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Agenda
Tausta

Mitä mahdollisuuksia EF-
korkeakoulut tarjoavat Gradian ja 
Norssin lukiolaiselle?

Miksi lukiolaisen kannattaa 
hyödyntää EF-korkeakoulujen 
mahdollisuuksia?

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
 KK-opinnot EQF-tasolla 6 (alempi kk-tutkinto): 

hyväksiluku tason 4 tutkintoon (yo-tutkinto) ok
 Sisällyttäminen tai korvaaminen
 Voidaan myös sisällyttää tulevaan 

korkeakoulututkintoon: alkuperäinen, kk:ssa tehty 
suoritus hyväksiluetaan



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

https://edufutura.fi/opintotarjotin/

Etsi opintoja

alan mukaan

opiskelijaryhmän mukaan

Ohjeet opiskelijalle



Ilmoittautuminen
Muutos aiempaan:
 Opiskelijat ilmoittautuvat itse sekä JYU:n

että JAMKin opintoihin
 JYU:lla kaksi eri ilmoittautumistapaa 

(orientoivat opinnot vs. muut soveltuvat 
opinnot)

 Ei enää kiinteää ilmo-aikaa, ennen 
opintojakson alkua

Suositus:
Opiskelija suunnittelee opinnot yhdessä 
opon kanssa ja ilmoittautuminen tehdään 
yhdessä

Infograafit + tarkat ohjeet x 3
5 askelta, tarkka sisältöä vaihtelee 
hieman

Tulossa myös ohjevideot & markkinointia



Käytännössä







Seuraava EduFutura-
korkeakouluopintojen 
road show 26.8.2020



Lisätietoja
EduFutura:

Outi Ruusuvirta-Uuksulainen

JAMK:

Katja Räsänen

Maarit Korva

JYU:

Heli Joutsen (orientoivat opinnot)

Terhi Skaniakos (JYU muut opinnot)



Kiitos!

SHARING 
THE KNOWLEDGE

www.edufutura.fi

@edufuturajkl@edufuturajkl

EduFutura Jyväskylä EduFutura Jyväskylä
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