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JYU, JAMK & GRADIA

Ainutlaatuinen ja vahva suomalaisen koulutuksen keskittymä

Perustuu keväällä 2016 luotuun toimintamalliin ja sopimukseen

Ei projekti tai hanke vaan uudenlainen ja pysyvä tapa kehittää ja 
uudistaa toimintaa yhdessä tekemisen ja toimimisen kautta

Osapuolet ovat sitoutuneet vahvasti yhteistyöhön sekä yhteiseen 
kehittämiseen

EduFutura…



EduFutura-yhteistyön tavoitteena on kehittää yhdessä 
tulevaisuuden oppimisratkaisuja ja luoda opiskelijoille 
monipuoliset mahdollisuudet joustaviin ja yksilöllisiin 
opintopolkuihin.
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EduFutura-ristiinopiskelun kolme 
suuntaa

Toiselta asteelta korkea-asteelle
• Orientoivat opinnot
• Muut 2. asteen opiskelijoille soveltuvat 

kk-opinnot
• Korkeakoulupolkuopinnot

EF-korkeakoulujen välinen 
ristiinopiskelu

EF-korkeakouluopiskelijoiden 
osaamisen täydentäminen 
Gradialla



Oppimisen uudistaminen
• Operatiiviset alatiimit

• Toisen ja korkea-asteen siirtymät 
• orientoivat opinnot (ent. kurkistuskurssit)
• ”laajemmat” korkea-asteen opinnot 2. asteen opiskelijoille (korkeakoulupolkuopinnot)
• muu 2. asteen yhteistyö (mm. Hakijan päivä, korkeakouluviikko)
• Viestintä, aikataulutus – vuosikello, yhteistyöverkoston toteutus
• ERIKSEEN KORKEAKOULUJEN TUTUSTUMISPÄIVÄT – YHTEISTYÖ OPOJEN KESKEN

• Opetussuunnitelmatyö = OPS
• ristiinopiskelu
• osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen yhteiset linjaukset (ahotointi)
• modulaarisuus
• käytännön toteutusten koordinointi
• käsitteet

• Ohjauksen ja pedagogiikan kehittäminen
• uraohjaus
• jatkuva oppiminen
• hyvien käytäntöjen benchmarkaus
• Yhteistyö henkilöstön osaamisen kehittämisessä

• Koulutusjohtaminen



Korkeakoulupolkuopinnot (30+10 op)
Gradia (ammatillinen koulutus)  JAMK

Orientoivat opinnot (1-2 op)
Gradia  JYU & JAMK

Maistelut ja tutustumiset
Gradia  JYU & JAMK

• Aloita amk-opinnot jo Gradiassa!
• Opinnot ovat myös osa 2. asteen ammatillista tutkintoa
• Yhteiset opinnot 10 op + yleiset alakohtaiset opinnot 10 op + alakohtaiset täsmäopinnot 10 op + harjoittelu 10 op 

• Syventävät alakohtaista osaamista
• Tukevat nykyisiä ja tulevia opintoja ja urasuunnittelua
• Opinnot suorittanut opiskelija hakee omassa hakukiintiössä JAMKiin
• Tarjolla mm. insinööripolkuopinnot, sotealan polkuopinnot

• Alaan tutustumista ja yleisten 
akateemisten opiskeluvalmiuksien kehittämistä

• Korkeakoulujen opintokokonaisuuksia, esim. Haluatko kauppatieteilijäksi, Johdatus tilastotieteisiin, Kemiaa 
lääke- ja biotieteistä kiinnostuneille, Kuinka elät 100-vuotiaaksi?, Johdatus kyberturvallisuuteen, Deutsch für die
Zukunft, Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen, Lukiolaisten akateemisten taitojen vahvistaminen: Mind the gap

• Verkko-opintoja, joissa aloitustapaamiset
• Gradian opettaja ohjaa ja tukee opiskelijaa
• Opinnot voidaan hyväksilukea sekä 2. asteen 

että korkeakoulututkintoon

• Tapahtumat, esim., Hakijan päivä/ 
JAMK tutuksi, Tutkijoiden yö

• Opinnollistetut yhteistuotannot 
ja -projektit

• Korkeakouluviikko (JAMK)

• Tutustumista kampuksiin ja 
korkeakouluopiskelijan arkeen 

• Opiskelija-lähettiläät
• ”Varjostus”
• Korkeakoulujen ja alojen 

esittelyt

Opiskelijan polku toiselta 
asteelta korkea-asteelle 

EduFuturassa

”TIEDÄN, 
mitä haluan 

opiskella 
korkeakoulussa”

”HAEN
varmuutta 

alavalintaan 
korkeakoulu-
opinnoissa”

”POHDIN, 
ovatko 

korkeakoulu-
opinnot minua 

varten”

”ETSIN
omaa alaani”



”Väylä”
* Sis. laajahkon kk-opintokokonaisuuden
* Itsenäinen hakukohde yhteisvalinnassa
* Voi johtaa mahdollisuuteen osallistua 
erillishakuun tai suoraan sisäänpääsyyn 
(Esim. ICT-väylä (suunniteltu aloitus 
s2022)

”Linja”
* Sis. pienemmän kk-opintojen 
kokonaisuuden osana linjaa
* Itsenäinen hakukohde yhteisvalinnassa 
Esim. urheilu, musiikki, IB, tiimi, luma etc.

”Polku”
* Vapaasti opiskelijan omat valinnata tai valmiiksi kartoitettu, yksittäisistä lukion 
ja korkeakoulujen opintojaksoista koottu selkeä & tavoitteellinen jatkumo 
* Tavoitteena syventää ja laajentaa tietyn alan/aiheen tuntemusta 
* Opiskelijan ei tarvitse sitoutua tekemään kaikkia kartoitettuja opintoja
Esim. LUMA/ LUTI, sote-alat, yhteiskuntatieteet, historia, liiketalous, lääketiede , ICT, 
kulttuuri, kielet ja viestintä, musiikki, kasvatustiede, liikunta & urheilu yms.

Korkeakouluviikko
* Kaikki 2. vuoden opiskelijat tekevät korkeakouluopintosuorituksen (1-2 op) osana korkeakouluviikkoa 
(19.-23.4.2021)
Esim. Minustako kasvatusalan asiantuntija ja osaaja?, Johdanto sosiaali- ja terveysalalle, Peliaudio, 
Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta, Vesijalanjälki, Ihmismielen salat

Muu aineryhmäpohjainen yhteistyö- YHTEYS OPSiin
* Lukion & korkeakoulujen asiantuntijoiden yhteistyöstä nousevat muut mahdolliset yhteistyömuodot, joista opiskelijat 
hyötyvät osana lukio-opintojaan
Esim. asiantuntijavierailut, tutustumiskäynnit, opettajien koulutukset yms.O
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• Koko EF- verkkosivuilla (JYU & JAMK& Gradia)

https://www.edufutura.fi/opintotarjotin
• 180 opintojaksoa tarjolla, lukiolaiselle 88 joista orientoivia yli 30 

opintojaksoa
• Opiskelija voi tehdä haun, alakohtaisesti tai kiinnostuksen mukaa.
• Ilmoittautuneita yht. n 400 opiskelijaa (2. asteen amm. Ja lukio)

Orientoivat opinnot

https://www.edufutura.fi/opintotarjotin


Ilmoittautumiset (02/2021)

JYU muut kuin 
orientoivat

Ilmoittautuneet yht. 42

Gradia 37

Norssi 5
JYU orientoivat Ilmoittautuneet yht. 231

Gradia 224 (Schildt 17, Lyseo 57, Gradia Jämsä 2, Gradia Jyväskylä 148)

Norssi 7

JAMK Ilmoittautuneet yht. 128

Gradia 127

Norssi 1

Luvuissa voi esiintyä joitakin epätarkkuuksia, mutta…

Yhteensä yli 400 ilmoittautumista toiselta asteelta EF-
korkeakouluopintoihin helmikuuhun 2021 mennessä!



JYU. Since 1863. 11

JYU orientoivien opintojen tarjonta 
lukiolaisille 2020-23 
• Biologinen kemia 1
• Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin
• Haluatko kauppatieteilijäksi
• Johdatus tilastotieteeseen
• Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen
• Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio
• Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta
• Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen
• Mind the gap: lukiolaisten akateemisten taitojen vahvistaminen
• Kuinka elät 100-vuotiaaksi
• Kehityspsykologia 1
• Deutch fur Zukunft

6.5.2021



JYU. Since 1863.

HAASTEITA
• TIEDOTUS – Road Show 2-3. krt vuosi (web)
• OPISKELIJOIDEN ILMOITTAUTUMISEN 

YKSINKERTAISTAMINEN
• OPISKLEIJAN OPINTOJEN SUUNNITTELU – OPOT
• AIKA MUILLE KUIN OMAN LUKION OPINNOILLE - RAKENNE
• TUKI OPINTOJEN AIKANA
• TOIMINNAN ORGANISOINTI LUKIOISSA - KOORDINAATTORIT



@edufuturajklwww.edufutura.fi @edufuturajkl
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