
EduFutura-korkeakoulujen mahdollisuudet 
Gradian ja Norssin lukiolaisille

13.5.2020
Outi Ruusuvirta-Uuksulainen (EduFutura)

Also starring: Jarkko Sairanen (Gradia), Terhi Skaniakos (JYU), Maarit 
Korva (JAMK)



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



Webinaarin agenda
Tausta

Mitä mahdollisuuksia EF-korkeakoulut 
tarjoavat Gradian ja Norssin lukiolaiselle?

Miksi lukiolaisen kannattaa hyödyntää 
EF-korkeakoulujen mahdollisuuksia?

Mikä lukion opettajan rooli on tästä?

Miten lukiolainen voi hyödyntää EF-
korkeakoulujen mahdollisuuksia?



Tausta
EduFuturan missio 

Sharing the knowledge

Opiskelijalupaus
EduFutura tarjoaa opiskelijalle 
mahdollisuuden rakentaa       
joustava ja yksilöllinen opintopolku

Yhteinen (L)OPS-työ
EF Oppimisen uudistaminen: OPS-
työn tiimi

Uusi lukiolaki



Mitä EF-korkeakouluissa 
Gradian ja Norssin 
lukiolaiselle?



Mitä hyötyä lukiolaiselle?
• Tutustuminen alaan & sen opiskeluun 

korkeakoulussa
• Mahdollisuus kokeilla korkeakouluopintoja 

ilman pitkää sitoutumista
• Varmuutta valintaan tai poisvalintaan
• Tukea suunnan löytämiseen
• Opiskelutaitojen ja akateemisten valmiuksien 

kehittyminen
• Mahdollinen hyöty yo-kirjoituksissa, 

soveltuvuushaastattelussa tai personal
statementissä

• Suoritukset hyväksiluetaan lukio-opintoihin



Lukion opettajan rooli?

Valmis korkeakouluyhteistyöpaketti
Tutustu oman aineesi EF-tarjontaan

Kerro mahdollisuuksista potentiaalisille 
opiskelijoille

Ohjaa opon juttusille ilmoittautumaan

Tsemppaa opiskelijaa 
korkeakouluopinnoissa



Orientoivat opinnot & 
muut korkeakoulujen 
opintojaksot

Kaikki opintojaksot koottu 
EduFutura-opintotarjottimelle

edufutura.fi/opintotarjotin

Etsi opintoja

alan mukaan

opiskelijaryhmän mukaan

Ohjeet opiskelijalle



Käytännössä







Seuraava EduFutura-
korkeakouluopintojen 
road show 26.8.2020



Lisätietoja
Lyseon, Schildtin ja Norssin lukioiden 
sekä Jyväskylän aikuislukion opot

EduFutura:
Outi Ruusuvirta-Uuksulainen

JAMK:
Katja Räsänen
Maarit Korva

JYU:
Sisko Harvisalo (orientoivat opinnot)
Terhi Skaniakos (JYU muut opinnot)



Kiitos!

SHARING 
THE KNOWLEDGE

www.edufutura.fi

@edufuturajkl@edufuturajkl

EduFutura Jyväskylä EduFutura Jyväskylä
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