
     

Uuden osaamisen lukio – UULOPS  
 

Tiivistelmä 
Uuden osaamisen lukio -hankkeessa kehitetään lukioiden elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyöhön luontevan 

vuoropuhelun ja käytännön yhteistyön toimintamalli. Opettajien täydennyskoulutusten ja valmennusten avulla 

edistetään opetushenkilöstön yrittäjyys- ja työelämäosaamisen, muuttuvan toimintaympäristön ennakoimisen sekä 

yrittäjämäisen toimintakulttuurin rakentamisen valmiuksia. Hankkeessa kartoitetaan lukioiden luontaiset 

elinkeinoelämäyhteistyötahot sekä korkeakouluopintojen mahdollisuudet. Lukioiden työelämään tutustumisjaksoja, 

yritysvierailuja ja yrittäjien kouluvierailuja luodaan ja kehitetään vuorovaikutteiseen ja toiminnalliseen suuntaan. 

Samalla kehitetään alueen erityispiirteet huomioivia käytänteitä, jotka mahdollistavat korkeakoulujen kurssien 

valitsemisen osaksi lukio-opintoja. Lisäksi hankkeessa kehitetään alueen elinkeinoelämä- ja korkeakoulutoimijoiden 

sekä lukioiden yhteisiä tapahtumia, jotka voidaan jatkossa sijoittaa elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyön 

vuosikelloon. 

Toteutusaika 
1.9.2020- 31.8.2022 

Kohderyhmä: 
Lukioiden opettajat 164 henkilöä. Lukioiden opiskelijamäärästä 400 opiskelijaa kun kokonaismäärä on  1 340 

opiskelijaa. Yrittäjät ja muut yritysten avainhenkilöt sekä yrityspalveluorganisaatioiden työntekijät sekä 

korkeakoulutoimijat 

Tavoitteet 
Hankkeen päätavoite on, että alueen lukioilla on vahvat elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteydet ja ne tekevät 

jatkuvaa ja kiinteää verkostoyhteistyötä keskenään sekä em. toimijoiden kanssa. Uuden osaamisen lukiot tarjoavat 

opiskelijoilleen erinomaiset mahdollisuudet työelämä- ja yrittäjyystaitojen kehittämiseen ja edistävät opiskelijoiden 

työllistymistä alueen yrityksiin sekä hakeutumista korkeakouluopintoihin. Osatavoitteita ovat: Opettajien valmennus, 

yrittäjyyden elävät yhteydet, Korkeakouluyhteistyö, Alueellisesti räätälöidyn yhteistyömallin kokoaminen ja 

toimenpiteiden arviointi. 

Toimenpiteet 
1. Opettajien valmennus. Opettajien valmennukset ja täydennyskoulutukset, Oppilaitoskohtaiset workshopit, 

Ydintoimijoiden workshopit. 

2. Yrittäjyyden elävät yhteydet: Kehitetään alueen oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyömuotoja sekä 

rakennetaan uusia yhteistyön toimintamalleja ja käytänteitä. 

3. Korkeakouluyhteistyö: Kehitetään alueen pienten korkeakouluyksiköiden ja maaseutumaisella alueella toimivien 

lukioiden yhteistyötä siten, että se nivoutuu luontevaksi osaksi kaikkien osapuolten päivittäistä toimintaa. 

4. Alueellisesti räätälöidyn yhteistyömallin kokoaminen ja toimenpiteiden arviointi. Alueen elinkeinotoimijoiden, 

korkeakoulujen ja lukioiden välinen yhteistyö ja sen hyvät käytänteet dokumentoidaan. Toimintamallin käytännön 

toteutusta varten rakennetaan eri toimijoille suunnattu elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyön vuosikello. 

Toimintamallin vaikuttavuutta arvioidaan hanketoimijoiden näkökulmasta. 

Tulokset 
Hankkeen tuloksena on uusi lukioiden elinkeinoelämä- ja korkeakouluyhteistyön toimintamalli, joka on pilotoitu ja 

raportoitu sekä jonka vaikuttavuus on arvioitu. Uusi toimintamalli tuo käytännönläheisiä elinkeinoelämän ja 

korkeakouluopintojen sisältöjä osaksi lukio-opintoja ja konkretisoi lukiossa saatavan tietotaidon merkityksen 

tulevaisuuden työllistymisen ja korkeakouluopintojen näkökulmasta. Alueen lukiot tunnistetaan 

elinkeinoelämätoimijoiden merkittävänä kumppanina ammatillisen koulutuksen rinnalla. Niissä toimivalla 



henkilöstöllä on ajantasainen yrittäjyys- ja työelämäosaaminen. Uuden osaamisen lukiot tarjoavat opiskelijoilleen 

erinomaiset mahdollisuudet työelämä- ja yrittäjyystaitojen kehittämiseen ja edistävät opiskelijoiden työllistymistä 

alueen yrityksiin sekä hakeutumista korkeakouluopintoihin 

Kustannukset ja rahoitus 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on hyväksynyt yhteishankkeelle 588 501 € kustannusarvion ja myöntänyt sille  80 % 

rahoituksen, 470 820 €. Kuntien rahoitusosuus on 112 401 €, ja muiden julkinen rahoitus 5 280 €.  

Vastuuorganisaatio ja osatoteuttajat: 
Hakija Nivalan kaupunki. Osatoteuttajat: Nivalan Teollisuuskylä Oy, 0186733-5, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK r.y., 

1057822-8 ,Centria-ammattikorkeakoulu, 1097805-3, Ylivieskan kaupunki, lukio, 0190557-3, Siikalatvan kunta, lukio, 

0189019-9, Sievin kunta, lukio, 0189615-2, Reisjärven kunta, lukio, 0189548-3, Oulaisten kaupunki, lukio, 0186852-2, 

Kalajoen kaupunki, lukio, 0185924-7, Haapaveden kaupunki, lukio, 0184872-4, Haapajärven kaupunki, lukio, 0209756-

3, Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti, 0245895-5 

Kalajoen kaupungin yhteyshenkilö rehtori Lena Segler-Heikkilä.  


