
II asteen rehtorityöryhmä    Kokous 4 / lv 19-20 
 
Aika:  Maanantai 8.6.2020 klo 12 – 13.40 
Paikka:  TEAMS-kokous, MUISTIO 
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 
 apulaisrehtori Maija  Huuki-Anthopoulou, Kannuksen lukio 
 rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo, Kaustisen musiikkilukio 
 rehtori Petri Saari, Vetelin lukio 
 rehtori Viola Storbacka, Kronoby gymnasium 
 rehtori Jussi Peltokangas, Toholammin lukio 

rehtori Minna Vanhamäki Pietarsaaren suomenkielinen lukio 
 rehtori Anni Riihimäki, 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 Petri Ahoniemi, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  
toimialapäällikkö Sari Haglund, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  
toimialapäällikkö Salla Lillhonga, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
opintoasianpäällikkö Merja Kivelä, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
oppisopimuspäällikkö Hannele Häli, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
toisen asteen koordinaattori Terhi Petäjä  

Esityslista:  
 

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 
 
Puheenjohtaja Sirkku Purontaus avasi kokouksen ja merkittiin osallistujat. Uudet toimijat 
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. 
Asian käsittely: tarkistettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. Korjattiin Tanjan sukunimi 
oikein eli Känsäkoski. 
 

3. Lv. 2019-20 rehtorityöryhmän toimintakertomuksen ja toteutuneen yhteistyön tarkistaminen  
 
Esitys: Tehdään lv. 2019-20 toimintakertomusluonnokseen (liite1) tarvittavat muutokset ja 
täydennetään liitettä 2: Yhteistyön toteuma lv 2019-20 (liite2). Rehtoriryhmän toimintakertomus ja 
yhteistyön toteuma esitellään ja hyväksytetään toisen asteen yhteistyöryhmän kokouksessa 
syksyllä. TUOKAA YHTEISTYÖN TOTEUMALUVUT (esim. ammattilukiolaisten määrä, lukiolaisten 
korkeakouluopintoja suorittaneiden määrät) KOKOUKSEEN TAI LÄHETTÄKÄÄ ETUKÄTEEN 
Terhille! 

http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2020/01/muistio17.1.2020.pdf
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2020/05/Toimintakertomuslv2019-20.pdf
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/yhteistyontoteumaa/


Asian käsittely: Koulutuksen järjestäjät tarkistavat yhteistyön toteumaluvut juhannukseen 
mennessä (ks edellä liite2 linkki). Päivitettiin toimintakertomus. 

 
4. Rehtorityöryhmän toimintasuunnitelman laatiminen lukuvuodelle 2020-21 

Esitys: Työstetään yhdessä rehtorityöryhmän toimintasuunnitelmaluonnos valmiiksi toisen asteen 
yhteistyöryhmän syksyn kokousta varten. liite 3  
Määritellään alueellisen yhteistyön koollekutsujat.  
 
Asian käsittely: Päivitettiin toimintasuunnitelma, johon merkittiin myös paikallisten 
yhteistyöryhmien kokoonkutsujat. Päivitettiin myös 2asteen vuosikello. 

 
5. Tarkistetaan toisen asteen yhteinen opintotarjonta ja tarjolla olevat korkeakouluopinnot 

Esitys: YTO- verkkokursseihin ilmoittaudutaan suoraan opettajille eli ei 2asteen tarjottimen kautta 
Tarjottimella lähinnä Kpedun tarjoamia jatko-opintoihin valmentavia opintoja (fysiikka, 
matematiikka, viestintä). Onko hygieniaosaamiselle edelleen kysyntää? 
 
Centrian averkon tarjoamiin väyläopintoihin ilmoittaudutaan averkon koulutuskalenterin kautta. 
katso https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk/opintotarjonta/vaylaopinnot Nämä opinnot ovat 
tarjolla myös lukiolaisille ja ne ovat maksuttomia. 
 

• Moniste: Centria-amk:n tarjoamat opinnot lukuvuonna 2020-21 
 

Kesäyliopiston, yliopistokeskuksen ja centria-amk:n erityisesti lukiolaisille tarjolla olevat 
korkeakouluopinnot 2020-21 

 
Luonnonvara-alalla väyläopintoja on suunniteltu ja toteutettu Oulun ammattikorkeakoulun sekä 
Seinäjoen amk:n kanssa:  

▪ SeAMK: agrologiopintoja. Ks Moniste 
▪ Oulun amk:n kursseja: Lammastalous 5 op, Perunaosaaminen 5 op, 

Vasikoiden hoidon ja hyvinvoinnin kehittäminen 5 op 
 
Korkeakouluopinnoilla 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). 
 
Lisätäänkö tarjottimelle muita opintoja?  

- yksittäisten lukio-opintojen tarjoaminen, esim. matematiikka, kielet; ilmoittautuminen 
lukioon aineopiskelijaksi? ja henkilökohtaisen suunnitelman mukaan, opinto-ohjaajat,
  

- suomi toisena kielenä maahanmuuttajille ammattiopistolla tarjolla 
- hygieniaosaaminen?  
- Alueelliset työryhmät suunnittelevat alueellista yhteistyötä ja tarjontaa. 

 
6. Henkilöstön koulutus lukuvuoden 2020-21 aikana.  

Ei yhteisiä, vaan lukioilla omat koulutuspäivät.  
4.11. Digibuusteri Kampushallissa, Tervetuloa mukaan! www.digibuusteri.com  
 
 

7. Toisen asteen yhteisesitteen päivittäminen 
 

http://kpedu2aste.azurewebsites.net/toimintakertomuslv2019-20-2/
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/toimintasuunnitelma2020-21/
https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk/opintotarjonta/vaylaopinnot
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2020/06/AVERKO-tarjonta-syksy-2020-tammi-2021-1.pdf
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/korkeakouluopintotarjotin2020/
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://www.digibuusteri.com/


Esitys: Päätetään yhteisestä markkinointimateriaalista. Painetaanko yhteinen esite julisteen 
muodossa?  
Tarkistetaan painosmäärä 
 
Asian käsittely: tehdään yhteinen esite julisteen muodossa. Kpedun viestintä vastaa tekemisestä, 
lähetetään vanha juliste rehtoreille ja siihen kommentit ja muutokset sähköpostitse Terhille. 
 
 

8. Muut asiat 
 

a. Tulevaisuuden osaajaksi messut: 28.-29.10.2020 
b. Centria-open 11.-12.11.2020 
c. 29.8. lukioiden ylioppilaiden juhlapäivä 

 
9. Seuraava kokous 

 11.9.20 klo 9.00 K-P:n opot ja rehtorit Keski-Pohjanmaan ammattiopistolla, ammattikampus. 
 


