
II asteen rehtorityöryhmä    Kokous2 / lv. 2018-19 
 
Aika:  Maanantai 28.1.2019 klo 9.00 – 11.30 
Paikka:  Karleby Svenska Gymnasium, Terveystie 1. 
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 Viola Storbacka, 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 
Opintoasianpäällikkö Merja Kivelä, 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. 
 

 
3. Opiskelijoiden osallisuuden edistäminen oppilaitoksissa 

Esitys: Olemme kolme kertaa kokoontuneet yhdessä opiskelijakuntien edustajien kanssa 
edistämään opiskelijoiden osallisuutta oppilaitoksissa. Opiskelijat ovat kokeneet nämä tilaisuudet 
hyvinä, vaikkakin opiskelijaosallistujat ovat joka kerralla vaihtuneet. 28.11.2018 teimme taulukon, 
johon koottiin tavoitteita oppilaitoksittain (viiden oppilaitoksen edustajat olivat paikalla), Perhon 
lukio täydensi taulukkoa osaltaan joulukuussa. Viidestä oppilaitoksesta tavoitteet jäivät 
puuttumaan. Taulukko liitteenä. Miten tavoitteita on viety eteenpäin oppilaitoksissa? Päätetään, 
jatketaanko yhteisiä tapaamisia 2asteen yhteistyönä. 
 
 

4. Lukuvuoden 2019-2020 yhteistä suunnittelua ja yksilöllisten opintopolkujen mahdollistaminen 
yhteistyössä  

http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2018/06/muistio150618.docx.pdf
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2019/01/Opiskelijoiden-osallisuus-tavoitteet.pdf


Esitys: YTO- verkkokursseihin ilmoittaudutaan suoraan opettajille eli ei 2asteen tarjottimen kautta. 
Ks liite. Muut toisen asteen oppilaitokset voivat ilmoittaa opiskelijansa Terhille, niin hän tilaa kurssit 
opiskelijoillenne. Laskutus 2asteen sopimuksen mukaan. 2asteen tarjottimella 
https://wilma.kpedu.fi/browsecourses 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? Väyläopintoihin linkki ”Yhteistyöoppilaitokset”  opintotarjonta. 
 
 

5. Uuden lukiolain (1.8.2019) voimaantuloon valmistautuminen 
Esitys: keskustellaan uuden lukiolain vaikutuksista lukiokoulutukseen. https://minedu.fi/uusilukio  
 
 

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. Kurssit on jo syötetty Kokkolan 
lukioiden wilmaan, josta opiskelijat voivat kevään aikana valita kursseja seuraavalle lukuvuodelle.  
 
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 olevat Kesäyliopiston ja Avoimen yliopiston opinnot ovat maksullisia, mutta opintojen 
pitäisi ilmeisesti olla 2asteen opiskelijoille maksuttomia. Sitoutuvatko kunnat / oppilaitokset 
maksamaan opinnoista aiheutuvat kustannukset? Ilmeisesti lukiolaisten kurssivalintamäärät tulevat 
olemaan melko vähäisiä. Opintotarjonta taulukko liitteenä. 
 
 
 
 

7. Muut ajankohtaiset asiat 
a. Digitaalisuuden edistäminen oppilaitoksissa; mahdolliset yhteiset 2asteen yhteistyökuviot? 

 
b. Kipinä uraohjauskoulutuksessa vielä vapaita paikkoja: kaksi ryhmää 1) toisen asteen opot, 

ilmoittautuneita 13. Koulutuspäivät 4.-5.4. ja 10.5. ohjelma 2) perusopetuksen opot, 
ilmoittautuneita 9. Päivät 25.-26.4. ja 24.5. ohjelma Keski-Pohjanmaan kansanopisto hoitaa 
järjestelyt. Molempiin ryhmiin otetaan 15.  

 
c. EDU + JOB-messut kampushallissa tiistaina klo 11 - 17 

 
8. Seuraava kokous 
   12.4.2019 Keski-Pohjanmaan opot ja rehtori Pietarsaaren lukiolla 

 

http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2019/01/verkkokurssitKPEDU2019.pdf
https://wilma.kpedu.fi/browsecourses
https://minedu.fi/uusilukio
https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk/opintotarjonta/vaylaopinnot
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2019/01/Opintotarjotin-lukiolaisille-2019.pdf
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2019/01/1.-ryhma-Kipina.pdf
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2019/01/2.-ryhma-Kipina.pdf

