
II asteen rehtorityöryhmä    Kokous 2 / lv. 2013–14 
 
Aika:  Torstai 21.11.2013 klo 11.45–15.00.  

Aloitimme Nissen lounaalla klo 11.00, kokouksen jälkeen saunottiin Käläviällä! 
Paikka:  Kokkolan ammattiopisto, Verstas 1 ja 2. 
Kutsuttu:  pj. Markku Anttila, Lucina Hagmanin lukio  

siht. Sirkku Purontaus, Kokkolan ammattiopisto 
 Raimo Lammi, Kokkolan yhteislyseon lukio 
 Pirjo Koski, Kokkolan kauppaopisto 
 Ulla-Maija Latvala, Kiviniityn lukio 
 Bernt Klockars, Karleby svenska gymnasium 
 Terho Taarna, Kokkolan aikuislukio 
 Leevi Norrena, Kannuksen lukio 
 Taina Lehtonen, Kaustisen musiikkilukio 
 Tero Lahtinen, Vetelin lukio 
 Erland Slotte, Kronoby gymnasium 
 Jussi Peltokangas, Toholammin lukio 
 Maria Murtomäki, Kaustisen Evankelinen Opisto 
 Marjo-Riitta Ventola, Keski-Pohjanmaan Opisto  

Kaija Kähäri-Wiik, Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto 
Jarmo Matintalo, Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto 

 yksikönjohtaja Tuulikki Väänänen, MSO Toholampi  
 yksikönjohtaja Kaisa-Leena Ahlroth, MSO Kaustinen 
 yksikönjohtaja Matti Louhula, MSO Perho 
 yksikönjohtaja Hanna-Mari Laitala, MSO Kannus  
 Outi Leväniemi, Perhon lukio 

Heikki Aho, Keski-Pohjanmaan konservatorio 
Hannu Sulkakoski, Pietarsaaren suomenkielinen lukio 
Johanna Kattilakoski, toisen asteen koordinaattori 
Kutsuttuina klo 13.00–13.30: Mats Albäck (Centria) ja Hannele Teir (Centria) 

 
Muistio:  
 

1. Kokouksen avaus, osallistujien toteaminen ja edellisen kokouksen muistio 
 
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen, merkitään osallistujat ja tarkistetaan edellisen kokouksen 
muistio. 
 
Käsittely: Avattiin kokous ja merkittiin osallistujat. 
 

2. Etäesittely nelijaksojärjestelmästä ja lukuvuoden 2014–15 työpäivät 
 
Esitys: Rehtori Auli Halonen (Sonkajärven lukio) esittelee Adobe Connectin välityksellä kahden 
lukuvuoden aikana kertyneitä kokemuksia nelijaksojärjestelmästä. Laaditaan esitys työpäivistä 
lukuvuodelle 2014–15 ja sovitaan maakunnallisista yhteistoiminta-ajoista.  
 
Käsittely: Kuultiin Sonkajärven mallin etäesittely ja keskusteltiin neli- ja viisijaksojärjestelmien 
eduista ja haasteista. Laadittiin lukuvuoden 2014–15 työpäivistä esitys viisijaksojärjestelmän 
mukaisesti (esitys työpäivistä kokousliitteenä). Rehtorityöryhmän laatima esitys käsitellään ja 
työpäivistä päätetään kunkin koulutuksenjärjestäjän toimesta. Palataan mahdolliseen 
jaksojärjestelmän muutokseen syksyllä 2014. 

 

http://connect.regionline.fi/p3xsdhm7fvf/
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/12/lv2014-2015-5-jakso.pdf


3. Kiihdytyskaista ammattikorkeakouluun – Väylä-opinnoista laskuttaminen 
 
Esitys: Väylä-opintokokonaisuus toteutetaan keväällä 2014 opintojaksolla viisi. Väylä-opintojen 
kustannuksista (120€/kurssi/opiskelija) on käyty keskustelua. Esitetään, että Väylä-opintojen 
laskutusperustetta muutetaan siten, että kurssikohtaisesti laskutetaan 1200€, joka jyvitetään 
koulutuksenjärjestäjille opintoihin ilmoittautuneiden opiskelijoiden perusteella. Tällöin yhden 
kurssin kustannus / opiskelija on sitä pienempi, mitä suurempi opiskelijaryhmä saadaan kokoon. 
Osallistujaminimiksi on sovittu 10 opiskelijaa. Liitteenä Kiihdytyskaista AMK-opintoihin esite. 
 
Käsittely: Käsiteltiin mahdollisuuksia laskuttaa Väylä-kokonaisuuteen sisältyvistä kursseista 
1200€/kurssi. Centria ammattikorkeakoulu ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ovat valmiita 
esitettyyn 1200€:n kokonaislaskutukseen, mutta asiaan palataan kun Kokkolan kaupungilta on 
saatu tieto siitä, millä kokonaiskustannuksella kaupunki on valmis Väylä-kurssit järjestämään.  
 

4. Toisen asteen yhteinen verkko-oppimisympäristö Moodle  
 
Esitys: Kattilakoski esittelee suunnitelmaa ja kustannuksia yhteisen Moodlen käyttöönottamiseksi ja 
tehdään suunnitelmaan tarvittaessa muutoksia/tarkennuksia. Liitteenä Moodle-suunnitelma. 
 
Käsittely: Käsiteltiin yhteisen Moodlen käyttöönottosuunnitelma, jonka aikataulu on ok, samoin 
esitetty laskutusperiaate. Päädyttiin keskustelun jälkeen siihen, että Mediamaisterilta voisi ostaa 
pelkästään palvelinylläpidon ja päivitykset (sopimusmalli A) ja järjestää verkkoympäristön 
kehittäminen ja tuki e-mentoritoiminnan avulla. E-mentoritoiminnan suunnitelmaa esitettiin 
kuitenkin muutettavaksi siten, että kustakin organisaatiosta valitaan Moodle-yhteyshenkilöt ja 
lisäksi verkostosta valitaan yksi yhteinen (tai pari) päämentori(a), jonka tehtävänä on ottaa haltuun 
Moodlen uusimmat työkalut ja kouluttaa/ohjeistaa yhteyshenkilöt niiden käyttöön.  
Saatettiin tiedoksi etäyhteys Mediamaisterin kanssa 16.12.2013 klo 10. Tilaisuudessa on 
mahdollista esittää kysymyksiä Mediamaisterille. Tarkempi kutsu toimitetaan myöhemmin 
rehtoreille sähköpostitse.  
Sovittiin, että kukin vie tietoa Moodle-uudistusasiasta eteenpäin omassa organisaatiossaan ja K-P 
koulutusyhtymä laatii kustannuksista sopimusehdotuksen, joka hyväksytetään 
koulutuksenjärjestäjillä talven aikana.  

 
5. Multiprimusraportin viimeistely ja sen esittely toisen asteen yhteistyöryhmälle 

 
Esitys: Kattilakoski esittelee viime rehtorikokouksen jälkeen tehtyä kartoitusta mahdollisen Primus-
palvelinsiirron osalta. Tällä hetkellä Primus sijaitsee Regionlinen palvelimella. Vaihtoehtoisesti 
palvelintila voidaan ostaa Starsoftilta. Siirto Starsoftin palvelimelle mahdollistaisi kehittämistyön 
ostamisen erillispalveluna, jos sellaiseen on tarve. Hyväksytään raportti esiteltäväksi toisen asteen 
yhteistyöryhmässä, kun siihen on tehty tarvittavat lisäykset palvelinylläpidon osalta. Liitteenä 
multiprimusraportin luonnos. 
 
Käsittely: Kattilakoski esitteli saamaansa tarjousta koko verkoston palvelinylläpidon siirrosta 
Starsoftille. Todettiin, että Regionlinen lisäksi palvelinylläpito toteutuu useilla 
koulutuksenjärjestäjillä oman kunnan toimesta. Starsoftin tarjoushinta on huokea, mikäli koko 
verkosto siirtää Starsoftin järjestelmänsä Starsoftin palvelimelle. Sovittiin, että kukin rehtori 
tiedustelee oman kunnan/koulutusorganisaationsa kannan palvelinsiirtoon ja ilmoittaa sen 
koordinaattorille 16.12.2013 mennessä.  
 

6. Toisen asteen koordinoinnin jatkon valmistelu toisen asteen yhteistyöryhmän päätettäväksi 
 

http://www.opastin.fi/Data/Attachment/36159922f2454f2ba13052b675e5f505.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/11/Ehdotus-uudistuvaksi-Moodleksi1.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/06/SELVITYSMultiprimuksenedutjaedellytykset_2013-04-15.pdf


Esitys: Toisen asteen koordinaattorin määräaikainen toimi kestää 31.7.2014 saakka. Jatkoa olisi 
syytä käsitellä seuraavassa toisen asteen yhteistyöryhmän kokouksessa 9.1.2014, sillä 
yhteistyöryhmän varsinainen kevätkokous ajoittuu tyypillisesti loppukeväälle. Keskustellaan 
koordinaation jatkosta.  
 
Käsittely: Rehtorityöryhmä pitää toisen asteen yhteistyön jatkon kannalta tärkeänä, että ko. 
toiminnassa on koordinaattori 31.7.2014 jälkeenkin, muuten toiminta hiipuu. Yhteistyöryhmälle 
esitetään koordinaattorin jatkosopimusta. Asiaa käsitellään yhteistyöryhmän kokouksessa 9.1.2014 
 

7. Toisen asteen yhteisen opintotarjottimen toteutus lukuvuonna 2014–15 
 
Esitys: Sovitaan toisen asteen yhteisen opintotarjottimen kokoamistapa lukuvuoden 2014–15 
opintojen osalta. Kattilakoski esittelee vaihtoehtoja, jotka myös kokousliitteenä. 
 
Käsittely: Siirrettiin asia seuraavaan kokoukseen. 

 
8. Rehtorityöryhmän pj:n ja sihteerin valinta 

 
Esitys: Kesäkuun kokouksessa päätettiin lykätä rehtorityöryhmän puheenjohtajan ja sihteerin 
valinta marraskuun kokoukseen. Esitetään, että uusi puheenjohtaja- ja sihteerivalinta toteutetaan 
vasta tammikuun rehtorikokouksessa, koska KPEDU:n rehtorivirat lakkautetaan 31.12.2013. 
 
Käsittely: Rehtorityöryhmän puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin käydyn 
keskustelun jälkeen Keski-Pohjanmaan ammattiopiston rehtori (aloittaa toimessa 1.1.2014) ja 
sihteeriksi/varapuheenjohtajaksi Kokkolan lukiokoulutuksen johtava rehtori Markku Anttila. 
Koordinaattori valmistelee asiat rehtorityöryhmän kokouksia varten, kuten tähänkin asti. 
 

9. Muut ajankohtaiset asiat 
- Terveiset Tutke2:sta ja lukiopäiviltä  
- Seuraava kokous pidetään sovitusti Kaustisen Evankelisella Opistolla torstaina 16.1.2014 klo 9 
- Yhteisen lukiohankkeen (OPH:n valtionavustus) suunnitteluajankohdista sopiminen 
 
Käsittely: 
Anttila ja Purontaus esittelivät ajankohtaisia terveisiä lukiopäiviltä ja Tutke2 uudistuksesta.  
Maria Murtomäki toivotti rehtorityöryhmän tervetulleeksi kokoustamaan Kaustisen Evankeliselle 
Opistolle torstaina 16.1.2014 klo 9 alkaen.  
Sovittiin, että yhteisestä lukiohankkeesta kiinnostuneet rehtorit valmistelevat 16.1.2014 mennessä 
ideapaperin, josta käy ilmi oman lukion vahvuudet ja kehittämistarpeet tvt-asioissa. Ideapapereita 
esitellään ja yhteistä hankehakemusta käsitellään lukioiden kokouksessa joka pidetään Kaustisen 
Evankelisella Opistolla 16.1.2014 rehtorityöryhmän kokouksen jälkeen. Vetelin, Kannuksen, 
Kaustisen ja Toholammin lukiot sopivat lisäksi yhteisen veson toteuttamisesta viikolla 10 klo 15–18.  
 
Liitteet: 
Liite 1. Nelijaksojärjestelmän esittely editoituna tallenteena 
Liite 2. Esitys työpäiviksi lv. 2014–15 
Liite 3. Kiihdytyskaista AMK-opintoihin -esite 
Liite 4. Suunnitelma toisen asteen yhteisestä Moodlesta ja kustannuksista 
Liite 5. Multiprimusraportin luonnos  
Liite 6. Opintotarjottimen kokoamisvaihtoehdot 

http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/11/Koulutustarjottimenkoontivaihtoehdot.pdf
http://connect.regionline.fi/p3xsdhm7fvf/
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/12/lv2014-2015-5-jakso.pdf
http://www.opastin.fi/Data/Attachment/36159922f2454f2ba13052b675e5f505.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/11/Ehdotus-uudistuvaksi-Moodleksi1.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/06/SELVITYSMultiprimuksenedutjaedellytykset_2013-04-15.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/11/Koulutustarjottimenkoontivaihtoehdot.pdf

