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1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja merkittiin osallistujat. Kerrottiin kuulumiset ja aloittavien
opiskelijoiden määrät oppilaitoksittain.
2. Lv. 2015–16 rehtorityöryhmän toimintakertomuksen ja toteutuneen yhteistyön tarkistaminen
Esitys: Tehdään lv. 2015–16 toimintakertomusluonnokseen (liite 1:Rehtoriryhmän
toimintakertomusluonnos) tarvittavat muutokset ja täydennetään liitettä 2: Yhteistyön toteuma lv
2015-16. Rehtoriryhmän toimintakertomus ja yhteistyön toteuma esitellään ja hyväksytetään
toisen asteen yhteistyöryhmän elokuun kokouksessa 2016. TUOKAA YHTEISTYÖN TOTEUMALUVUT
(ks. liite) KOKOUKSEEN TAI LÄHETTÄKÄÄ ETUKÄTEEN Terhille!
Asian käsittely: Tarkistettiin toimintakertomus ja yhteistyön toteumataulukot. Päätettiin
yksinkertaistaa yhteistyön toteutumataulukkoa yhdistelmäopintojen osalta niin, että merkitään
vain lukuvuoden aikana yhdistelmäopintoja suorittavien määrät oppilaitoksittain, ei enää erikseen
valmistuneita ja jatkavia. Täydennetään luvut taulukkoon; jokainen ilmoittaa sähköpostitse
puuttuvat luvut. Myös urheiluakatemian puuttuvat luvut lisätään taulukkoon. Taulukko 28.6.
tilanne
Valintoja 2asteen tarjottimelta on tehty runsaasti, lähemmäs 700, joista amk-väylä opintoja
suoritettu 94 kurssia.

3. Rehtorityöryhmän toimintasuunnitelman laatiminen lukuvuodelle 2016–17 toisen asteen
yhteistyöryhmän määrittämät yhteistyön painopisteet huomioiden
Esitys: Työstetään yhdessä rehtorityöryhmän toimintasuunnitelmaluonnos valmiiksi toisen asteen
yhteistyöryhmän elokuun kokousta varten. liite3: toimintasuunnitelmaluonnos.
Asian käsittely: Laadittiin toimintasuunnitelma tulevalle lukuvuodelle.
4. Tarkistetaan toisen asteen uudistettu opintotarjotin, tarjolla oleva opintotarjonta ja sähköisen
lomakkeen hyödyntäminen opintojen ilmoittamisessa tarjottimelle.
Esitys: Terhi esittelee kokoamaansa opintotarjotinta (https://wilma.kpedu.fi/browsecourses), ja
tehdään siihen tarvittavat lisäykset ja muutokset.
Asian käsittely: Tarjottimella tällä hetkellä Väylä-opinnot, joihin ilmoittaudutaan kuitenkin Averkon
koulutuskalenterin kautta, linkki ilmoittautumiseen on 2asteen tarjottimella. Keski-Pohjanmaan
ammattiopiston verkkokurssit ja avoimen ammattiopiston kurssit liitetään tarjottimelle elokuussa.
2asteen yhteistyönä toteutetaan lisäksi alueellista yhteistyötä ja yhteisiä opintoja, jotka eivät ole
tarjottimella. Terhi muistuttaa oppilaitosten opoja kurssitarjonnasta.
5. Henkilöstön koulutus lukuvuoden 2016-2017 aikana.
Esitys: alueen lukioilla alkaa yhteinen hanke ”Lukion opettajuus päivittyy ohjaamaan tulevaisuuden
osaamiseen”, jossa alihankkijoina ovat Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Centriaammattikorkeakoulu. Suunnitellaan muuta koulutusta erityisesti ammatilliselle puolelle
yhteistyössä Osaava-hankkeen ja yliopistokeskuksen kanssa.
Asian käsittely:
Maria Hudd: osaava-hanke jatkuu lukuvuoden 2016-2017. Kysely täydennyskoulutustarpeesta tehty
ja sen pohjalta toteutetaan koulutusta. Mitään koulutusta ei ole vielä tarkkaan sovittu. 35 000 €
käytettävissä.
Lukioiden täydennyskoulutus tapahtuu lähinnä hankkeen myötä. Koulutuspäivät (1.10., 21.1.
vesopäivät) ensi lukuvuodelle sovittu. Ammatillisten oppilaitosten YTO-opettajat voivat osallistua
näihin koulutuspäiviin. Hankkeen ohjausryhmän muistio 20.6.2016 liitteenä.
Ammatillisen koulutuksen täydennyskoulutuksen painopisteet: opettajuuden muutos, ohjaaminen,
työelämäyhteistyö, pedagogiset ratkaisut. Suunnitellaan yhdessä koulutustarjonta Osaavahankkeen kanssa. Sirkku Purontaus on yhteydessä Mariaan koulutuksen suunnittelun tiimoilta.
Maria Murtomäki: koulutustarpeina uudenlainen pedagoginen ote, digitaalisuus, yksilölliset
oppimispolut, täsmäkoulutus digivalmiuksiin, jotka voidaan toteuttaa ehkä parhaiten
työyhteisökoulutuksena.
Keskusteltiin opettajien työelämäyhteistyötaidoista; voiko opettajat lähteä työhön Osaavan
hankerahoituksella esim. viikoksi. Maria Hudd selvittää, onko se mahdollista.
6. Toisen asteen yhteisesitteen päivittäminen
Esitys: Kevään 2017 yhteishaussa oleva toisen asteen koulutustarjonta kootaan tuttuun tapaan
toisen asteen yhteisesitteeseen, joka päivitetään elo-syyskuun aikana. Valmista esitettä jaetaan

perusasteelle ysien vanhempainiltojen yhteydessä. Yhteisesitteitä toimitetaan myös toisen asteen
oppilaitoksiin infoista noudettavaksi ja sähköisessä muodossa esite viedään toisen asteen wwwsivuille: http://2aste.kpedu.fi/koulutustarjonta/ . Sovitaan kuinka paljon tilaa varataan
tasapuolisesti kullekin oppilaitokselle ottaen kuitenkin huomioon oppilaitoksen koko; esim. 1 s/
oppilaitos/ toimipaikka.
Asian käsittely: Sovittiin, että esitettä ei painateta. Tehdään juliste, kortteja, roll-upp yms, joissa
linkki sähköiseen esitteeseen; aineisto myös esim QR-koodin taakse. Tehdään sivusto, jossa alueen
koulutustarjonta ja siitä linkit oppilaitosten sivuille. Suunnitellaan viestintäsuunnittelijoiden kanssa
nuoria puhuttava sivu, juliste. Ruotsinkielelle käännetään juliste ja kortti.
7. Muut ajankohtaiset asiat
Kokoukseen ei tuotu muita käsiteltäviä asioita.

