
II asteen rehtorityöryhmä    Kokous3 / lv. 2019 - 20 
 
Aika:  Perjantai 17.1.2020 klo 9.00 – 10.30 
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 
 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 
 vs. rehtori 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  

MUISTIO 
 

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja osallistujat esittäytyivät. 
 

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. 
Asian käsittely: Käytiin läpi ed. muistio. Toivottiin keskustelua lukioiden opetussuunnitelmatyön 
etenemisestä. 

 
3. Polku maaseudulle – hanke  

Esitys: Hanketyöntekijä Tanja Känsäkangas esittelee hanketta. Sovitaan mahdollisesta yhteistyöstä 
2 asteen oppilaitosten kanssa.  
Asian käsittely: Tanja Känsäkangas esitteli hanketta. 
Hankkeessa tehdään maaseutua ja maaseudun ammatteja ja yrityksiä tutuiksi eri kouluasteiden 
oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle. Ks. https://www.kpedu.fi/kampanjat/polku-maaseudulle  
Hankkeessa on myös määräraha bussikyyteihin. Myös MTK:n ja Metsäsäätiön kautta on mahdollista 
saada tukea matkakustannuksiin. 
 

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
https://www.kpedu.fi/kampanjat/polku-maaseudulle


HAMK:n MilkWorks- hankkeen puitteissa on mahdollista tilata luentoja kouluille esim. maidon tai 
jäätelön polusta. Ks. https://www.milkworks.fi/  
Maitoa oppitunneille. 
Luonnonvara-ala opetussuunnitelmaan. 
HayDay-peli-ilta 12.2.20 Kannus. 
 
 
 

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. 
 
Asian käsittely: Oppilaitokset, joiden edustajat eivät olleet em. kokouksessa paikalla, voisivat käydä 
tulevan vuoden tavoitteita läpi opiskelijakuntiensa kanssa ja ilmoittaa ne toisen asteen 
koordinaattorille. Opiskelijat ovat kokeneet tapaamisen tärkeänä keskustelufoorumina, jossa 
saavat vinkkejä/ideoita muilta. 
Opiskelijoiden osallisuutta on edistetty oppilaitoksissa mm. Pietarsaaren lukiossa opiskelijakunnan 
edustajat mukana 2 vk:n välein kokouksissa, jossa kehitetään lukion toimintaa. KSL:n Yhteislyseon 
toimipaikassa rehtori tapaa opiskelijoita joka maanantai. Ammattiopiston Kaustisen toimipaikassa 
on säännölliset kehittämispalaverit LEAN-toimintaperiaatteiden mukaan.  
 
Keskusteltiin lukion opetussuunnitelmien uudistuksesta, johon on tärkeä ottaa opiskelijat mukaan. 
Kokkolassa abiturientit ovat mukana kertomassa, miten heidän kokemustensa mukaan eri aineita 
voitaisiin yhdistää kokonaisuuksiksi. Kehittämistyö tavoitteena saada tehtyä tämän vuoden aikana. 
Kannuksessa kehittäminen aloitettu yleisellä tasolla ja työnjakoa mietitty. Pietarsaaren lukio tekee 
yhteistyötä ruotsinkielisten lukioiden kanssa (Team Nord) ja Kristiinan kaupungin suomenkielisen 
lukion kanssa, mutta he toivovat keskustelua asiasta myös tämän toisen asteen verkoston kanssa. 
He julkaisevat opetussuunnitelman ePerusteissa.  
 
On tärkeää sopia, miten yhdistelmäopinnot /ammattilukio huomioidaan uudistuksessa eri 
paikkakunnilla (Kannus, Perho, Kaustinen, Kokkola). Sovittiin, että pidetään lukion 
opetussuunnitelmaan liittyvä kokous ammattiopistolla 17.4. iltapäivällä K-P:n opojen ja rehtoreiden 
tapaamisen jälkeen.  
 

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?  
 
Asian käsittely: Alueen ammatilliset oppilaitokset ovat hyödyntäneet Kpedun YTO-opetusta. Kurssit 
avoimia myös lukiolaisille. 
 
 
 

https://www.milkworks.fi/
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2020/01/Maitoa-oppitunneille.pdf
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2020/01/Luonnonvara-ala-opetussuunnitelmaan.pdf
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2020/01/HayDay_peli-ilta-Kannus.pdf
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2019/11/2019Opiskelijoiden-osallisuus.pdf
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


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: Lammastalous 5 op, Perunaosaaminen 5 op, Vasikoiden 
hoidon ja hyvinvoinnin kehittäminen 5 op 

 
Asian käsittely: Käytiin läpi opiskelijoille tarjottuja mahdollisuuksia suorittaa korkeakouluopintoja 
toisen asteen aikana. Seuraava korkeakouluyhteistyöpalaveri Centriassa 22.1. klo 12.00.  
 

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. Itslearning-ympäristössä onnistuu mm. integrointi ePerusteisiin ja 
Wilmaan.  Kpedu on luopunut Moodlesta eikä siten Kpedun Officea ole enää integroitu siihen; joku 
toinen oppilaitos voi sen nyt halutessaan tehdä.  
 

8. Muut ajankohtaiset asiat 

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/
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2020/01/2019_SeAMK_AgrologiopintojaKpedu-1.pdf
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2020/01/Oamk_Lammas2020.pdf
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2020/01/Oamk_Peruna2020.pdf
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2020/01/Oamk_Vasikoiden-hoito2020.pdf
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2020/01/Oamk_Vasikoiden-hoito2020.pdf


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 ja iltapäivällä rehtoreiden oma 
kokous 
  8.6.2020 Toholampi 12.00 

 


