
II asteen rehtorit/toimialapäälliköt    Kokous 1/ 2023 
 
Aika:  Perjantai 20.1.2023 klo 9 – 11.30 
Paikka:  Toholammin lukio tai TEAMS-kokous  
Kutsuttu:  rehtori Suvi Päivärinta, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 

rehtori Markku Anttila, Kokkolan suomalainen lukio  
 apulaisrehtori Anneli Kauppi, Kokkolan suomalainen lukio 
 rehtori Jonna Finell, Kokkolan kaupunki, aikuis- ja ammattilukio 
 rehtori Milka Mattila, Karleby svenska gymnasium  
 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 Tiina Kujala, Perhon lukio 

rehtori Heikki Aho, Keski-Pohjanmaan konservatorio, apulaisrehtori Pasi Ojala 
koulutuspäällikkö Mari Numminen Step-koulutus, Kaustisen kampus 
toimialapäällikkö Hanna-Mari Laitala, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
toimialapäällikkö Tom Bjon, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
toimialapäällikkö Carita Tuominen, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
toimialapäällikkö Mika Väisälä, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  
toimialapäällikkö Ulla Pollari, 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 Johanna Herrala Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
toisen asteen koordinaattori Terhi Petäjä  

Muistio:  
 

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen.  
Esitys: Toholammin lukio esittäytyy yhteistyöverkostolle. Merkitään osallistujat.  
Asian käsittely:  paikalla 7, etänä 7, poissa 9. 
 

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: 
 - 11.11.22: rehtorit ja opiskelijakunnan edustajat, muistio 
- 4.8.22 toisen asteen kehittäminen, muistio 
- 14.1.22 muistio 
 

3. Ryhmän järjestäytyminen, toimintaperiaatteet ja suunnitelma tälle vuodelle 
Valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Täydennetään toimintasuunnitelma. 
Asia käsittely: Markku Anttila valittiin puheenjohtajaksi ja Suvi Päivärinta varapuheenjohtajaksi 
vuodelle 2023.  
Täydennettiin toimintasuunnitelma. 
 

4. Rehtorien kuulumisia, haasteita ja ideoita toisen asteen käytäntöihin. 
Kesän kehittämispäivillä sovittiin, että tämän ryhmä toimii tukena rehtorin arjen työssä. Ei olla 
byrokraattinen ryhmä, vaan tänne voi rohkeasti tuoda erilaisia asioita, jotka työssänne mietityttää; 

https://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2022/11/11.11.22MUISTIO.pdf
https://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2022/08/4.8.2022.pdf
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2022/01/muistio2022-1-14.pdf
https://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2023/01/Toimintasuunnitelma2022-23rehtorit.pdf


yhdessä asioita pohtien ja erilaisia näkökulmia tuoden saamme tukea toisiltamme. Mitkä asiat tällä 
hetkellä pohdituttaa? Mitä haluaisit tuoda yhteiseen keskusteluun? 
 
Asian käsittely: 
KSL: opiskelijoille annettujen laitteiden rikkoutuminen tai katoaminen? Suuret lukiot- verkoston 
kokouksessa käsitellään asiaa. Miten maakunnassa on toimittu? OPH:n hanke Laadun 
kehittämiseen: laatukäsikirja, uuden opetussuunnitelman kehittäminen ja arviointi. Musiikkilukiolla 
tehdään myös laatukäsikirjaa, 13 musiikkilukiota verkostoitunut. Loppuuko lukioiden 
erityistehtävä?  
Kuopion taidelukion ja Kaustisen musiikkilukio tekevät laatukäsikirjaa, johon kirjoitetaan, miksi 
erityistehtävä tarvitaan. Pitää olla hereillä, mitä pienille lukioille ja erityislukioille tapahtuu jatkossa! 
Kuntaliiton rehtoriverkostossa keskustellaan myös asiasta. 2024 Karvi aloittaa arvioinnin. 

- Laatukäsikirjojen teossa voisi tehdä yhteistyötä. Toiminnan mallinnusta ja käytäntöjen kuvaamista. 
-  Veteli: tietokone korjataan, mutta jos opiskelijan omaa huolimattomuutta niin hän maksaa 
- Poissaolomallit lukioissa? Ja myös AO:ssa ajankohtainen 
- AO: Laitteiden rikkoutumisen toimintamallin ei ole vielä kirjattu, mutta olisi hyvä, jos olisi 

yhtäläinen lukioiden kanssa, pitäisi tämän kevään aikana kirjata; myös laatukäsikirja työn alla: 
pedagogisen toiminnan laatukäsikirja/ ohjelma: laatulupaukset, jatkuva parantaminen. 
Pedagoginen ohjelma valmistuu maaliskuussa.  

- Yhteinen tapaaminen laatukäsikirja teemaalla kevään aikana? 21.4. Klo 12-15 
- AO: huolijärjestelmä 15-30-100 h, jolloin wilmasta tulee muistutus opiskelijalle ja opettajalle, myös 

KSL:llä valmistellaan samaa systeemiä wilman kautta. 
- AO: oppilaitoshyvinvoinnin kehittäminen hankkeiden kautta: ”sosiaalisesti kestävä ammatillinen 

koulutus” (hymy-hanke: tutori- ja opiskelijakunnan kehittäminen, Hyvät eväät elämään: 
mielenterveysalan osaaja ja ohjaaja palkataan). “Opiskelijan äänellä- hanke”: kehitetään 
vuorovaikutuksen ja kohtaamisen teemoja ja sallivaa oppimisympäristöjä (projektityöntekijänä 
Piispanen Maarika) 
 

5. Yksilöllisen opintopolut ja yhteistyö 2asteen oppilaitosten kanssa; uudistettu hinnastoliite 
Esitys: Keskustellaan toisen asteen alueellisesta yhteistyöstä tarjota opiskelijoille opintoja. Tiedoksi 
uusittu hinnastoliite. 
 Asian käsittely: käytiin hinnasto läpi ja keskusteltiin miten käytännössä toteutettu.  
 
AO: YTO-aineiden verkkokurssit ja lähiopetus ovat tarjolla kaikille toisen asteen opiskelijoille. 
Sovitusti lukiolaiset voivat suorittaa myös joitakin ammatillisia tutkinnon osia. Laskutus on 
tapahtunut sopimuksen mukaisesti. 

 
 

6. Korkeakouluyhteistyö  
 
Taustaa edellisestä kokouksesta: Korkeakouluopintoja on tarjolla laajasti toisen asteen 
opiskelijoille. Väyliä AMK:iin on saatu toimimaan ja niitä kehitetään edelleen. Opiskelija voi lukiossa 
liittää 30 op korkeakouluopintoja lukio-opintoihin. Sovittiin että opintopisteet ovat saman laajuisia 
eli AMK:n op = lukion op.  
 
Ammatillisella puolella osaamisen tunnustamisen ohjeessa määritellään lukion opintopisteiden 
määrä kertaa 0,75 ja kurssien määrä kerrotaan 1,5. Esim. kolme kurssia x 1,5 = 4,5 osp ja se 
korotetaan 5 osp; ja 6 op x 0,75 = 4,5 osp à 5 osp. 
 
Aikaisemmin olemme sopineet ammatillisella puolella, että AMK: opintopisteet kerrotaan 1,5 koska 
korkeakouluopinnot ovat vaativampia kuin ammatilliset opinnot ja näin esim.  6 op amk-opinnoista 
on KPEDUssa saanut 9 osp. 

https://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2023/01/HINNASTOLIITE_2022-23Ehdotus.pdf


 
Esitys: Keskustelua korkeakouluopinnoista; pidetäänkö laskentakaviot osaamisen tunnustamisessa 
ennallaan? 
Asian käsittely: hyväksyttiin esitys. 

 
7. Oppivelvollisuuteen liittyvät arjen haasteet, keskustelua. 

Asiasta keskusteltiin myös kohdassa 4.  
AO: voidaanko oppivelvollinen erottaa määräaikaisesti kurinpitokeinona? vain painavista syistä voi 
erottaa. Kurinpitotoimenpiteet vaativat vielä prosessin selkeyttämistä. Etsivä nuorisotyö tärkeä 
tuki.   
Mus.lukio: ei ole juurikaan muuttanut käytäntöjä, oppivelvollisista pidetään huolta.  

- KSL:n TUVA on ollut suunnattu lähinnä ukrainalaisille. Nyt TUVA ei käynnisty lukiolla. 
- Salla L: Kälviällä lupa oppivelvollisille maahanmuuttajille, kielikoulutusta, valtakunnallinen 

opetussuunnitelma.  
- AO: Oppivelvolliset etusijalla perustutkintoihin; jatkuvassa haussa muille, tarve kasvanut, 

rahoitushaaste  
- AO: Opiskeluhuollon osalta käytännöt tarkentuvat hyvinvointialueiden myötä. Keskustellaan saako 

kuraattori osallistua “hyvis-ryhmiin”; tulkintaeroja, näkemyseroja. Tarkennetaan käytäntöjä. 
- KSL: YH-ryhmä, käsitellään yleisiä hyvinvointiin liittyviä asioita. Ohjeistusta ja mallinnusta tehty.  

 
 
 

8. OKM:n toisen asteen kehittämishanke; keskustelua. 
4.8. kuntaliiton edustajat olivat kertomassa meille kehittämishankkeen asioita. Jatketaan 
ajankohtaista pohdiskelua, mitä johtopäätöksiä ja toimenpiteitä Keski-Pohjanmaalla olisi hyvä 
tehdä.  
 Tutustu tarkemmin https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164347 
esim. s. 103 Yhteistyön kehittäminen 
 
Asian käsittely: Osallistutaan sivistysjohtajien kanssa tulevaisuuspajaan 16.8. klo 12-16, Terhi varaa 
paikan, mahdollisesti juhla- ja kokouskeskus Amor Kokkolassa.  

- Suunnitteluryhmä: Markku Anttila, Maria Keltti-Heikkilä, Leena Kivijakola, Terho Taarna, 
Suvi Päivärinta, Jussi Peltokangas, Carita Tuominen,  

▪ 18.4. Klo 13-15, paikka KSL lk 221,  
 

 
9. Muut ajankohtaiset asiat 

- opojen ajankohtaiset kuulumiset 13.1. kokouksesta 
o muistio 

- sivistysjohtajien ja koulutuksen järjestäjien kuulumiset 12.1. päivästä 
o Tulevaisuuspaja, johon kutsutaan myös rehtorit, 16.8. klo 12-16 

- Minerva Rannila on valittu Kaustisen  sivistysjohtajaksi  
 

10. Seuraava kokous 
- 21.4. K-P:n opot ja rehtorit ja sen jälkeen oma kokous klo 12-15 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164347
https://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2023/01/13.1.2023muistio.pdf

