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Ristiin rastiin EduFuturassa: mistä 
puhumme, kun puhumme EF-
ristiinopiskelusta

Toiselta asteelta korkea-asteelle
• Orientoivat opinnot
• Muut 2. asteen opiskelijoille 

soveltuvat kk-opinnot
• Korkeakoulupolkuopinnot

EF-korkeakoulujen välinen 
ristiinopiskelu

EF-korkeakouluopiskelijoiden 
osaamisen täydentäminen 
Gradialla



EduFutura OPS-webinaari:  Ristiin rastiin EduFuturassa
9.10.2020 klo 9.00  - 11.00

9.00-9.25 Webinaarin avaus

9.25-9.50 Yksilölliset ja joustavat opintopolut: missä mennään? 

9.50- 10.20 Korkeakouluopiskelijat Gradialla:
korkeakouluopiskelijoiden osaamisen
täydentäminen toisella asteella

10.20-10.45 Korkeakouluyhteistyö LOPS2021:ssa

10.45-11.00 Keskustelua, kysymyksiä, kommentteja



Yhteinen EF OPS-työ: 
mennyttä ja tulevaa

Hannu Ikonen



O P E T U S S U U N N I T E L M A S E M I N A A R I  9 . 1 0 . 2 0 2 0 

MENNYTTÄ
• Aloitus keväällä 2017
• OPS-uudistus 2019-2020
• Ristiinopiskelumahdollisuudet verkkosivuilla 2020
• Opetusyhteistyön verkostosopimus
• Osaamisen tunnistamisen ja tunn. periaatteet

TULEVAA
• Kehittämisrahastoprojektien tulokset käyttöön
• Systemaattinen OPS-yhteistyön jatkaminen
• Opiskelijoiden ja opettajien palautteen analyysi
• Taloudellisen vaikutuksen seuranta ja arviointi
• Jatkuvan oppimisen kokonaisuus



Tiedot, taidot ja metodit-
opintojakso

Sirpa Tuomi



Tiedot, taidot ja 
metodit (2 op)
– suhde tietoon eri 
koulutusaloilla

Mikko Simula (JY)

Matti Vesa Volanen (JY)

Sirpa Tuomi (JAMK)

Jarkko Sairanen (Gradia/lukiot)

Anne Maria Tikkanen (Gradia/ammatillinen 
koulutus)

Mira Ruth-Viitanen (Gradia/ammatillinen koulutus)



Erilainen suhde tietoon ja metodeihin eri 
koulutuslaitoksissa

9.10.2020
JYU. Since 1863.

Ammattikorkea-
koulu

• kouluttaa ammatillisiin 
asiantuntijatehtäviin

• koulutus perustuu työelämän ja 
sen kehittämisen vaatimuksiin 
sekä tutkimukseen, taiteellisiin 
ja sivistyksellisiin lähtökohtiin.

II-aste

• koulutus antaa valmiudet 
jatko-opintoihin

• ammatillinen koulutus lisää 
ja ylläpitää väestön 
ammatillista osaamista, 
kehittävät työ- ja 
elinkeinoelämää ja tukevat 
elinikäistä oppimista ja 
ammatillista kasvua.

Yliopisto

• vapaa tutkimus
• tieteellinen ja taiteellinen 

sivistys
• tutkimukseen perustuva 

ylin opetus
• kasvattaminen isänmaan 

ja ihmiskunnan 
palvelemiseen. 

Metodit

Tieteen kehittäminen ja 
yhteiskunnan 
tietotarpeet

Asiantuntijatyön ja 
kehittämisen 
tietotarpeet

Ammatin harjoittamisen 
tietotarpeet ja valmiudet 

jatko-opintoihin



Eritellään koulusta työelämään 
siirtymistä ja siihen liittyviä 

tekijöitä sekä siinä  
tapahtumassa olevia 

muutoksia

MINÄ, KOULU JA TYÖ

Käydään läpi yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen 

historiaa ja suhdetta työhön

YLIOPISTO,

AMMATTIKORKEAKOULU,

TYÖ

MINÄ JA MAAILMA

Eritellään yksilön  suhteita 
maailmaan eri näkökulmista, 

kokemusta ja kokeisuuden 
kehittymistä,

Eritellään työn ja leikin 
suhdetta, eri elämänpiirejä ja 
niissä tapahtuvaa oppimista

TEORIA, KÄYTÄNTÖ,

TUOTANTO, VAIHTO

… ALUSSA OLI SUO, 

KUOKKA JA JUSSI

Käydään läpi työn ja 
teknologian kehitystä, eri 
elämänpiirien muutoksia.

ASIANTUNTIJATYÖ

Käydään läpi metodien 
syntymistä ja eriytymistä: 

kvantitatiivinen, kvalitatiivinen, 
kehittävä työntutkimus

TIEDOT, TAIDOT, METODIT - KURSSIASKELLUS

Käydään läpi työelämän 
nykyisiä kehitystekijöitä, 

teknistä kehitystä 
työorientaatioita.

MINÄ JA TYÖ

Kukin askel sisältää 20-25 min esityksen,
suomen ja englanninkielisen lyhyen aineiston ja tehtävät



Yksilölliset ja joustavat 
opintopolut: missä mennään?

Outi Ruusuvirta-Uuksulainen ja Terhi Skaniakos



Tilannekatsaus:
EduFutura-ristiinopiskelu 
käynnistynyt syksyllä 2020
Ristiinopiskelun tarjonta koottu 05/2020 avatulle opintotarjottimelle

• Orientoivat opinnot
• Muut 2. asteen opiskelijoille soveltuvat kk-opinnot
• Korkeakoulupolkuopinnot
• Korkeakoulujen välinen ristiinopiskelu

• Temaattisia moduuleita (n. 20 kpl)
• Yksittäisiä opintojaksoja

Tarjottimella ensi vaiheessa n. 150 opintojaksoa
• 67 lukiolaisille
• 75 ammattiin opiskeleville
• 104 ammattikorkeakouluopiskelijoille
• 111 yliopisto-opiskelijoille

Tarjonta erityisen vahvaa EF-kärkialoilla

Tarjottimelle tehty useita toiminto- ja sisältöpäivityksiä

Opintohallinnon prosessit luotu & ohjeet laadittu eri opiskelijaryhmille

EF-ristiinopiskelun markkinointi 
• 2. aste: EF road show, EF-koordinaattorit, opot yms.
• Korkeakoulujen välisen ristiinopiskelun markkinointi alkuvaiheessa



EF-ristiinopiskelun alustavia 
ilmoittautumismääriä

Toiselta asteelta EF-
korkeakouluihin
Gradia -> JAMK

• Yksittäiset opintojaksot: 18 ilmoittautumista

• Korkeakoulupolkuopinnot: 75 opiskelijaa

Gradia -> JYU

• Orientoivat opinnot: 50 ilmoittautumista

• Muut kk-opinnot: 13 opiskelijaa

• HUOM! Mind the gap –opintojakso myös Gradia-
lukioiden omassa tarjonnassa (ei näy ristiinopiskelun 
lukuina)

Norssi -> JYU

• Orientoivat opinnot: 4 ilmoittautumista

• Muut kk-opinnot: 1 opiskelija

→ 161 ilmoittautumista

Korkeakoulujen välinen 
ristiinopiskelu
JAMK-> JYU: 41 opinto-oikeushakemusta

JYU-> JAMK: 76 ilmoittautumista

→ 117 ilmoittautumista

Yhteensä 278 ilmoittautumista 
EF-ristiinopiskeluun lokakuun 
alkuun mennessä



Mikä opiskelijoita kiinnostaa 
EF-ristiinopiskelussa?

Gradia -> JAMK

Korkeakoulupolkuopinnot

Gradia -> JYU

Orientoivat opinnot
• Psykologia
• Kasvatustiede
• Kauppatieteet
• Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen
• Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio

Muut kk-opinnot
• ICT

Norssi -> JYU
• Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin

JAMK-> JYU
• Hyvinvointiosaamisen ja -valmennuksen moduuli 
• Varhaiserityiskasvatuksen pedagogiikka 
• Draama ja kirjallisuus
• Taide tapahtumana
• Musiikillinen luovuus

JYU-> JAMK
• Leikki ja liikunta lapsen kehityksen ja oppimisen 

tukena
• FF Hyvinvointia musiikista
• Alle 3-vuotiaiden musiikkikasvatus
• Ravitsemus osana hyvinvointia
• Toimintakyvyn arviointi



Opintotarjottimen 
päivittäminen

Opintotarjottimen 
päivittäminen

Opintotarjottimen 
päivittäminen

Opintotarjottimen 
päivittäminen

Tulevan vuoden 
Tarjonnan koonti

LUKUVUOSISYKLI



Korkeakouluopiskelijat Gradialla: 
korkeakouluopiskelijoiden osaamisen 

täydentäminen toisen asteen opinnoilla

Mira Ruth-Viitanen, Outi Ruusuvirta-Uuksulainen, Katja Räsänen, Mia 
Kärkkäinen, Mikko Niemelä



Korkeakouluopiskelijoiden osaamisen 
täydentäminen toisen asteen opinnoilla

Miksi?
• Työelämän tarpeet
• Opiskelijoiden kiinnostus: kk-opiskelijoita jo nyt Gradialla täydentämässä 

osaamistaan (esim. media-alalla)
• EF-opiskelijalupaus: EduFutura tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa joustava 

ja yksilöllinen opintopolku 

Korkeakoulututkintoon hyväksiluettavien opintojen tulee olla 
korkeakoulutasoisia (EQF-6 tai 7)
→ EQF-tason 4 osaaminen on täydennettävä korkeakoulutasoiseksi

Resurssihaaste Gradian näkökulmasta
• OKM:n rahoitusmalli palkitsee tutkinnon osien suorittamisesta, ei pienemmistä 

suoristuksista
→ Kysymys Gradian sisäisessä keskustelussa

Lukuvuonna 2020-21 pilotteja: kiinnostuneita mahtuu vielä mukaan!



Case: Työturvallisuuspäivä 9.2.2021 
• Gradian järjestämä, Gradian tiloissa. AVI ollut mukana kehittämässä päivää. 
• Gradiasta mukana 14 ryhmää (n. 250 opiskelijaa): sähkö, talotekniikka, 

pintakäsittely, puuala ja talonrakennus. 
• Pilotti: JAMKista mukaan TRY20S1-ryhmä (n. 60 opiskelijaa), päivään 

osallistuminen on osa Talonrakennustekniikan perusteet –opintojaksoa.
• Pilotin jälkeen arvioidaan, tulisiko JAMKista muita aloja mukaan tulevaisuudessa.



gradia.fi

● Laulunkirjoittaminen, 10 op

● Vanha musiikki

● Säveltäminen, 10 op 

Ilmoittautumiskäytännöt vielä puutteelliset ja työn 

alla: 

● Ilmoittautuminen opinto-ohjaajan, EF-

koordinaattorin, kautta 

● Opiskelijarekisteriin ja opettajan arviointikirjalle 

nostaminen ja arviointi 

Ristiinopiskelun näkyväksi tekeminen työn alla:

● esim. wilman aloitussivulle 

Gradia musiikki, 

musiikkialan perustutkinto tarjoaa 

EduFutura –opintoina:

Mia Kärkkäinen



Korkeakouluopiskelijat Gradialla 
Pilotti Case: Gradia Media-ala ja Historian ja etnologian laitos, 

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

• Opinnot ovat osa Historian ja etnologian kulttuuriympäristön 
havainnointi ja dokumentointi opintoja

• Suunnittelusta vastaavat professori Outi Fingerroos (yliopisto) ja 
opettaja Mikko Niemelä (Gradia) 

• Toteutus keväällä 2021
• EduFutura:

Mukautettu sisältö 3-5op, josta 0-2op etätyöskentelynä
• Gradian Tutkinnonosa:

MEDIAMATERIAALIEN TEKEMINEN, 15 osp
Sisältöteemat: 

• Valokuvaus järjestelmäkameralla 
• Videokuvaus järjestelmäkameralla, kuva- ja äänikerronnallinen 

kokonaisuus
• Ammatillinen käytös



EduFutura ja Gradia-lukioiden LOPS

Kirsi Paukku ja Jarkko Sairanen



EduFutura ja Gradia-
lukioiden LOPS
K I R S I  PAU K K U

J A R K KO  SA I R A N E N



LOPS2021

Aikuislukio

Schildtin 
lukio

KT

Jyväskylän 
Lyseon 

lukio



Aikataulu

Orientoitumine
n

Yleinen osa

Ainekohtainen 
osa

Yleinen osa

Viimeistely

Haltuunotto

Syksy 

2019

Kevät 

2020

Syksy 

2020
Kevät 

2021



Perusteet 
yhteistyölle 
korkeakoulujen 
kanssa

Lukiokoulutus antaa opiskelijalle 
valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon 
johtavat opinnot yliopistossa tai 
ammattikorkeakoulussa. (Lukiolaki 
714/2018, 2 § 1 mom.)

Osa lukiokoulutuksen oppimäärän 
opinnoista on järjestettävä yhteistyössä 
yhden tai useamman korkeakoulun 
kanssa. (Lukiolaki 714/2018, 13 § 3 
mom).



EduFutura-
yhteistyö

Jyväskylän lukiokoulutus 

vastaa haasteeseen 

EduFutura-yhteistyön kautta

https://edufutura.fi/opintotarjo

tin/

https://edufutura.fi/opintotarjotin/


Gradia-lukioiden 
linjasuunnitelmat
= tarjotaan aiempaa 
laajemmat 
opintokokonaisuudet

• IT-linja

• Urheilulinja

• Musiikkilinja

• Tiimi- ja yrittäjyyslinja

• Linja merkitsee sitoutumista opiskeluun: kun 

valitsee tietyn lukiolinjan, osallistuu 

automaattisesti myös linjalla tarjottaviin 

korkeakouluopintoihin. 

•Toteutuminen syksyllä 2022?



Tällä hetkellä 
keskusteltavana

• Koulujen väliset rajapinnat 
(ilmoittautuminen, opintojaksojen suorittaminen ja 
arvosanojen siirtyminen), eli järjestelmään liittyy 
ongelmia.

• Opintojaksoille ilmoittautuminen, jakson aloittaminen 
ja sen suorittaminen loppuun – opiskelijalla on jo 
valmiiksi täysi opintojaksotarjotin.

• Osallistujia on ollut tähän asti niukasti.

• Korkeakouluopintojaksojen palkittaminen 
(opintojaksojen saaminen rakenteeseen)

• Korkeakouluopintojaksojen kirjaaminen ePerusteisiin 
on haastavaa (opintojaksot on sijoitettava aina jonkin 
oppiaineen alle).



LOPS on 
joustava 
asiakirja

• Tavoitteenamme on saada LOPS valmiiksi 

tämän vuoden loppuun mennessä. 

• Korkeakouluyhteistyön kehittäminen ei 

kuitenkaan pääty tähän, eli uusia ideoita 

otetaan edelleen vastaan.



tsemiä



Kuinka tästä eteenpäin?
OPS-tapahtumia tulossa
• OPS-webinaari EF-kärkialojen toimijoille (ennen joulua)
• Ensimmäiset kokemukset EF-ristiinopiskelusta –workshopit (kevät 2021)

• Opettajat, ohjaajat & muu henkilöstö
• Opiskelijat, yhteistyössä EF Student Forumin kanssa

Yhteinen EF OPS-työ jatkuu: alakohtainen yhteistyö
• Opiskelija-aloitteet

Oppimisen uudistamisen tiimit
• OPS-työn tiimi: prosessien jatkuva kehittäminen, mittarit (mm. palaute & 

volyymit) yms.
• Siirtymät-tiimi: toimintamallien kehitys jatkuu (mm. tukijärjestelmä, 

korkeakoulupolkuopinnot lukioihin ja JYU:lle) yms.
• Ohjauksen kehittämisen tiimi: EF-ohjauksen palvelukartta opiskelijalle



Kiitos!

SHARING 
THE KNOWLEDGE

www.edufutura.fi

@edufuturajkl@edufuturajkl

EduFutura Jyväskylä EduFutura Jyväskylä


