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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.
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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. 5

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.
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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.
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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.
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