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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
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