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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).
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Erityislinjojen suhteuttaminen rakenteeseenYS-aikojen motivointi vs. tehokkuusOpecast



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
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