
Keski-Pohjanmaan toisen asteen koulutuksen yhteistyöryhmä ja rehtorityöryhmä 
(yhteinen yhdistetty kokous), ESITYSLISTA  
       
TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖRYHMÄN KOKOUS 3/2019  
Aika ja paikka: pe 13.9.2019 klo 12-15 Keski-Pohjanmaan kansanopisto, Opistontie 1, 
Kälviä 
 
Kutsuttu:  Ammatillinen koulutus (6 -->4): 
 pj. Liisa Sadeharju, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
 Jukka Penttinen, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 
 Timo Virolainen, Kokkolan kaupunki 
 Sirkku Purontaus, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
 Heikki Aho, Keski-Pohjanmaan konservatorio 
 Maria Murtomäki, Kaustisen Evankelinen Opisto 
 Lukiokoulutus (9-->8): 
 Peter Johnson, Kokkolan kaupunki 
 varapj. Markku Anttila, Kokkolan suomalainen lukio 
 Terho Taarna, Kokkolan kaupunki 
 Cecilia Hägglund-Nygård, Karleby svenska gymnasium 
 Leena Kivijakola, Kannuksen kaupunki 
 Mailis Tastula, Kaustisen kunta 
 Tony Widjeskog, Kruunupyyn kunta 
 Mervi Pääkkö, Perhon kunta, Pasi Oikarinen 
 Eeva Päiviö, Toholammin kunta 
  
 Asiantuntijaedustajat (8--> 11): 
 Teppo Rekilä, Keski-Pohjanmaan liitto 
 Nina Lång, Centria- ammattikorkeakoulu  

Kokkolan Yliopistokeskus Chydenius 
Keski-Pohjanmaan liikunta 

 Marjut Kontiokoski, OAJ, lukio-opettajat 
 Dieter Heiermann, OAJ, ammatilliset opettajat 

Kokkolan kaupungin lukio-opiskelijajäsen 
Maakunnan lukio-opiskelijat: opiskelijajäsen (Niko Remesaho, Toholammin lukio) 

 Keski-Pohjanmaan konservatorion opiskelijajäsen 
 Kaustisen Evankelinen opiston opiskelijajäsen 
  Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ammatillinen opiskelijajäsen (Jenni Kuljunlahti) 
  
 Toimintaryhmien puheenjohtajat (2): 
 Sirkku Purontaus, Rehtorityöryhmä  
 Terhi Petäjä, Opinto-ohjaajatyöryhmä, siht. 
 Lisäksi (1): 
 Juha Paasimäki, Pietarsaaren kaupunki 
 

II asteen rehtorityöryhmä     Kokous 1 / lv. 2019-20 

 
Aika:  Perjantai 13.9.2019 klo 12-15 
Paikka:  Keski-Pohjanmaan kansanopisto, Kälviä, Opistontie 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 
 rehtori Pasi Oikarinen, 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 
Opintoasiainpäällikkö Merja Kivelä, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
Oppisopimuspäällikkö Anu Haapasalo, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
toisen asteen koordinaattori Terhi Petäjä  
 

 
1 Ohjauksen koordinointi ja jatkuva oppiminen (ELO-ryhmä) 

 
2 Puheenjohtaja(t) avaa kokouksen, tarkistetaan osallistujat, kokouksen 

esityslista ja edelliskerran kokousmuistiot  
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja merkitään osallistujat. Määritellään jäsenet uuden 
sopimuksen mukaan. Tarkistetaan ja hyväksytään edellisen kokouksen muistio. Tarkistetaan 
kokouksen esityslista ja tehdään tarvittaessa lisäyksiä ja/tai muutoksia esityslistaan.  
 

Liite 1: yhteistyöryhmän muistio: http://2aste.kpedu.fi/tietoa-verkostosta/2-asteen-

yhteistyoryhma/  

Liite 2: rehtorityöryhmän muistio: http://2aste.kpedu.fi/tietoa-verkostosta/rehtorit/  
 
 

  
3 Yhteistyösopimuksen hyväksyminen kunnissa ja yhteistyöoppilaitoksissa 

Sopimus on lähetetty allekirjoituskierrokselle kesällä. Tarkistetaan ovatko kaikki kumppanit 
hyväksyneet ja allekirjoittaneet sopimuksen. 
Liite 3: Sopimus II-asteen koulutusyhteistyöstä: 

So 
 

s 
4 Käsitellään edellisen lukuvuoden toimintakertomukset 

Esitys: Koordinaattori esittelee 2asteen toteutunutta yhteistyötä lukuvuonna 2018 – 2019. 
Rehtoriryhmä täydentää toteutunutta yhteistyötä ja yhteistyöryhmä hyväksyy 
toimintakertomukset ja toteutuneen yhteistyön. 
Liite 3: yhteistyön toimintakertomus 
 

 
5 Rehtorityöryhmä laatii toimintasuunnitelman lukuvuodelle 2019-20 ja 

yhteistyöryhmä hyväksyy sen sekä opinto-ohjaajien toimintasuunnitelman 
 
Liite 4: rehtoriryhmän toimintasuunnitelma 
Liite 5: Opinto-ohjaajien toimintasuunnitelma 

http://2aste.kpedu.fi/tietoa-verkostosta/2-asteen-yhteistyoryhma/
http://2aste.kpedu.fi/tietoa-verkostosta/2-asteen-yhteistyoryhma/
http://2aste.kpedu.fi/tietoa-verkostosta/rehtorit/
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2019/05/II-asteensopimus10042019.pdf


 
 

6 Tarkistetaan toisen asteen yhteinen opintotarjonta, väyläopinnot ja muu 

korkeakouluyhteistyö (rehtorityöryhmä) 

Esitys: YTO- verkkokursseihin ilmoittaudutaan suoraan opettajille eli ei 2asteen tarjottimen 

kautta (ks liite). Hygieniaosaaminen on edelleen tarjottimella, jonka kautta lähinnä KSL:n 

opiskelijat ovat ilmoittautuneet. 

 

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 toistaiseksi. 

 

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. 

 

Toisen asteen opiskelijat voivat suorittaa myös maksullisia Kesäyliopiston ja Kokkolan 

yliopistokeskus Chydeniuksen opintoja. Kokkolan lukiokoulutus kustantaa nämä opinnot 

opiskelijoille. Muiden kuntien osalta tulee vielä varmistaa, tuleeko lasku opiskelijalle vai ko. 

lukiolle. 

 

Luonnonvara-alalta väyläopintoja on suunniteltu ja toteutettu Oulun ammattikorkeakoulun 

kanssa: luonnonvara-alan matematiikka 5 op, ruotsi 3 op ja englanti 3 op. Myös 

luonnonvara-alan ammatillisia opintoja suunnitteilla.  

 

Lisätäänkö tarjottimelle muita opintoja? 
 

7 Valitaan yhteistyöryhmän puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 
toimintavuodelle 2020 
Esitys: Valitaan puheenjohtaja lukiokoukutuksen puolelta ja siten varapuheenjohtaja 
valitaan ammatillisesta koulutuksesta. Keskustellaan myös muista jäsenistä. 
 

 
8 2asteen budjetti vuodelle 2020  

Esitys: Valmistellaan toisen asteen budjetti. Budjetti vuodelle 2020 on tehty koordinaattorin 
25% työresurssilla. Kustannukset jaetaan sopimuksen mukaisesti syksyn laskentapäivän 
opiskelijamäärän mukaan. Tammi- elokuulta 2019 kuluja on ollut yhteensä 11 000 €. Kuluja 
on laskutettu kesäkuussa yhteistahoilta puolet kustannusarviosta. Loput laskutetaan 
todellisten kustannusten mukaan tammikuussa 2020. 
 
Liite 6: alustava budjetti 2020 
 

9 Toisen asteen yhteisesitteen päivittäminen 
Esitys: Kpedun viestintäsuunnittelijat ovat vuosittain päivittäneet yhteistä julistetta, jossa 
esitellään alueen koulutustarjontaa. Alueen perusopetuksen opot ovat pitäneet julistetta 
tarpeellisena. Julisteeseen on rehtoriryhmässä esitetty viime vuonna uutta ilmettä, mutta 
viestintäsuunnittelijoiden kiireistä johtuen, sitä on vain kevyesti päivitetty. Voisiko tänä 
vuonna joku toinen yhteistyöoppilaitos tehdä julisteen; näin saisimme siihen uutta ilmettä.  
 

10 Muut ajankohtaiset asiat 
 

11 Seuraavat kokoukset 

https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk/opintotarjonta/vaylaopinnot
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2019/09/koordinoinnin-kustannakset-2020suunnitelma2docx.pdf


 
a. yhteistyöryhmän kokous? 
b. rehtoriryhmän kokous 

 
  

 
   
 
 
 
 
  

 
 

Esitys:    
 

 
 

 


