
 

 

 

Tehtäväalue: 2091 Hallinto/sivistystoimi 
Toimielin:  Sivistyslautakunta 
 

 
Toiminta-ajatus:  

Tavoitteena on perusopetuksen oppilaiden, toisen asteen opiskelijoiden ja muiden 
opetuspalvelujen käyttäjien yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen ja 
korkeatasoiseen oppimiseen ja opiskeluun. Varhaiskasvatus pyrkii lapsen terveen 
kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen.  
 

Henkilöstö: sivutoimisena sivistysjohtajana lukion rehtori  
1 toimistosihteeri 

 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:  
 Tavoite (KV)   Tavoitetaso  
 

Kasvatus ja laadukas oppiminen 
 
 
 
 
Kehityksen ja oppimisen tuki, 
opiskeluhuolto, hyvinvointi ja yhteistyö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lukion säilyminen ja kehittäminen 
 
 

Lapsille ja nuorille tarjotaan hyvä ja 
turvallinen kasvualusta ja 
mahdollisuus yhdenvertaiseen 
oppimiseen. 
 
Annetaan varhaiskasvatuksesta 
lukioon asti tarvittava kehityksen ja 
opiskeluhuollon tuki yhteistyössä 
huoltajien, koulun, terveydenhuollon ja 
sosiaalitoimen kanssa; käytössä 
peruskoulun opetussuunnitelman 
mukainen oppilaan kolmiportainen 
tuki. Panostetaan henkilöstön 
hyvinvointiin kannustamalla erilaisiin 
koulutusvaihtoehtoihin ja pitämällä 
huolta oppimisympäristöjen 
toimivuudesta. 
 
Pidetään huolta lukiokoulutuksen 
jatkumisesta markkinoinnilla, 
kuljetusten järjestämisellä ja hyvällä 
kurssitarjonnalla. 

  
 
 
 
 
 

 
 

Kosken Seudun Yläaste 
Toiminta-ajatus: 

Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 noudatetaan valtakunnallisten opetussuunnitelmien 
perusteiden mukaan laadittua Kosken Tl kunnan ja Marttilan yhteistä 
opetussuunnitelmaa, jonka peruslähtökohtana on oppimaan oppiminen. Tulokseen 
pyritään järjestämällä opetusta 1) monipuolisia työtapoja käyttäen 2) ikäkauteen ja 
oppiaineisiin nähden sopivan kokoisissa ryhmissä 3) pätevien opettajien ohjauksessa 
4) turvallisessa ja motivoivassa oppimisympäristössä ja 5) oppilashuollon ja 
oppimisen tuen oikeinajoitetulla ja -mitoitetulla käytöllä. Erityisopetusta toteutetaan 
yläasteen luonnollisena osa-alueena tavalla, jossa oppilaan integroiminen tapahtuu 
joustavasti niin yleisopetuksesta erityisopetukseen kuin päinvastoin.  

 
Henkilöstö: 1 rehtori 

18 aineenopettajaa (8 yläkoulu, 8 yläkoulu/lukio, 2 lukio(yläkoulu) 
2 sivutoimista tuntiopettajaa  



 

 

 

2 erityisopettajaa 
1 opinto-ohjaaja (yläkoulun ja lukion yhteinen) 
2 koulunkäynninohjaajaa 
1 koulusihteeri (lukion ja yläkoulun yhteinen) 
0,2 mikrotukihenkilö (yläkoulun ja lukion yhteinen) 
1 koulupsykologi (alakoulu, yläkoulu ja lukio ja Marttila) 
0,4 koulukuraattori (yläkoulun, lukion ja alakoulun yhteinen) 

 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet: 

Tavoite (KV)   Tavoitetaso 
 

Kasvatus ja laadukas oppiminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opiskeluhuollon toimivuus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pätevän henkilöstön kouluttaminen ja 
hyvinvointi 
 

Oppilaiden oppiminen turvataan 
perus- ja erityisopetuksen 
tuntikehysresurssilla, joka arvioidaan 
lukuvuosittain perustuen 
oppilasmäärään. Erityisopetuksessa 
pyritään joustaviin järjestelyihin, joissa 
oppilas saa mahdollisimman nopeasti 
tarvitsemansa tuen. Tukipetukseen 
varataan 5-6 vuosiviikkotuntia. 
 
Jokainen oppilas saa tarvittavan 
opiskeluhuollon tuen. Oppilas pääsee 
psykologin, kuraattorin ja 
terveydenhoitajan vastaanotolle 
tarvittaessa viikon aikana ja 
akuuteissa tapauksissa samana 
päivänä. Opiskeluhuoltoryhmä ja 
oppimisen tuen ryhmä kokoontuvat 
säännöllisesti. 
 
Tavoitteena, että oppilaat viihtyvät 
koulussa ja että kaikki saavat 
päättötodistuksen omien kykyjen 
mukaan. 
 
Pyritään ylläpitämään pätevä 
opetushenkilöstö työhyvinvointiin, 
työolosuhteisiin ja työviihtyvyyteen 
panostamalla. Tarjotaan 
koulutusvaihtoehtoja ja kannustetaan 
opettajia hakeutumaan koulutuksiin 
(digiopetus, monipuoliset työtavat, 
yhteisopettajuus jne.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Kosken lukio 
Toiminta-ajatus:  

Kosken lukion toiminnan tavoitteena on järjestää lukion opiskelijoille lukiolain 
mukaiset palvelut mahdollisimman monipuolisesti ja taloudellisesti. Opiskelijoille 
annetaan jatko-opintojen, kansalaisena toimimisen ja laadukkaan elämän kannalta 
hyvä yleissivistys omien kykyjen mukaan. 

 
Henkilöstö: 1 rehtori, joka toimii sivistysjohtajana 



 

 

 

13  aineenopettajaa (3 lukio, 2 lukio/yläkoulu, 8 yläkoulu/lukio) 
2 sivutoimista tuntiopettajaa (lukio ja yläkoulu/lukio) 
1 opinto-ohjaaja (yläkoulu/lukio) 
1 koulusihteeri (lukio/yläkoulu) 
0,2 mikrotukihenkilö (yläkoulu/lukio) 
1 koulupsykologi (varhaiskasvatus, alakoulu, yläkoulu ja lukio ja Marttila) 
0,4 koulukuraattori (yläkoulu, lukio ja alakoulu) 

 
 
Toimitilat ja muut resurssit:  

 
Kosken lukion toimitilat takaavat toiminnallisesti tehokkaan opiskeluympäristön. 
Nopeasti nousseen opiskelijamäärän vuoksi osa luokkatiloista on ahtaita ja ruokailua 
on vähän porrastettava. Ykkösvuosikurssilaisilta puuttuu viihtyisä iso taukotila, 
jollainen on vanhemmilla opiskelijoilla.  

 
 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:  
 Tavoite (KV)   Tavoitetaso 
 

Kurssitarjonta ja houkuttelevuus 
 
 
 
 
 
 
Saavutettavuus ja opiskeluhuolto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteistyö ja työhyvinvointi 

Lukio tarjoaa kaikki pakolliset ja 
syventävät kurssit sekä lisäksi koulun 
omia ja lukion ulkopuolisia kursseja. 
Ulkomaanmatkakurssi 2. vuoden 
opiskelijoille toteutetaan edelleen. 
Opiskelijoita vähintään 120. 
 
Opiskelijoille järjestetään kuljetukset 
Kosken ja Marttilan lisäksi Loimaan, 
Ypäjän, Jokioisten, Liedon ja Salon 
suunnalta. Varataan opintojen 
yksilölliseen ohjaukseen ja 
erityisopetukseen 10 tuntia. Opiskelija 
pääsee psykologin, kuraattorin ja 
terveydenhoitajan vastaanotolle 
tarvittaessa viikon aikana ja 
akuuteissa tapauksissa samana 
päivänä. 
 
Jatketaan lukiolaisten 
ammattipaketteja Salon seudun toisen 
asteen oppilaitosten kanssa, tavoite 1-
3 osallistujaa. Jatketaan ja kehitetään 
yhteistyötä lähiseudun yrittäjiin ja 
muihin oppilaitoksiin (Elisenvaaran ja 
Someron lukion digihankkeen 
toteutuminen). 
Ylläpidetään pätevä henkilöstö  
työhyvinvointiin, työolosuhteisiin ja 
työviihtyvyyteen panostamalla. 
Tarjotaan koulutusvaihtoehtoja ja 
kannustetaan opettajia hakeutumaan 
koulutuksiin, tavoite 200 €/hlö. 

 
 
 
 
  

 


