aikana, jonka tavoitteet mukailevat ammatillisen koulutuksen 
valtionavustushakemuksen tavoitteita. Johanna Kattilakoski esittelee yhteisen tvt-hankkeen 
tavoitteita ja käydään keskustelua tavoitteista. 
 
KPEDU:n opiskelijoille on maalis-huhtikuun vaihteessa teetetty tvt-kysely. Kysely on mahdollista 
toteuttaa myös laajemmin K-P:n toisen asteen opiskelijoille. Kaustisen Ev. Opisto ja Keski-
Pohjanmaan Konservatorio saavat koordinaattorilta kyselylinkin, jonka voivat välittää opiskelijoille 
kyselyn täyttämiseksi. Koska OPH tulee kevään aikana teettämään valtakunnallisen tvt-kyselyn 
lukiolaisille, esitetään että palataan lukiolaisten osalta kyselyyn syksyllä 2013.  
 

http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/04/Opintotukilaki-5-a-§-lainmuutos-2012-13.pdf


Keskustellaan Jukka Penttisen alustamana toisen asteen oppilaitosten intresseistä tvt-yhteistyön 
tiivistämiseen jatkossa. Ideoidaan lähiajan tavoitteita yhteistyölle, esim. yhteiset laite- ja 
ohjelmistohankinnat, verkko-oppimisympäristöasiat, ylläpito- ja tukipalvelut…  
 
Käsittely: Keskusteltiin yhteistyön tiivistämisen painopisteistä Penttisen alustuksen pohjalta, ks. 
Penttisen diat. Keskustelussa nousi vahvimmin esiin yhteistyö it-laitehankinnoissa (erit. 
tablettitietokoneet), yhteinen tvt-hankehaku seuraavalla EU-rahoituskaudella, yhteisen verkko-
oppimisympäristön ja tukipalveluiden järjestäminen, yhteinen Multiprimus, yhteisten Adobe 
Connect –huoneiden hyödyntäminen toisen asteen yhteistyössä ja e-oppimateriaalin 
hyödyntäminen opetuksessa.  
Sovittiin, että opiskelijoiden tvt-kysely toteutetaan lukioissa vasta syyslukukaudella kun nähdään 
millainen valtakunnallinen tvt-kysely on toteutumassa kevään -13 aikana. Koordinaattori toimittaa 
tvt-kyselylinkin Konservatoriolle ja Kaustisen Ev. Opistolle opiskelijoiden vastattavaksi.  
Keskusteltiin myös OPH:n valtionavustushausta ammatillisille oppilaitoksille ja yleissivistäville 
oppilaitoksille, joista edellinen on päättynyt 15.3. ja jälkimmäinen haku julkaistaan huhti-
toukokuussa. Kunhan yleissivistävän koulutuksen OPH-hankehaku julkaistaan, niin palataan 
lukioiden yhteiseen hankehakuun tarkemmin. Yhteisen hankkeen tavoitteet voisivat mukailla 
ammatillisen koulutuksen valtionavustushakemuksen tavoitteita erityisesti tvt:n opetuskäytön 
tukipalveluiden osalta. 
 

6. Seuraavan rehtorikokouksen ajankohdasta ja paikasta sopiminen  
Esitetään kokousajankohdaksi ja –paikaksi: maanantai 17.6. klo 9, Kälviän Opaali. Kevätlukukauden 
viimeisen kokouksen asioita ovat mm. lukuvuoden 2012–13 toimintakertomuksen sekä lukuvuoden 
2013–14 toimintasuunnitelman valmistelu toisen asteen yhteistyöryhmän syyskokousta varten. 
 
Käsittely: Hyväksyttiin esitetty kokousajankohta ja -paikka. 
 

7. Ajankohtaiset muut asiat 
• Toisen asteen koordinoinnin jatko 31.7.2013 jälkeen? 
• Maakunnallinen vaihtoviikkoyhteistyö lv. 2013–14?  

 
Käsittely: Saatettiin tiedoksi, että koulutusyhtymän hallituksen edellispäiväisessä kokouksessa 
päädyttiin kolmen lukuvuoden sijaan esittämään koordinoinnin jatkoa yhdeksi lukuvuodeksi. 
Koordinoinnin jatkosta lähtee huhtikuun aikana esitys muiden koulutuksenjärjestäjien 
käsiteltäväksi. 

http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/04/JukkaPenttisenTVTdiat.pdf

