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Missä mennään yhteisessä 
EF-OPS prosessissa

Hannu Ikonen



gradia.fi

Mind the Gap –
silta korkeakouluun
Schildtin lukio
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus (JYU)



gradia.fi

● Tarkoituksena rakentaa siltaa 
lukion ja korkeakoulujen 
(JAMK ja JYU) välille.
● Ajatuksena on myös tukea 

opiskelijoita äidinkielen ja 
kirjallisuuden sekä englannin 
ylioppilaskirjoituksiin 
valmistautumisessa.

Kurssin 
perusajatuksia



gradia.fi

● Opiskelijoita mukana 13
● Pilottikurssi alkoi 3.10. ja 

päättyi 22.11. päättökoepäivään
● Järjestettiin palkissa 2, jolloin 

lukujärjestykseen ja 
luokkatilaan sidottu
● Opetusta 3x75 min viikossa, 

yhteensä 18 kertaa

Kurssista



gradia.fi

●Schildtin lukio: Kirsi Silonsaari
(englanti) ja Leena Puustinen 
(äidinkieli)
●JAMK: Tuula Kotikoski (englanti) ja 

Sisko Riihiaho (kirjoitusviestintä, 
suomi)
●Movi: Marjaana Häkkinen ja Jonna 

Riikonen (kirjoitusviestintä), 
Hillamaria Pirhonen (englanti), 
Johanna Saario (S2) ja Alma Rinta-
Pollari (kirjoitusviestinnän 
harjoittelija)

Opettajat



gradia.fi

1. Kirjallinen raportti, podcast tai video 
vierailusta korkea-asteen 
oppilaitoksessa.
2. Tekstilajiin tutustuminen ryhmässä, 
sen esitteleminen suullisesti kaikille.
3. Perehtyminen englannin-, suomen-
ja ruotsinkielisiin teksteihin. Niiden 
pohjalta vertailu parin kanssa tai 
pienryhmässä.
4. Henkilökohtainen oppimispäiväkirja
koko kurssin ajalta.

Tehtävät



gradia.fi

Kurssin rakentuminen



gradia.fi

Opiskelijoiden palautteita
● yli puolet koki kurssin sisältöjen vastanneen hyvin odotuksia
● hyödyllisimpinä kurssin asioina pidettiin varjotusta, erilaisiin teksteihin ja niiden 

lukustrategioihin tutustumista ja ylipäätään yliopiston käytänteisiin tutustumista
● enemmistö oli sitä mieltä, että kurssin oppimistehtävät olivat sopivan haastavia
● valmius korkeakoulu-opintoihin lisääntyi kurssin myötä kuudella vastaajalla jonkin 

verran, yhdellä paljon
● korkeakouluopinnot vaikuttivat enimmäkseen mielenkiintoisilta ja saavutettavissa

olevilta (6 vastaajaa vs. alkukyselyssä 3 vastaajaa)
● kurssia suositeltiin kaikille
● kehittämisideoita tuli tehtävien selkeämmistä ohjeistuksista, palautteen antamisesta 

sekä käytännön tekemisen lisäämisestä



gradia.fi

●Tarvetta ja kiinnostusta on, mutta 
lukiolaisten lukujärjestykset ovat 
melko täynnä  kuinka 
motivoidaan opiskelijoita 
mukaan?
●Kuinka saadaan mukaan myös 

sellaiset opiskelijat, joille 
korkeakouluopinnot eivät ole 
ilmeinen tai itsestään selvä 
vaihtoehto?

Opettajien 
havaintoja



gradia.fi



Korkeakoulupolkuopinnot
Hannu Tabell



Hyvinvointivalmennuksen temaattinen moduuli

JYU. Since 1863. 14

Mirja Hirvensalo, liikuntapedagogiikan professori Jyväskylän yliopisto
EduFutura OPS-webinaari ti 26.11.2019 klo 9.00-11.00 Ruusupuisto  

15.4.2020



JYU. Since 1863.

JY:n, JAMK:n ja Gradian lähtötilanne

• Hyvinvointivalmennus, JAMK  
monimuotoinen 60 op 
opintokokonaisuus

• Henkilökohtaisen valmennuksen 
opintokokonaisuus, Academic
Personal Training -koulutus 10 op, JY  
liikuntatieteellinen tiedekunta  

• Liikunnanohjauksen perustutkinto 180 
osp, Gradia

1515.4.2020



JYU. Since 1863.

Henkilökohtaisen valmennuksen 
opintokokonaisuus, Personal training –koulutus 

• Koulutus on nyt suunnattu 
Liikuntatieteellisen tiedekunnan 
opiskelijoille, jotka ovat maisterivaiheessa 
ja jolla on joko liikuntabiologinen tai 
pedagoginen suuntautuminen tai he ovat 
valmiita fysioterapeutteja. 

• 24 opiskelijaa 2019-20, 10 op
• Yhteistyö koulutusyhtiö Trainer4Youn 

kanssa, kansainväliseen auktoriointiin 
oikeuttavat lisenssitodistukset (APT, 
EuropeActive) 

• Koulutuksessa kokeillaan ja piloitoidaan
toista kertaa koulutusta, josta jatkossa 
pyritään luomaan kansainvälinen 
Akateeminen Personal training –koulutus 
(ACSM)

1615.4.2020



JYU. Since 1863.

Hyvinvointivalmennus JAMK 
https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/korkeakouludiplomi/hyvinvointivalmennus/

• Koulutuksessa tarkastellaan 
hyvinvointia ja toimintakykyä 
kokonaisvaltaisesti. Saadaan 
työkaluja fyysiseen ja mielen 
hyvinvointiin, ravitsemukseen ja 
muihin elämäntapoihin liittyen  

• Koulutuskokonaisuudesta saa 
Open Padgen eli osaamismerkin ja 
korkeakouludiplomi

• Koulutus on 60 op monimuoto-
opiskelua ja sen on laajuus 60 op

• Aloituspaikkoja on 30, koulutus 
ajoittuu vuosille 2019 - 2021

1715.4.2020



JYU. Since 1863.

Liikunnanohjauksen perustutkinto 180 osp
Gradia
• Koulutus alkaa 6.2.2020 ja se 

toteutetaan yhteistyössä 
Kuortaneen Urheiluopiston 
kanssa.

• Osaamisalueissa mm 
Terveyttä edistävän 
liikuntaneuvonnan osaamisala

• https://www.gradia.fi/liikuntane
uvoja/l19592

Valinnaisia tutkinnon osia ovat:
• korkeakouluopinnot, 5-15 osp (tutkinnon osa 

sisältää ammatillista osaamista tukevia 
korkeakouluopintoja)

• Ryhmäliikunnan ohjaaminen, 15 osp
• Testaaminen ja harjoittelun ohjelmointi, 15 osp
• Terveyttä edistävän liikunnan ohjaaminen, 15 

osp
• Elämysliikunnan ohjaaminen, 15 osp
• Soveltavan liikunnan ohjaaminen, 15 osp
• Valmentajana toimiminen seurassa, 30 osp
• Yritystoiminnen suunnittelu, 15 osp
• Yrityksessä toimiminen, 15 osp
• Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 5 osp

1815.4.2020



JYU. Since 1863. 19

Hyvinvointivalmennuksen 
temaattinen kokonaisuus
EduFuturan ”Liikunnan yhteistyöryhmän” ehdotus
15 opintopisteen kokonaisuus
Edeltävät opinnot
Yhteiset opinnot 
Eriytyvät opinnot 
Kokonaisuudesta voi saada erillisen todistuksen 
”korkeakouludiplomin”. 

15.4.2020



JYU. Since 1863.

Osaamistavoitteita  (kesken)  
• tuntee henkilökohtainen valmennuksen ja 

ohjaamisen periaatteet (motivoivan ohjaamisen 
didaktiset perusteet kuten palautteen anto)

• tuntee pysyvien elämäntapamuutosten 
tukemisen periaatteet, tietää käyttäytymisen 
muutoksen teoreettisen perustan ja osaa 
soveltaa tietoja valmennettavan 
elämäntilanteeseen yhdessä hänen kanssaan  

• osaa vahvistaa terveen ja toimintakykyisen 
elämän kulmakiviä (liikunta, ravinto 
palautuminen), vastakohtana stressi, ylipaino, 
univaikeudet, tuki- ja liikuntaelimistön vaivat, 
metabolisen oireyhtymän riskit

• osa tuotteistaa oman hyvinvointiosaamisen ja 
tuntee asiakaspalvelun ja yrittämisen 
lainalaisuuksia 

2015.4.2020



JYU. Since 1863.

Sisältöjä (kesken)
• Harjoitusasiakkuuden kokonaisuus (taustakartoitus, 

testaus, harjoitusohjelman suunnittelu, toteutus ja 
arviointi)

• Asiakkaan käyttäytymisen muutoksen ohjaaminen 
• Laadukkaan ohjauksen periaatteet, motivoiva keskustelu
• Erityishuomiota vaativat asiakasryhmät (ylipaino, 

syömishäiriöt, uupuneet, sydän- ja 
aineenvaihduntaongelmaiset, tuki- ja 
liikuntaelinongelmaiset, stressi)

• Iäkkäiden henkilöiden erityistarpeet
• Ravinto osana yksilöllistä hyvinvointivalmennusta –

yksilöllisen ravinto-ohjauksen toteuttaminen osana 
harjoitusasiakkuutta

• Yrittäjyys hyvinvointialalla; myynti, markkinointi, eettisyys, 
palvelumuotoilu, tuotteistaminen

• Työhyvinvointi pähkinänkuoressa

2115.4.2020



JYU. Since 1863. 22

Olemme alussa mutta 
etenemme vauhdilla

15.4.2020



Temaattiset moduulit & muu 
ristiinopiskelu: prosessin kuvaus

Terhi Skaniakos



IDEA
kartoitus, 
kysyntä

ideapankki

valmiit kontaktit

verkoston
luominen

3 EF
organisaatiota

päätös/ 
hyväksyminen = 
laitos, yksikkö, 

koulutusala

kuvaus, 
käytäntö

ohjaus & 
hopsaus toteutus arviointi

Ennakko-
päätös, 

resurssit & 
työaika

IDEA (malli) 
- Mikä moduuli

- Ketkä
- Teema

- Resurssit
- Opsit/tutkin-
non perusteet

Tietojen 
kuvaus:

Peppi, Sisu, 
Wilma

Tieto 
opiskelijalle

tarjonta

Mihin 
ilmoittaudutaan?

Oppimis-
ympäristöt

EF 
periaate-
päätökset

Toteutustapa, 
opiskelijoiden 

määrä,
ajoitus, 

resursointi,

rinnakkais-
opintojen
kartoitus

sisällyttämisestä
sopiminen

korvaavuudesta
sopiminen

Suoritusten 
liikkuminen

Rinnakkais-
alat

Moduulit

EF-rinnakkaisopiskelun prosessinkuvaus
Oppimisen uudistaminen: OPS-työryhmä



EduFuturan yhteiset osaamisen 
tunnistamisen ja tunnistamisen 

periaatteet
Mari Ikonen



Osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen 
periaatteet EduFutura Jyväskylän oppilaitoksissa

JYU. Since 1863. 2615.4.2020
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Tavoite

EduFutura Jyväskylän keskeisiä tavoitteita ovat, että ”opiskelijoiden opintopolut 
rakentuvat tehokkaiksi ja joustaviksi varmistamalla sujuvat siirtymiset sekä 
hyväksilukemisen menettelyt eri koulutusasteiden välillä,   koulutusjärjestelmän 
tehostuminen pedagogiikkaa kehittämällä päällekkäistä koulutusta karsimalla, 
yhteistoteutuksilla sekä opintomahdollisuuksia nopeuttamalla ennakollista 
hyväksilukemista hyödyntäen” (EduFutura yhteistyösopimus 17.3.2016).

Osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella varmistetaan, että toisessa 
EduFutura-oppilaitoksessa , hankittua osaamista ei tarvitse uudelleen opiskella 
EduFuturan oppilaitoksessa tapahtuvassa ristiinopiskelussa.

15.4.2020



JYU. Since 1863. 28

AHOT-linjausten valmistelu ja päätös

• Yhteisiä AHOT-linjauksia valmistellut työryhmä, johon 
kuuluvat Hannu Ikonen ja Leena Liimatainen JAMKista, 
Mari Ikonen ja Niina Simanainen Jyväskylän yliopistosta 
Taina Saarikko ja Antero Hietamäki Gradiasta

• Rehtorit tekevät päätöksen yhteisistä AHOT-linjauksista 
vuoden 2019 loppuun mennessä

15.4.2020



JYU. Since 1863. 29

Opetussuunnitelmat

• Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen perustuu 
osaamisperusteisiin ja moduulirakenteisiin 
opetussuunnitelmiin ja niiden yhteydessä kuvattuihin, 
tavoiteltaviin osaamisiin.

• Ristiinopiskelun mahdollistaminen on keskeinen osa 
EduFutura-oppilaitosten yhteistä opetussuunnitelmatyötä.

15.4.2020



JYU. Since 1863. 30

Ennakoiva hyväksilukeminen osana 
opetussuunnitelmatyötä

• Oppilaitokset sopivat keskenään ennakoivan 
hyväksilukemisen menettelyt osana opetussuunnitelmia 
erityisesti niillä aloilla, joissa ristiinopiskelu on erityisen 
tavoiteltavaa sujuvien opintopolkujen ja siirtymien ja  
mielekkään ja yksilöllisen oppimisen mahdollistamiseksi 
EduFutura-oppilaitosten opintotarjontaa monipuolisesti 
hyödyntäen.

15.4.2020



JYU. Since 1863. 31

Ennakoiva hyväksilukeminen osana opiskelijan 
henkilökohtaista opintopolkua
• Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa opintoja toisessa EduFutura-

oppilaitoksessa hänen kotioppilaitoksessa ensisijaisen opiskeluoikeuden 
perusteella.

• Opintojen tulee sopia osaksi suoritettavaa tutkintoa. 
• Opiskelijan tulee hakea osaamisen tunnustamista oppilaitosten 

hyväksilukumenettelyjen mukaisesti  hyvissä ajoin ennen tunnustamista 
koskevan  opintojakson tai –kokonaisuuden alkamista. Menettely on  aina 
osa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), 
kehittämissuunnitelman (HEKS), tai osaamisen kehittämissuunitelman
(HOKS) rakentamista.

• Korkeakoulussa korvattavien opintojen tulee olla korkeakoulutasoisia 
(NQF-6 tai 7-tasot) Toisen asteen opintoja ei sellaisenaan voi sisällyttää 
ammattikorkeakoulun tai yliopiston tutkintoihin.

15.4.2020



Hannu Ikonen (JAMK)
Mari Ikonen (JYU)
Joonas Ketonen (Gradia)
Mira Ruth-Viitanen (Gradia)
Outi Ruusuvirta-Uuksulainen (EduFutura)
Jarkko Sairanen (Gradia-lukiot)
Terhi Skaniakos (JYU)
Sirpa Tuomi (JAMK)
Ira Vainikainen (JYY/ EF Student Forum)

Q&A paneeli: kaikki mitä olet aina halunnut 
kysyä EduFutura OPS-työstä & ristiinopiskelusta



EduFutura OPS-seminaari Majakoskella 23.1.2020
Ilmoittautuminen aukeaa pian

EduFutura joulupuuro-brunssi 18.12.2019 (8.00-10.00)
Ruusupuiston aulassa
Ilmoittautuminen 9.12.2019 mennessä (linkki introissa)

Yhteinen EduFutura OPS-työ jatkuu



@edufuturajklwww.edufutura.fi @edufuturajkl


	EduFutura Jyväskylä
	Agenda
	Missä mennään yhteisessä EF-OPS prosessissa
	Mind the Gap – �silta korkeakouluun
	Dia numero 5
	Dia numero 6
	Dia numero 7
	Dia numero 8
	Dia numero 9
	Dia numero 10
	Dia numero 11
	Dia numero 12
	Korkeakoulupolkuopinnot
	Hyvinvointivalmennuksen temaattinen moduuli
	JY:n, JAMK:n ja Gradian lähtötilanne
	�Henkilökohtaisen valmennuksen opintokokonaisuus, Personal training –koulutus  ��
	Hyvinvointivalmennus JAMK https://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Avoin-AMK/korkeakouludiplomi/hyvinvointivalmennus/
	Liikunnanohjauksen perustutkinto 180 osp Gradia
	Hyvinvointivalmennuksen temaattinen kokonaisuus
	Osaamistavoitteita  (kesken)  
	Sisältöjä (kesken)
	Olemme alussa mutta etenemme vauhdilla
	Temaattiset moduulit & muu ristiinopiskelu: prosessin kuvaus
	EF-rinnakkaisopiskelun prosessinkuvaus
	EduFuturan yhteiset osaamisen tunnistamisen ja tunnistamisen periaatteet
	Osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen periaatteet EduFutura Jyväskylän oppilaitoksissa
	Tavoite
	AHOT-linjausten valmistelu ja päätös
	Opetussuunnitelmat
	Ennakoiva hyväksilukeminen osana opetussuunnitelmatyötä
	Ennakoiva hyväksilukeminen osana opiskelijan henkilökohtaista opintopolkua
	Q&A paneeli: kaikki mitä olet aina halunnut kysyä EduFutura OPS-työstä & ristiinopiskelusta 
	Yhteinen EduFutura OPS-työ jatkuu
	Dia numero 34

