
Syksy 2019:
Korkeakoulukurssit

Projektipäällikkö Iikka Järvenpää



Korkeakoulukurssit 
käytännössä

• 1,5 opintopistettä vastaa yhtä lukiokurssia.
• Korkeakouluopinnot kerryttävät lukion kurssikertymää 

kategoriassa ”muut kurssit”.
• Projektipäällikkö on käytettävissä oleva resurssi, joka voi 

selvittää kiinnostuneelle opiskelijalle löytyvät 
kurssivaihtoehdot yksilöllisesti, sekä auttaa opiskelijat 
ilmoittautumaan kursseille.

• Toistaiseksi tarjoamme opiskelijoille vain verkkomuotoisia 
kursseja.

• Tässä vaiheessa vielä opimme itsekin ja syksyn lopussa 
pyrimme dokumentoimaan selkeän toimintamallin, jota 
henkilökunnan ja opiskelijan on selkeä seurata.



Korkeakoulukurssit

• Korkeakoulut tarjoavat lukiolaisille soveltuvia kursseja avoimen
yliopiston tai avoimen korkeakoulun kautta. Motivoituneimmat voivat
toteuttaa, jopa kokonaisia väyläopintoja joiden oppisisällöt ovat noin
15-60 opintopistettä (10-40 lukiokurssia).

• Lukion budjettiin sisällytetään rahaa avoimia opintoja varten, joten
opiskelijalle korkeakouluopinnot ovat maksuttomia.

• Korkeakouluopintoja lukion piikkiin haluavan käytävä opon kautta.

• Korkeakouluopintoja tekeville tulee Whatsapp-ryhmä, jossa voi jakaa
ajatuksia muiden opiskelijoiden kanssa ja saada ohjausta
projektipäälliköltä.

• Opiskelija maksaa ilmoittautumismaksun normaalisti itse. Maksu
palautetaan kurssin suorituksen jälkeen opiskelijan tilille. Näin
varmistetaan, että kurssit tehdään loppuun asti. Osa kursseista löytyy
myös ilman ilmoittautumismaksuja. Tälläisiä usein kurkistusopinnot tai 
CentriaAMK:n kurssit. 

• Etsimme kiinnostuneita opiskelijoita ja ohjaamme heidät opinto-
ohjaajan kanssa yksilöllisesti sopiville kursseille. Ottakaa rohkeasti
yhteyttä!



Korkeakoulukurssit
• Valikoimaa riittää aivan varmasti: Opintopolku listaa yli 2200 avointa

korkeakoulukurssia. Johdatusopinnot useimmiten ensiaskel lukiolaisille

• Suurin osa korkeakouluista on listannut verkkoon lukiolaisille
sopivimmat kurssit. Niitä saatetaan kutsua kurkistusopinnoiksi tai 
lukiotarjottimeksi.

• Maksuttomiin väyläopintoihin pääsee halutessaan kun on suorittanut
joitakin pienempiä (1-5 opintopistettä) kokonaisuuksia ensin. 
Väyläopintoja varten kannattaa harkita lukion suorittamista 3,5- tai 4-
vuotisena. 

• Etsimme parhaillaan myös nuoria, jotka olisivat kiinnostuneet
suorittamaan lukion jälkeen korkeakoulututkinnon Siikalatvalta käsin ja 
työllistymään alueen yrityksiin pitkäaikaisesti. Eli nuori tekisi työtä
yrityksessä opiskelujen ohessa ja työpaikkayhteistyöllä saataisiin
nuorelle korkeakoulututkinto Siikalatvalta käsin. Jos olet kiinnostunut
ota yhteyttä projektipäällikköön tai opoon!
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Ja lisää löytyy:

• Tällä haulla pääsette selaamaan lähes kaikkia tällä 
hetkellä avoimia kursseja joihin voisi ilmoittautua 
nyt, ilmoittautumiset kannattaa tehdä 
korkeakoulun omien sivujen kautta 
pääsääntöisesti:

https://opintopolku.fi/app/#!/haku/avoin?ongoing&p
age=1&articlePage=1&organisationPage=1&itemsPer
Page=100&sortCriteria=0&facetFilters=teachingLang
Code_ffm:FI&facetFilters=prerequisites:yo&facetFilte
rs=formOfStudy_ffm:opetusmuotokk_4&tab=los

https://opintopolku.fi/app/


Kiitos ja tsemppiä syksyyn!
Ottakaa rohkeasti yhteyttä, 
tehtävämme on auttaa teitä
eteenpäin ja ratkaista ongelmat.

Projektipäällikkö Iikka Järvenpää
iikka.jarvenpaa@siikalatva.fi
0405262083
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