Lukiosta korkeakouluun (LUKKO)
Projektipäällikkö
Niina Riihiniemi
Lapin AMK

LUKKO-hanke
 Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto suunnittelivat Ylitornion, Pellon, Kolarin ja
Muonion lukioiden aloitteesta Lukiosta korkeakouluun LUKKO –hankkeen
 Hanke sai Euroopan sosiaalirahaston ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksen rahoituksen ajalle 1.1.2018-31.12.2019
 Hankkeen taustalla: Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030, uusi lukiolaki,
jatkuvan oppimisen edistäminen ja aluevaikuttavuus
 Hanketta toteuttivat
Lapin ammattikorkeakoulu
Niina Riihiniemi, projektipäällikkö
Hanna-Leena Kelottijärvi, projektisuunnittelija
Koulutuksen asiantuntijat: Sirpa Torvinen, Jaana Koivuranta, Susanna Kantola, Sanni Mustonen
Eoppimispalveluiden asiantuntija: Marko Mehtälä
Lapin yliopisto
Pauliina Keskinarkaus, suunnittelija
Helena Aho, koulutussuunnittelija
Laura Jokinen, suunnittelija
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Kohderyhmä

 Hankkeen kohderyhmänä ovat Ylitornion, Pellon, Kolarin ja Muonion
lukiolaiset sekä Lapin lukioiden ohjaushenkilöstö

Tavoite
 Rakentaa avoimista korkeakouluopinnoista koostuva opintotarjotin
lukiolaisille
 Kehittää lukiolaisten uraohjausta yksilöllisen opintopolun löytämiseksi
 Tarjota Lapin lukioiden henkilökunnalle ohjausosaamista tukevaa koulutusta
 Etsiä lukiolaisille vaihtoehtoisia väyliä korkeakouluihin hakeutumiseen
 Luoda lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyömalli
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LUKKO-hankkeen tuloksia
Rakentaa avoimista korkeakouluopinnoista koostuva opintotarjotin lukiolaisille

• lv 2018-2019 oli tarjolla 42 avointen korkeakoulujen opintojaksoa pilottilukioille
• lv 2019-2020 opintotarjonta kaikille Lapin lukiolaisille (44 opintojaksoa+
AMKin lukioväyläopinnot)
• Opintosuoritukset hankkeen aikana Lapin AMK 89op ja Lay 3op
• kurkkauksia yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintoihin
Kehittää lukiolaisten uraohjausta yksilöllisen opintopolun löytämiseksi

• Esite ja urapolku-peli (lähetetty Lapin lukioihin)
• Lukiolaisille suunnatut www-sivut www.ulapland.fi/avoin ja www.lapinamk.fi/avoinamk
avoimen esittely-video, alumnivideoita, kurkkauksia korkeakouluopintoihin ja
opintotarjonta (yksittäiset, lukioväylät)
• Oppijan tupa: pilotoitu opo-tapaamiset, webinaari lukiolaisille ja heidän
huoltajilleen, lukiolaisille suunnattu työpaja
• Korkeakouluilla ja lukioilla pidettyjen uraohjauspäivien palaute esim.
Avointen ovien ja Roadshown kehittämiseen
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LUKKO-hankkeen tuloksia
Tarjota Lapin lukioiden henkilökunnalle ohjausosaamista tukevaa koulutusta
• Järjestetty hankkeen aikana 5 täydennyskoulutuswebinaaria lukioiden
ohjaushenkilöstölle
Etsiä lukiolaisille vaihtoehtoisia väyliä korkeakouluihin hakeutumiseen
• Lapin AMKissa kehitetty lukioväyläopinnot 15op/koulutus ja niiden perusteella
hakeutuminen tutkinto-opiskelijaksi otetaan käyttöön keväällä 2020
• tiedotettu lukiolaisia Lapin yliopistossa ja Lapin AMKissa olemassa olevista
avoimen väylistä
Luodaan lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyömalli
• Hankkeen on luotu toimenpiteiden ja pilotointien
perusteella yhteistyössä pilottilukioiden kanssa Lapin korkeakoulujen
lukioyhteistyömalli ja Korkeakouluopintojen tarjoaminen lukiolaisille -malli
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Lukiolaisille suunnattu opintotarjonta ja väylä lukiosta Lapin
ammattikorkeakouluun
Lukiolaisille suunnattu
avoimen AMKin verkko-opintotarjonta
LUKIOVÄYLÄOPINNOT
Korkeakouluopintoihin
perehtyminen 5op
koulutuksen opintoja
10op

avoimen väylä -haku

Hakijalla on lukion päättötodistus
tai ylioppilastodistus ja 15op
lukioväyläopinnot suoritettuna

- kieliopintoja
- hyvinvointiin liittyviä
opintoja
- yrittäjyysopintoja
- muita opintoja
 Lapin lukiolaisille suunnattu avoimen AMKin verkko-opintotarjonta
sisältää koulutuksittain määritellyt lukioväyläopinnot sekä muita opintoja
kuten kieliopintoja maksutta
 Lisäksi lukiosta valmistumisen jälkeen ”välivuotta” viettävät
voivat opiskella maksutta lukioväyläopinnot
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Opiskelija aloittaa
opinnot 1. vuoden
opinnoista ja
avoimessa
suoritetut opinnot
hyväksiluetaan

Kiitos!

