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Webinaarin käytänteet

• Pidä mikrofonisi mykistettynä ja kamera pois päältä

• Kysymykset ja kommentit esityksen aikana chatin
kautta

• Keskustelu chatissa on erittäin toivottavaa!

• Jos haluat keskustella ääneen koko 
osallistujajoukon kanssa, pyydä puheenvuoroa 
chatissa ja puheenvuoron saatuasi avaa mikrofonisi

• Esityksen jälkeen on myös reilusti aikaa kysymyksille

• Webinaari tallennetaan
Tallenne: EduFutura.fi -> tapahtumakalenteri –> menneet 
tapahtumat



Agenda
Tausta
Mitä EF-ristiinopiskelu on? 
Mitä hyötyä EF-ristiinopiskelusta
opiskelijalle?
Kuinka hyväksilukeminen toimii EF-
ristiinopiskelussa
Miten ristiinopiskelu toimii?
Mitä ohjauskeskustelussa tulisi 
huomioida?
Kuinka EF-ristiinopiskelua
markkinoidaan opiskelijoille?



Tausta
EduFuturan missio 

Sharing the knowledge

Opiskelijalupaus
EduFutura tarjoaa opiskelijalle 
mahdollisuuden rakentaa       
joustava ja yksilöllinen opintopolku

Yhteinen OPS-työ
EF Oppimisen uudistaminen: OPS-
työn tiimi



Mitä EduFutura-
ristiinopiskelu on?

Opintoja toisesta EF-oppilaitoksesta
• Temaattiset moduulit
• Yksittäiset opintojaksot

Kolme toteutustapaa
• Sopimusmalli
• Yhteistuotantomalli
• Vaihtomalli





Opiskelijalle enemmän 
mahdollisuuksia
• Opintoja, joita ei saatavilla omassa 

oppilaitoksessa

• Joustoa opintojen aikataulutukseen: 
useampia mahdollisuuksia suorittaa 
vastaavia opintojaksoja

• Vaihtoehtoisia opiskelutapoja 
samankaltaisille sisällöille

Mahdollisuus laajentaa 
osaamista toisen EF-
oppilaitoksen tarjontaa 
hyödyntämällä



EF-oppilaitoksessa hankittua osaamista ei 
tarvitse opiskella uudelleen toisessa EF-
oppilaitoksessa
Taustalla yhteiset osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen 
periaatteet

• Hyväksytty EF-joryssä 11.12.2019
• Voimaan 1.8.2020
• Perustuu osaamisperusteisiin opsehin ja kuvattuihin tavoiteltuihin 

osaamisiin

Ennakoiva hyväksiluku
• osana opetussuunnitelmaa
• osana opiskelijan henkilökohtaista opintopolkua (osa HOPSin

rakentamista – opiskelijan haettava itse)

Korkeakoulututkintoon hyväksiluettavien opintojen tulee olla 
korkeakoulutasoisia (NQF-6 tai 7-tasot)

Osaamista NQF-tasolta 4
• Lisäosia kk-opiskelijoille,  jotta osaaminen voidaan täydentää kk-

tasoiseksi
• Mahdollista myös ahotoinnin kautta
• Tästä tarkempia ohjeita syksyllä 2020

Lisätietoja: 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen EF-
ristiinopiskelussa
EduFutura-webinaari: Osaamisen tunnistaminen ja 
tunnustaminen korkeakouluissa

https://edufutura.fi/opiskelijalle/osaamisen-tunnistaminen-ja-tunnustaminen-edufutura-ristiinopiskelussa/
https://edufutura.fi/tapahtuma/edufutura-seminaari-opinnollistaminen-korkeakouluissa/


Kaikki ristiinopiskelun 
mahdollisuudet koottu 
EF-opintotarjottimella
edufutura.fi/opintotarjotin

Yli 150 opintojaksoa

 Opintojaksoja korkeakoulujen väliseen
ristiinopiskelu 

 Opintojaksoja 2. asteen opiskelijoille
• Orientoivat opinnot
• Muut korkeakoulujen tarjonta
• Korkeakoulupolkuopinnot (ammatilliset opiskelijat)

Erityisen hyvä tarjonta EF-kärkialoilla



Opintotarjotin
Etsi opintoja
• alan mukaan
• käyttäjäryhmän mukaan
• vapaa haku
Tarjottimella linkit opiskelijan ohjeisiin 
Demo
• JYU -> JAMK
• JAMK -> JYU

HUOM! Yhteistoteutukset, joissa eri 
oppilaitoksilla omat koodit (esim. EF-
yrittäjyysopinnot)
• Tiedot tulevat tarjottimelle
• Ilmoittautuminen oman oppilaitoksen 

järjestelmässä (JAMK: Peppi, JYU: Sisu)



Ohjeet

Nyt saatavilla infograafit
• Viiden vaiheen malli
• Verkossa
• Linkitys oppilaitosten sivuilta EF-ohjesivuille

Tulossa:
• Tarkat step-by-step ohjeet
• Printti: infograafi + tarkat ohjeet
• Ohjevideot

• Opintotarjottimen käyttö
• Ilmoittautuminen eri käyttäjäryhmille

• Esite ristiinopiskelusta korkeakouluopiskelijoille
(printti & verkkoversiot)

Muuta tarvittavaa ohje- ja tukimateriaalia?







Check list ohjauskeskusteluun
• Istuuko aiottu opintojakso tai –kokonaisuus 

opiskelijan HOPSiin?
• Kuinka hyvin aiottu opintojakso tai –

kokonaisuus tukee opiskelijan osaamisen 
kehittymistä?

• Täyttyvätkö mahdolliset esitietovaatimukset?
• Onko opintojaksolla suositus 

suoritusajankohdasta?
• Voiko opintojaksolle vielä ilmoittautua?

• Hakeutuminen vähintään 3 viikkoa ennen 
opintojakson alkua

• Onko erityisiä valintaperusteita?
• JAMK: pääasiallisesti ilmoittautumisjärjestys, mutta 

voi olla rajattu esim.  vain tietyn alan opiskelijoille?
• JYU: vaihtelee opintojaksoittain

• Jos opintojakso on täynnä
• JAMK: jonotus
• JYU: ei jonotusta

• Ennakoivan hyväksiluvun hakeminen?



Opiskelijamarkkinointi
• Tiedotus- ja markkinointiyhteistyö opiskelija- ja 

ainejärjestöjen kanssa
• Opiskelijalähettiläät ja tutorit
• Opiskelijaedustajat kärkialoilla
• Tapahtumat

• JAMK lukuvuoden avajaiset 25.8.
• JYU palveluyksiköiden pop-up messut 26.8.
• JYY messut 31.8.
• Hakijan päivä JAMK & JYU 13.11.
• Studia-messut  25.-26.11.
• Tutkijoiden yö 27.11.

• Videoita ja juttuja ristiinopiskelua tekevistä 
opiskelijoista

• Korkeakoulujen hakuoppaisiin varattu aukeama EF:lle

Pyyntö tiedekunnille, laitoksille & yksiköille:
 Nostakaa ristiinopiskelun mahdollisuuksia omassa 
viestinnässä ja markkinoinnissa
Kutsu meidät mukaan tapahtumiin ja tilaisuuksiin



Lisätietoja

JAMK: ristiinopiskelun koordinaattori Katja 
Räsänen, 040 145 4863, katja.rasanen@jamk.fi

JYU:  erityisasiantuntija Terhi Skaniakos, 040 
805 3374, terhi.skaniakos@jyu.fi

Yleiset: Outi Ruusuvirta-Uuksulainen, 
040 801 0835, outi.h.ruusuvirta@jyu.fi

SHARING 
THE KNOWLEDGE



Kiitos!

SHARING 
THE KNOWLEDGE

www.edufutura.fi

@edufuturajkl@edufuturajkl

EduFutura Jyväskylä EduFutura Jyväskylä
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