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4 491  
Opiskelijaa 

638 
Työntekijää 

5 044 
Aikuisopiskelijaa 

48  Professoria 8  Tutkimusprofessoria 10  Apulaisprofessoria 171  Dosenttia 

Vuoden 2017 budjetti 

49,2 M€ 
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Ylemmät 
korkeakoulu-

tutkinnot 

Tohtorin 
tutkinnot 

Kasvatustieteiden 
tiedekunta 

5,1 % 7,4 % 

Oikeustieteiden 
tiedekunta 

22,0 % 9,1 % 

Taiteiden  
tiedekunta 

29,8 % 20,0 % 

Yhteiskuntatieteid
en tiedekunta 

8,2 % 7,5 % 

Lapin yliopiston osuus 
valtakunnallisesta koulutuksesta 2017: 

24  
TOHTORIA 

442  
MAISTERIA 

 

Tutkinnot 
2017 

24  
TOHTORIA 

421  
MAISTERIA 

 

2016 

24  
TOHTORIA 

417  
MAISTERIA 

 

2015 
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www.lapinamk.fi 





Tulevaisuuden korkeakoulu 



2007    LUC strategiatyö käynnistyy 

2008    Lapin korkeakoulukonserni perustetaan 

2009    Perustetaan korkeakoulujen yhteinen neuvottelukunta 
   Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti aloittaa toimintansa 
  LUC innovaatio-ohjelma I valmistuu 

2010    LUC korkeakoulukirjasto aloittaa toimintansa  

2011    LUC palvelukeskus perustetaan 

2012    Pohjoisen kulttuuri-instituutti sekä sosiaalialan tutkimus ja    
  koulutusverkosto Sociopolis aloittavat toimintansa 

2014    Lapin ammattikorkeakoulu aloittaa toimintansa Kemi-Tornion ja  
  Rovaniemen ammattikorkeakoulujen yhdistyessä 

  LUC innovaatio-ohjelma II valmistuu 

2017  Lapin korkeakoulukonsernin rakenne tiivistyy omistusjärjestelyjen      
  ensimmäisen vaiheen myötä 

  Lapin yliopistosta tulee omistusjärjestelyjen toisen vaiheen myötä  
  Lapin AMKin pääomistaja  

  Lapin korkeakoulukonsernin päivitetty strategia hyväksytään 

  LUC 2020 –kehittämisohjelman toimeenpano käynnistyy    

 

 

 

Yhteistyötä jo yli 10 vuoden ajan 



Lapin korkeakoulukonsernin kehittäminen  
- tavoitteet 

”Korkeakoulukonsernin sisällä tuki- ja hallintopalveluita yhdistetään, 
toiminnan päällekkäisyyksiä karsitaan ja vapautuvia voimavaroja 
suunnataan valmisteltavan konsernin yhteisen strategian pohjalta 
erityisesti vahvuusalojen tukemiseen ja innovaatiotoiminnan 
edistämiseen.” 

      Korkeakoulujen ja OKM:n sopimukset 2017-2020  
    

 

”Strategian toimeenpanolla lisätään koulutus-, tutkimus- ja 
kehittämistoiminnan yhteistyötä, selkeytetään konsernin johtamista ja 
päätöksentekoa sekä otetaan käyttöön yhteiset palvelut 
tulossopimuskaudella 2017 – 2020. ”  

      Lapin korkeakoulukonsernin strategia 2018-2020 

 

 

 

 



Tulevaisuuden innovaatioekosysteemi 

Rakennamme Lappiin tulevaisuuden korkeakoulua, joka 
• toteuttaa uuden kansallisen korkeakouluvision 2030 tavoitteita 

• vastaa strategiallaan ympäröivän yhteiskunnan ja globaalin 
toimintaympäristön tarpeisiin 

• on painoaloillaan kansallisesti ja kansainvälisesti tunnustettu arktisen 
ja pohjoisen tutkimuksen ja kehittämisen edelläkävijä  

• vastaa nopeasti muuttuviin työelämän haasteisiin  

• ennakoi työelämän tarvitseman uuden osaamisen  

• tarjoaa koulutusratkaisuillaan opiskelijoille joustavat ja yksilölliset 
opintopolut 

• mahdollistaa avoimet tieteen innovaatiot ja taiteen inspiraatiot  

• on ajasta ja paikasta riippumaton 24/7 avoin kampus 

 



 
LUC 2020 kehittämisohjelma 



• Lapin korkeakoulukonsernin strategiatyö käynnistettiin hallitusten 
päätöksellä kesäkuussa 2018 

 

• Tavoitteena on, että Lapin korkeakoulukonsernin strategia on valmis 
syksyllä 2019 

 

• Strategiatyö käynnistyy painoalojen määrittelyä pohjustavalla 
työpajasarjalla lokakuun alussa 

– Pohjoinen hyvinvointi, koulutus ja työ – Etäisyyksien hallinta 

– Kulttuurilähtöinen palvelumuotoilu – Palveluliiketoiminta ja yrittäjyys 

– Vastuullinen ja turvallinen matkailu – Turvallisuusosaaminen  

– Kestävä kehitys, oikeus ja oikeudenmukaisuus – Luonnonvarojen 
älykkään käytön edistäminen 

LUC 2030 strategiatyö 



Lapin korkeakoulukonsernin kehittäminen  
- eteneminen 

 

• Valmistelun painopiste kevääseen 2018 saakka tuki- ja hallintopalveluiden 
yhdistämisessä 
• Kärkinä Lapin korkeakoulukirjasto sekä tietohallinto ja IT-palvelut 

• Valmistelu käynnissä: opintohallinnon järjestelmät ja palvelut, taloushallinto, muut hallinnon 
palvelut 
 

• Kevään 2018 valmistelutyö ja päätökset nostamassa kehittämiskeskiöön 
opetuksen sekä  tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteistyön  
• Opetuksen kehittämisen visio ja tavoitteet 

• Strategisten painoalojen määrittäminen 
 

• Lapin korkeakoulukonsernin strategia 2030:n valmistelu käynnistetty 
• Hallituksien yhteinen ’lähetekeskustelu’ 5.6.2018 

• Strategisten painoalojen määrittelytyö s2018 – k2019 



Matkailu 
Sosiaaliala 

Taide- ja 
kulttuurialat 

 

LUC-opinnot 
• Yrittäjyys ja liiketoiminta-

osaaminen 
• Menetelmäosaaminen 
• Pedagoginen osaaminen 
• Peliosaaminen 
• Muotoiluosaaminen 

 

Ristiinopiskelu  
• Opiskelijaliikkuvuuden hallinnollisten ja 

rakenteellisten esteitten poistaminen 
• Opetussuunnitelmien joustavoittaminen 
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Yhteinen tutkinto- 
koulutuksen perusta 

Yhteinen koulutus- 
tarjonta 

Yhteinen  
toimintamalli 

LUC opetuksen kehittämisen  
visio 2021 



Tulevaisuuden korkeakoulu Lapissa 

Innovaatioekosysteemi 
- Elinkeinoelämä 
- Tutkimuslaitokset 
- Muut korkeakoulut 
- Rahoittajat 

 

Vahva perustus = tuki- ja hallintopalvelut 

Tiede, taide ja 
työelämä 

Vetovoimaiset 
ja uudistuvat 

tutkinnot 

Yksilölliset ja 
monimuotoiset 

opintopolut 

Tutkimus  
ja TKI 

Strategia 
 eOppiminen Open daily 

24 h 

Uusi 
osaaminen 

Tarvelähtöinen 
ja ketterä  

Kansainvälinen 

Poikkitieteellinen 
ja monialainen 

Yhteiset 
painoalat 



Lisätietoja 
 

- Lapin yliopisto 

 

https://www.ulapland.fi/FI/Yhteistyo-ja-palvelut/Kasvua-ja-tukea-yrityksille-ja-
yhteisoille 

 

- Lapin ammattikorkeakoulu 

 

https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Palvelut 
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