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Lukioiden ja yliopiston oppimisympäristöjen 
lähentäminen

Mitä tarkoittaa?

1. Mitä konkreettisia asioita voidaan yhteistyössä tehdä jo lukion 
oppitunneilla/lukion aikana, jotta kynnys siirtyä lukio-opinnoista 
yliopistoon olisi matalampi?

2. Miten yliopiston tutkinto-ohjelmia voidaan kehittää, jotta 
kiinnittyminen oppiaineisiin lukion tai muiden opintojen jälkeen 
olisi sujuvaa?

Varsinainen työ ja aiheiden kartoitus aloitetaan tässä seminaarissa

Lapin yliopisto ei ole mukana tässä osuudessa (projektirahoitusta ei 
Lapin osalta)

Mukana Oulun yliopistolta kahdeksan opintoalaa, joiden mukaisesti 
jakaannutaan työpajoihin tänään (ohjelma)

Teksti esim. tekijän nimi     päiväys



MIKSI? Yliopistolla on tärkeä haaste saada opiskelijat kiinnittymään 
pääaineopintoihin heti ensimmäisenä vuotena. Esteitä on kartoitettu 
ja mm. seuraavaa on tullut ilmi:

- Vieraskielisten tenttikirjojen tenttiminen ei onnistu – tieteellisen tekstin 
omaksuminen vieraalla kielellä on joillekin liian iso kynnys  

- Opiskelijalla on ollut väärä käsitys yliopisto-opintojen luonteesta: 
yllätyksenä on ollut se, että opiskelutavat ja sisällöt poikkeavat 
tutuissakin oppiaineissa niin paljon lukioaikaisesta, että on ollut 
vaikeuksia orientoitua uuteen kulttuuriin ja sisältöihin

• Vaatimustaso yliopistolla, esimerkiksi matematiikassa on koettu 
hurjan vaikeaksi, vaikka koulussa on tullut menestystä

• Opiskelijalta on puuttunut realistinen käsitys opintoalasta, johon on 
hakeutunut ja siksi monesti motivaatio heikentyy jo opintojen 
alkuvaiheessa

• Akateemiset opiskelutaidot, joihin olennaisesti kuuluu itseohjautuvuus 
ja itsenäinen tiedonhankinta, ovat monella pitkään hakusessa

• Elämänhallinta karkaa lapasesta ”vapauden” myötä



Mitä on jo tehty yliopiston puolella?

• On kehitetty omaopettajajärjestelmä, jonka vastuulla on seurata 
opiskelijoiden opiskelusuorituksia ensimmäisen vuoden aikana 
(HOPSin toteutuminen)

• Opinnot on lukujärjestetty niin tiukasti opiskelijan puolesta, että 
eteneminen ei jää oman suunnittelun varaan

• AAPO –mobiilisovellus otettu käyttöön; helpottaa aikatauluissa 
pysymistä ja tentteihin osallistumista (tulossa Tuudo)

• Ura- ja opinto-ohjaus- ja psykologipalvelut kaikkien saatavissa

• Opintojen työelämällistäminen ja työelämävastaavuuden 
kehittäminen meneillään (TYYLI ja TERÄ –hankkeet)

• Yliopistot tarjoavat kaikille avoimen yliopiston opintoja, joiden avulla 
opiskelijan on helppo kokeilla soveltuvuutta valitsemalleen alalle

• Professori Jouni Pursiaisen video: Valitse viisaasti – lukion 
ainevalinnat ja ylioppilaskirjoitukset; opojen avuksi lukioille   



Mitä muuta SUJUVA tekee?

• Tulevaisuusohjaus pienryhmätoimintana lukioissa opojen työn tueksi 
(aloitettu neljässä lukiossa viime keväänä, jatkuu kaikille halukkaille)

• Akateemiset opiskelutaidot ja Akateemiset työelämätaidot kurssien 
räätälöinti lukiolaisille ja niiden pilotointi

• Yhteistyö muiden hanketoimijoiden kanssa ja osallistuminen alan 
tapahtumiin: OPO-päivät, OPI-päivät jne.

• Alkukysely ja loppukysely lukiolaisille: mitataan hankkeen 
vaikuttavuutta

• Projektin aikana kehitettyjen asioiden jalkauttaminen tutkinto-ohjelmiin 
(strategiahanke) ja lukioihin

• Tapahtumat
• Luentoralli – luennot avoimia lukiolaisille
• Lukiolaisten vanhempien infotilaisuudet
• Unelmat, osaaminen, toiminta –tilaisuudet ostettu ZestMarkilta
• Korkeakoulupäivä Kemin ja Tornion lukiolaisille 13.10.2016 
• SUJUVA YHTEISTYÖ –seminaarit
• Hyvät käytänteet –seminaarit kaikille Pohjois-Suomen lukioille 2017


