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Esityksen nimi ja lisätietoja



Jatkuva oppiminen 

puhuttaa Suomessa



Muutama ajatus taustaksi

• Uuden lukiolain velvoittama yhteistyö korkeakoulujen 

kanssa ja lukion ops-uudistus 

• Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi ja 

rahoitusmalli

• Myös AMK-laissa sanotaan korkeakoulun tehtävistä 

seuraavasti: 



Ammattikorkeakoululaki (14.11.2014/932)

Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee tarjota 

mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen. (4 §)

Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla 

erityisesti omalla alueellaan yhteistyössä elinkeino- ja muun 

työelämän kanssa sekä tehdä yhteistyötä suomalaisten ja 

ulkomaisten korkeakoulujen samoin kuin muiden koulutuksen 

järjestäjien kanssa. ( 6 §)



Opinlakeus-verkoston kautta tarjotut SeAMKin
verkko-opinnot (ammatillinen toinen aste ja lukiot):

▪ Digitaalitekniikan perusteet (3 op), syksyllä 2020

▪ Yrittäjyyden perusteet (3 op), syksyllä 2020 ja keväällä 2021

▪ Hiilen kierto ja vähähiilinen ruokaketju (2 op), keväällä 2021

▪ Pimeä netti (2 op), keväällä 2021

https://www.opinlakeus.fi/seamk

https://www.opinlakeus.fi/seamk


Lukioyhteistyö yksittäisten lukioiden kanssa:
▪ Syksylle 2020 (ja osittain keväälle 2021) on suunniteltu kolme 

avoimen AMKin opintojaksoa yhteistoteutuksena Seinäjoen 

lukion opettajien kanssa.
• Mekaniikka, 3 op

• Fysiikan laboratoriotyöt,3 op

• Yrittäjyyden perusteet, 3 op

• Työpajapäivät huhtikuussa 2021

▪ Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa, mm. yhteis-

suunnittelu Nurmon lukion kanssa luonnontieteellisten opintojen 

yhteistoteutuksesta lukuvuodesta 2021 alkaen



Yhteistyö toisen asteen ammatillisen 
koulutuksen kanssa
▪ SILTA-opinnot olleet suosittuja, yhteistyössä mukana tällä hetkellä 

Sedu ja Vuoksi

▪ JAMIn avoimen AMKin tarjonnasta sovittu erikseen 

▪ Koordinaattorina Tiina Hietala (ent. Nieminen) ja SeAMKin yksiköissä 

yhteyshenkilöt. Elokuusta 2019 alkaen SeAMKissa ollut myös 

jatkuvan oppimisen erikoissuunnittelija Annika Pöytälaakso

▪ Erityisesti 15 op:n paketti ollut suosittu, sillä se on helppo liittää 

osaksi toisen asteen tutkintoa



15 opintopisteen paketti verkko-opintoina
▪ Opiskelu ammattikorkeakoulussa, 2 op (”sisäänpääsykurssi”)

▪ Tieto- ja viestintätekniikka 3 op

▪ Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet 2 op

▪ Viestintätaidot 3 op

▪ Yrittäjyyden perusteet 3 op

▪ Alakohtaiset opinnot, 2 op; lukuvuonna 2020-2021 tämän 

tilalla tarjotaan kaikille sopiva Urasuunnittelu ja 

kansainvälisyys 2 op



Muita ”virityksiä”

▪ Etelä-Pohjanmaan Opiston kanssa on rakennettu tarjontakorit 

vuodesta 2017 alkaen

▪ Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen tutkinnon, kasvatus- ja ohjausalan 

perustutkinnon sekä SeAMKin sosionomi (amk) –tutkinnon yhteistyö

▪ Sosiaali- ja terveysalan valmentavan linjan ja SeAMKin sosionomi 

(amk) –tutkinnon yhteistyö



Kasvun ja kehittymisen syksy tämäkin! 

Kiitos! 




