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Webinaarin agenda
Tausta

Mitä mahdollisuuksia EF-korkeakoulut 
tarjoavat Gradian ammatillisille opiskelijoille?

Miksi ammatillisen opiskelijan kannattaa 
hyödyntää EF-korkeakoulujen 
mahdollisuuksia?

Mikä ammatillisen opon rooli on tästä?

Miten ammatillinen opiskelija voi hyödyntää 
EF-korkeakoulujen mahdollisuuksia?



Tausta
EduFuturan missio 

Sharing the knowledge

Opiskelijalupaus
EduFutura tarjoaa opiskelijalle 
mahdollisuuden rakentaa       
joustava ja yksilöllinen opintopolku

5-15 osp korkeakouluopintoja 
ammatillisissa perustutkinnoissa

Laki ammatillisesta koulutuksesta



Mitä hyötyä ammatilliselle 
opiskelijalle?
• Tutustuminen alaan & sen opiskeluun 

korkeakoulussa
• Mahdollisuus kokeilla korkeakouluopintoja 

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

kehittyminen
• Mahdollinen hyöty yo-kirjoituksissa (KT), 

soveltuvuushaastattelussa tai personal
statementissä

• Suoritukset sisällytetään ammatillisiin 
opintoihin



Ammatillisen opon rooli 
ristiinopiskelun ohjauksessa

 Tutustu EF-tarjontaan

 Tue ryhmänohjaajia EF-ristiinopiskeluun
kannustamisessa (ro tehtävänä on kertoa 
EduFuturan tarjoamista mahdollisuuksista ja 
huomioida korkeakouluopinnot HOKS-
ohjauksessa)

 Kerro mahdollisuuksista opiskelijoille

 Ohjaa EF-koordinaattorin juttusille 
ilmoittautumaan

 Tsemppaa opiskelijaa korkeakouluopinnoissa



Mitä EF-korkeakouluissa 
Gradian ammatillisille 
opiskelijoille?



Tarjonta
Koko EduFutura-ristiinopiskelun
tarjonta koottu opintotarjottimelle

edufutura.fi/opintotarjotin

Etsi opintoja

alan mukaan

opiskelijaryhmän mukaan

Ohjeet opiskelijalle



Ohjeet

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

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

• Opintotarjottimen käyttö
• Ilmoittautuminen eri käyttäjäryhmille

• Opettajan & ohjaajan ohjeet –kirjanen

Muuta tarvittavaa ohje- ja tukimateriaalia?





EduFutura-
korkeakouluopintojen road
show
Jyväskylä & Jämsä verkkototeutus 
26.8.2020 klo 8.30-9.00 & 14.30-15.00
Jämsä live-tapahtuma 10.9.2020



Lisätietoja
Gradia ammatillinen koulutus: 
Mira Ruth-Viitanen ja EF-koordinaattorit

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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