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Webinaarin käytänteet

• Webinaari on jaettu kolmeen osaa. Kysymyksille & 
keskustelulle on aikaa kussakin osiossa lyhyen 
alustuksen jälkeen. 

• Pidä mikrofonisi mykistettynä ja kamera pois päältä
• Kysymykset ja kommentit kunkin alustuksen aikana 

chatin kautta
• Keskustelu chatissa on erittäin toivottavaa!
• Jos haluat keskustella ääneen koko osallistujajoukon 

kanssa, pyydä puheenvuoroa chatissa ja puheenvuoron 
saatuasi avaa mikrofonisi

• Webinaari tallennetaan
Tallenne: EduFutura.fi -> tapahtumakalenteri –> menneet 
tapahtumat



Agenda

1) Mitä EF-ristiinopiskelu? Mihin se 
perustuu? Kuinka sitä voi tehdä?

2) Ristiinopiskelun tarjonta & 
prosessit

3) Tuleva yhteistyö & resursointi



1. Ristiinopiskelu



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



Sopimus EduFutura Jyväskylä 
opetusyhteistyöverkostosta

”Osapuolet sitoutuvat tarjoamaan opiskelijoilleen 
opetussuunnitelmayhteistyöhön perustuvia opintojaksoja 
ja –kokonaisuuksia, jotka mahdollistavat ristiinopiskelun

oppilaitosten välillä.”

Taustalla Unifin ja Arenen puitesopimus

EF-tason sopimus, jotta toimijoiden ei tarvitse 
tehdä erillisiä sopimuksia eri aloilla, 
oppiaineissa yms.

• Määrittelee ristiinopiskelun & kohderyhmät

• Maksuttomuus opiskelijoille & volyymien ja 
talouden säännöllinen seuranta sekä 
mahdolliset tasoitukset oppilaitosten välillä

• Keskeistä sitoutuminen ops-perustaiseen 
yhteistyöhön



Osaamisen tunnistamisen ja 
tunnustamisen periaatteet 
EduFutura Jyväskylän 
oppilaitoksissa 

”EduFutura-oppilaitoksessa hankittua osaamista 
ei tarvitse uudelleen opiskella toisessa EduFuturan 
oppilaitoksessa tapahtuvassa ristiinopiskelussa.”

Perustuu osaamisperusteisiin ja moduulirakenteisiin 
opsehin ja kuvattuihin tavoiteltuihin osaamisiin

Ennakoiva hyväksilukeminen
• osana opetussuunnitelmatyötä
• osana opiskelijan henkilökohtaista opintopolkua 

(osa HOPSin rakentamista – opiskelijan haettava 
itse)

Korkeakoulututkintoon hyväksiluettavien opintojen 
tulee olla korkeakoulutasoisia (NQF-6 tai 7-tasot)

Osaamista NQF-tasolta 4
• Lisäosia kk-opiskelijoille, jotta osaaminen 

voidaan täydentää kk-tasoiseksi
• Mahdollista myös ahotoinnin kautta
Periaatteet ja täydentävä liite osoitteessa
https://edufutura.fi/henkilostolle/osaamisen-tunnistaminen-ja-
tunnustaminen-edufutura-ristiinopiskelussa/



1 2 3

Yksi oppilaitos tuottaa 
opintojakson tai moduulin ja 
sen opinnot ja avaa sen 
muille

Opetuksen tarjoajan 
määrittelemät opiskelijat 
voivat hakea opintojaksolle

Esimerkiksi
Suurin osa EF-
ristiinopiskelusta nyt tätä

Moduuli/opintojakso on tuotettu 
yhteisesti, ja sille voivat hakea yhdessä 
määriteltyihin opiskelijaryhmiin 
kuuluvat opiskelijat

Useamman oppilaitoksen opettajat 
yhdessä tiiminä: suunnittelu, toteutus 
ja arviointiperusteet 

Esimerkiksi
• Näkökulmia hyvinvointiin ja 

hyvinvointivalmennukseen
• Tiedot, taidot ja metodit
• EF-yrittäjyysopinnot

Rinnakkaisalojen 
sisällöltään tarpeeksi 
samankaltaisia ja 
toisensa korvaavia opintoja EF-
oppilaitoksissa

Moduulit/opintojaksot ovat 
vaihtoehtoisia 
osaamiskokonaisuuksia

Opiskelija valitsee 
HOPSin/HEKSin/HOKSin mukaan, 
minkä oppilaitoksen tarjonnasta 
hankkii osaamisensa

Esimerkiksi ? 

Potentiaalia esim. ICT-alalla

"Perinteinen" ristiinopiskelu Yhteistuotanto Vaihtoehto

Ristiinopiskelun kolme 
mallia



Kysymyksiä & kommentteja?



2. Ristiinopiskelun
tarjonta & prosessit



Ristiinopiskelun tarjonta koottu 
EF-opintotarjottimelle

edufutura.fi/opintotarjotin
• 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
• 75 lukiolaisille
• 89 ammattiin opiskeleville
• 113 ammattikorkeakouluopiskelijoille (64 JYU:lta & 4 Gradialta)
• 120 yliopisto-opiskelijoille (46 JAMKilta & 4 Gradialta)

Hakutoiminnot:
• Opiskelijaryhmät
• Alat/ oppiaineet
• Moduulit ja opintokokonaiset
• Englanniksi opiskeltavat opintojaksot



Ilmoittautuminen

Linkit tarkkoihin ilmoittautumisohjeisiin ja 
ohjevideoihin opintotarjottimen yläosassa

• Ilmo-prosessi erilainen riippuen opiskelijan koti- ja 
kohdeoppilaitoksesta

Oikea ilmoittautumisprosessi löytyy aina seuraamalla 
opintokortin ”Jatka tästä” –nappia



Haetaan 
haluttuun 
opetukseen
Hyväksyntä = 
opinto-oikeuden 
myöntäminen
Viesti opiskelijalle 
hyväksymisestä

Hakulomake
Luodaan 
opiskelijarooli 
järjestelmään

Viesti opiskelijalle 
käyttäjätunnusten 
aktivoimiseksi

Rekisteröinti
Opiskelija pääsee 
Sisu-opintotieto-
järjestelmään 
ilmoittautumaan.

Sisu-oikeudet

Käsittelyyn 2-3 
päivää Viive max 1 vko Viive 2-4 päivää Yhteensä n. 2 

vkoa

JYU:n kaksiosainen prosessi:
Opinto-oikeudenhaku & ilmoittautuminen



Kysymyksiä & kommentteja?



3. Tuleva yhteistyö & resursointi



Roolit EF-ristiinopiskelun
kehittämisessä

Substanssikärkialat
• EF-ristiinopiskelun tarjonta syntyy yhteisen ops-työn tuloksena
• Yhteinen OPS-työ jatkuva prosessi 

-> tarjontaa kehitetään läpi ops-kausien

Oppimisen uudistaminen tuottaa ristiinopiskelun infraa
• Prosessit, toimintamallit ja alustat
• Mittarit (mm. palaute & volyymit)
• Ohjauksen kehittäminen EF-yhteistyössä
• Tiedotus- ja ohjausmateriaalit

Opintojen markkinointi & tiedon jakaminen yhteistä työtä 



Opintotarjottimen 
päivittäminen

Opintotarjottimen 
päivittäminen

Opintotarjottimen 
päivittäminen

Opintotarjottimen 
päivittäminen

Tulevan vuoden 
Tarjonnan koonti

LUKUVUOSISYKLI



EF-ristiinopiskelun resursointi

Opintojen kehittäminen
• Osa oppilaitosten normaalia toimintaa

• Strategiarahoitus
• Mahdollista hakea EF-kehittämisrahoitusta uusien 

opintojen kehittämiseen

Ristiinopiskelu
• EF:n sisällä tarvittaessa tasoitukset oppilaitosten välillä, 

mikäli opiskelijavirrat epäsuhdassa (cf. EduFutura 
opetusyhteistyön verkostosopimus)

• OKM:n rahoitusmalli palkitsee korkeakouluja 
ristiinopiskelusta



Mistä löydän tietoa?

• edufutura.fi
• FAQs (kehitteillä)
• Ristiinopiskelun ilmoittautumisohjeet

• Infograafit
• Tarkat ohjeet
• Ohjevideot 

• EduFutura YouTube –kanava
• Oppilaitosten omat EF-infosivut

• Opiskelijoille
• henkilöstölle

• Ajankohtaiswebinaarit (EF tapahtumakalenteri: seuraava 9.2.2021)
• Kärkialoille suunnatut uutiskirjeet joka kuukauden 2. tiistai
• Kärkitiimien puheenjohtajatapaamiset
• Ristiinopiskelun klinikat kevätlukukaudella 2021
• Yhteiset työpajat
• Muut toiveet/ideat??



Lisätietoja EF-
ristiinopiskelusta
JAMK: ristiinopiskelun koordinaattori Katja 
Räsänen, 040 145 4863, 
katja.rasanen@jamk.fi

JYU:  edufutura@jyu.fi, Terhi Skaniakos, 040 
805 3374 & Riitta Miettinen, 040 630 6581

Gradia: Mira Ruth-Viitanen, 040 341 5832, 
mira.ruth-viitanen@gradia.fi

Yleiset: Outi Ruusuvirta-Uuksulainen, 
040 801 0835, outi.h.ruusuvirta@jyu.fi
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