
II asteen rehtorityöryhmä/muistio   Kokous 1/ 2015-2016 
 
Aika:  Perjantai 13.11.2015. klo 9.00- 10.45 
Paikka:  Karleby Svenska gymnasium, Banergatan /Banerinkatu 3, 67100 Kokkola 
Kutsuttu:  rehtori Sirkku Purontaus, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (pj.) 

rehtori Markku Anttila, Lucina Hagmanin lukio (siht.) 
 rehtori Raimo Lammi, Kokkolan yhteislyseon lukio 
 rehtori Ulla-Maija Latvala, Kiviniityn lukio 
 rehtori Bernt Klockars, Karleby svenska gymnasium 
 rehtori Terho Taarna, Kokkolan aikuislukio 
 rehtori Leevi Norrena, Kannuksen lukio 
 rehtori Taina Lehtonen, Kaustisen musiikkilukio 
 rehtori Tero Lahtinen, Vetelin lukio 
 rehtori Erland Slotte, Kronoby gymnasium 
 rehtori Jussi Peltokangas, Toholammin lukio 

rehtori Hannu Sulkakoski, Pietarsaaren suomenkielinen lukio 
 rehtori Outi Leväniemi, 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, virkavapaalla) 
vs. toimialapäällikkö Kaisa-Leena Ahlroth, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
toimialapäällikkö Tom Bjon, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
toimialapäällikkö Kaija Kähäri-Wiik, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
toisen asteen koordinaattori Terhi Petäjä  

 
Muistio 
 

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 
Sirkku Purontaus avasi kokouksen ja osallistujat kertoivat kuulumisiaan. 
 

2. Opetussuunnitelmauudistus lukiokoulutuksessa, Markku Anttila 
Markku Anttila kertoi lukiouudistuksesta. ks tarkemmin 
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/lukiokoul
utus/lops2016/103/0/lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015 

 
- Uutta esimerkiksi teemaopinnot: 1) Monitieteellinen ajattelu  2) tutkiva työskentely 

teknologialla 3) Osaaminen arjessa. Teemaopinnoissa vähintään kaksi oppiainetta tekee 
yhteistyötä.  

Keskusteltiin mm- seuraavista asioista  
- 2asteen yhteistyö voi jatkua ennallaan uuden OPSin myötä. Myös teemaopintoja voisi vaikka 

toteuttaa yhteistyössä. 
- taideaineet rakennetaan näkyväksi 
- rahoitusmääräykset valmisteilla, ehkä jonkinlainen tuloksellisuusosuus 
- erityislukioiden lupa 2017 saakka, rahoitus tarkastelussa 
- kehittämislukioiden verkosto käynnistyy 
- E-perusteet tulossa joulukuussa 
- korkea-asteen hakujärjestelmän muutos opintopolussa askarruttaa 
- Kannus ja Toholampi tekevät tiivisti yhdessä uutta OPSia; kuten  myös Veteli, Perho ja 

Kaustinen  
- Lukioiden OPS työssä olisi hyvä pohtia myös, miten 2asteen yhteistyö tuodaan esille; mikä on 

yhteistyön tarve opiskelijan näkökulmasta 

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/lukiokoulutus/lops2016/103/0/lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/lukiokoulutus/lops2016/103/0/lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2015


- miten oppilaitoskulttuuria tulisi muuttaa, jotta opiskelu kiinnostaisi opiskelijoita 
- Miten voidaan tukea 2asteen yhteistyössä opettajuuden muutosta 
- miten voimaannutetaan nuorta opintojen aikana 

 
 

3. Osaava-yhteistyö, Maria Hudd 
Maria ei päässyt paikalle, joten Terhi esitteli asian Marian lähettämän viestin pohjalta. 
 
Osaava-hanke on tarjonnut vuodesta 2010 lähtien täydennyskoulutusta opetushenkilöstölle Keski-
Pohjanmaalla. Nykyinen hanke toimii kesään 2016 saakka. Osaavan valtionavustushanke on 
käynnissä (2016-2017), jota Kokkolan kaupunki tulee hakemaan. Hanke toimii esiopetuksesta 
toiselle asteelle. 
Toimitetaan Marialle 2asteen yhteistyöstrategia, josta voivat mm. ottaa perusteita Osaava-
hankehakemukseen. 
 
Pohdittiin asiaa ja vastattiin Marian esittämiin kysymyksiin:  

a) Millaisia kokemuksia rehtoreilla on hankkeesta? 
- oppimiskahvilat 
- bm-matkat 
- toiveet on toteutettu hyvin 
- kpedun opojen matkat opo-päiville 
- Elbitskills- käynnistynyt KPEDUssa 
- paikallista koulutusta; ei tarvitse lähteä kauaksi 

 

b) Millaista koulutusta opettajat tällä hetkellä tarvitsevat? 

- opettajuuteen ja arviointiin liittyvää koulutusta 
- paljon koulutuksia tarjolla yleensäkin; pitäisi valita mihin panostetaan 
- TVT-taidot, Abitti-järjestelmä 
- pedagogiikkaa; projektioppiminen; osaamisperustaisuus 
- opiskelijan kohtaaminen 
- koulutusten vaikuttavuuteen huomiota;  

 
b) Millä tavalla toiminta voisi jatkua Osaava-hankkeen jälkeen? 

- täydennyskoulutusta tarvitaan 
- koordinointikokous tarjolla olevista koulutuksista; mitä kukin tarjoaa esim. centria, yliopisto, 

ammattikorkeakoulut, muut oppilaitokset 

 
4. Toisen asteen strategia 

Toisen asteen strategia on sähköisessä muodossa toisen asteen sivuilla.  Toimintaryhmien tulisi 
miettiä, miten strategian tavoitteet ja toimenpiteet viedään oppilaitosten arkeen; miten 
työryhmissä asioita viedään eteenpäin. 
Keskeisiä teemoja 2asteen yhteistyössä esim. opettajuuden muutos, strategiaan sitouttaminen, 
ennakointi, alueen TVT-strategia, oporyhmälle ohjauksen asiat, lukioiden OPS-työ ja yksilölliset 
opintopolut. 
 
 

http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2015/09/Toisen-asteen-yhteys-strategia_-2015_6-sivuinen.pdf


 
 
 
 

5. Muut ajankohtaiset asiat 
 
- Knowhow-messut Vaasassa 18.-19.11. Esittelyssä mm. tulevaisuuden oppimisympäristö, Terhi 

on menossa torstaina, lähtö klo 8.00 Närvilänkatu 8 ja paluu työpäivän puitteissa, jos lähdet 
mukaan, ilmoittaudu Terhille. 

 
- Ohjaamo toimii Nuorisokeskus Vingen tiloissa, päivystys arkisin klo 12-16. Alle 29 vuotiaiden 

ohjaus ”kaikissa elämän kysymyksissä”.  Kpedusta mukana Terhi Petäjä,  opinto-ohjaaja Sirpa 
Salo ja erityisopettaja Kati Kinnunen.  

 
- pääsy- ja soveltuvuuskokeita ei enää järjestetä KPEDUssa;  suosituksena on , että 

valtakunnallinen oppimisvalmiustesti  tehdään harkinnanvaraisesti hakeneille 
 

- toisen asteen yhteinen esite on jaettu oppilaitoksiin. Esitteessä virhe Luovin Valman 
hakuajassa eli se on 16.3. – 6.4.2016 eli erityisopetuksen hakuaikana.  

 
6. Seuraava kokous 14.1.2016 klo 10.00 Kaustisen musiikkilukiolla 

http://www.knowhowmessut.fi/

