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1. Tervetuloa / Terhi Skaniakos JYU  
2. Gradian koulutustarjonta / Elina Vettenranta ja 

Krista Hanski Gradia 
3. Gradian tuleva opintotarjonta EF-tarjottimelle ja 

prosessi  korkeakouluopiskelijan näkökulmasta / 
Mira Ruth-Viitanen Gradia  

4. Caset: 

• Taidekasvatus / Leena Pantsu JAMK ja Raija Perko 
JYU 

• Media-ala / Outi Fingerroos JYU ja Mikko Niemelä 
Gradia 

• Ravintola- ja catering-ala / Jarmo Suomalainen 
Gradia 

• Sosiaali- ja terveysala / Leena Elomaa Gradia  
• Rakennusala / Katja Räsänen JAMK 

Keskustelua ja yhteenvetoa 



Mistä puhumme, kun puhumme EF-ristiinopiskelusta

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

soveltuvat kk-opinnot
• Korkeakoulupolkuopinnot

EF-korkeakoulujen välinen 
ristiinopiskelu

EF-
korkeakouluopiskelijoiden 
osaamisen täydentäminen 
Gradialla
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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 oppilaitoksissa 

”EduFutura-oppilaitoksessa 
hankittua osaamista ei tarvitse 

uudelleen opiskella toisessa 
EduFuturan oppilaitoksessa 

tapahtuvassa 
ristiinopiskelussa.”

Osaamisperustaisuus pohjana

Ennakoiva hyväksilukeminen
• osana opetussuunnitelmatyötä
• osana opiskelijan henkilökohtaista opintopolkua ja 

HOPSia

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

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

täydentää kk-tasoiseksi
• Mahdollista myös ahotoinnin kautta
• Luodaan käytänteitä ja malleja tähän kevään aikana

Periaatteet ja täydentävä liite osoitteessa: 
https://edufutura.fi/henkilostolle/osaamisen-tunnistaminen-ja-
tunnustaminen-edufutura-ristiinopiskelussa/



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

JYU:  edufutura@jyu.fi, Terhi Skaniakos & 
Riitta Miettinen

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

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

Presenter
Presentation Notes
Outi
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Astetta 
enemmän mahdollisuuksia
Gradian koulutustarjonta
9.2.2021 Krista Hanski ja Elina Vettenranta



gradia.fi

Osuvaa osaamista työelämään

Muuttuva työelämä vaatii jatkuvaa osaamisen 
kehittämistä, esim. Sitran Megatrendit 2020 mukaan 
mm.

ekologinen kestävyyskriisi
teknologian kehitys

-> innostus jatkuvaan oppimiseen, joustava 
urasuunnittelu, tulevaisuustaidot

Koulutuksen järjestäjän varmistettava
aktiivinen vuoropuhelu osaamistarpeista
sopiva koulutustarjonta
ketterät rakenteet mahdollistavat joustavat 
toteutustavat
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● Jyväskylän aikuislukio
●Yksittäiset aineopinnot
●Tutkinto-opiskelu
●Opiskelu sivutoimista
●Yli 18-vuotiaille

● Jyväskylän Lyseon lukio ja Schildtin lukio
●Päivälukiot, opiskelu päätoimista
●Lukion päättötodistus ja ylioppilastutkinto

Lukio-opinnot Gradiassa
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● 27 ammatillista perustutkintoa, joista 
valmistutaan yli 50 eri tutkintonimikkeeseen

● Lukuisia ammatti- ja erikoisammattitutkintoja 
oman osaamisen syventämiseen

● Lyhyt- ja lupakorttikoulutuksista 
täsmäosaamista

● Ammatilliseen koulutukseen valmentava 
koulutus VALMA

● Oppisopimuskoulutuksella mahdollisia kaikki 
ammatilliset tutkinnot

Ammatilliset opinnot 
Gradiassa
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Gradian suosituimmat ammatilliset koulutukset
- jatkuvan haun hakijamäärät vuonna 2020, yhteensä Jkl + Jämsä = 5733

Ammatilliset tutkinnot  Gradia Jyväskylä (yht. 4776)
Perustutkinnot (yht. 2800)
1. Sosiaali- ja terveysalan pt 483
2. Liiketoiminnan pt  388
3. Logistiikan pt 246
Ammattitutkinnot (yht. 516)
1. Liiketoiminnan at 59
2. Kasvatus- ja ohjausalan at 57
3. Media-alan at / Hieronnan at 48
4. Mielenterveys- ja päihdetyön at 35
5. Lähiesimiestyön at 31
Erikoisammattitutkinnot (yht. 336)
1. Liikenneopettajan eat 162
2. Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden eat 34
3. Mielenterveys- ja päihdetyön eat 25

4. Johtamisen ja yritysjohtamisen eat 21
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Ammatilliset tutkinnot Gradia Jämsä 
(yht. 1018)

Ammatilliset perustutkinnot (yht. 836)
1. Sosiaali- ja terveysalan pt 293
2. Kasvatus ja ohjausalan pt 86
3. Puutarha-alan pt 67

Ammattitutkinnot (yht. 172)
1. Luontoalan at 30
2. Hieronnan at 27 
3. Matkailupalvelujen at 25

Erikoisammattitutkinnot (yht. 4)
1. Metsäalan eat 4
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Ammatilliset tutkinnot

Oppisopimuskoulutus yht. 759

Gradia Jyväskylä yht. 714
1. Lähiesimiestyön at 53
2. Liiketoiminnan at 31
3. Johtamisen ja yritysjohtamisen eat 24
4. Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluiden eat 20
5. Liikenneopettajan eat 17

Gradia Jämsä yht. 45
1. Metsäalan pt 9
2. Lähiesimiestyön at 6
3. Kasvatus- ja ohjausalan pt 5
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Gradia kouluttaa uran 
eri vaiheissa

●Vaihtoehtoina oppisopimus-, työvoima-
tai omaehtoinen opiskelu
●Yksilölliset opintopolut
●Puuttuvan osaamisen hankkiminen
●Joustavat osaamisen hankkimisen tavat
●Painotus työelämässä oppimisessa
●Koulutustarjonnan ennakoiva 

suunnittelu yhdessä työelämän kanssa: 
Osuvaa osaamista työelämään!
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Tyypillisiä esimerkkejä 
koulutuspoluista Gradiassa

● Uudelle alalle perustutkinnolla tai 
ammattitutkinnolla

● Nopeasti työllistävät työvoimakoulutukset
● Asiantuntijaksi erikoisammattitutkinnolla
● Varmuutta ja osaamista esimiestehtäviin 

johtamis- ja esimieskoulutuksilla
● Yrittäjyyskoulutukset liiketoiminnan kehittämisen 

tukena
● Täsmäosaamista tutkinnon osilla ja 

lyhytkoulutuksilla
● Työelämän muutoksissa tukena Rekry-, Täsmä-

ja Muutoskoulutukset sekä myyntikoulutukset



gradia.figradia.fi

Presenter
Presentation Notes
Ammatilliset perustutkinto-opiskelijatKalenterivuoden aikana kirjoilla olleet ammatillisen perustutkinnon opiskelijat.Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijat (at, eat)Kalenterivuoden aikana kirjoilla olleet ammatti- ja erikoisammattitutkinnon opiskelijat.LukiokoulutusLukiokoulutuksessa kalenterivuoden aikana kirjoilla olleet opiskelijat (lukion varsinaiset opiskelijat).Muu koulutus (ei-tutkintoon johtava)Muut kuin tutkintotavoitteiset ja taiteen perusopetuksen opiskelijat (valma, luva, perusopetus, lyhytkurssit, lukion aineopiskelijat, maksulliset ja yrityskohtaiset ei-tutkintotavoitteiset koulutukset).Musiikin ja tanssin harrastajat (taiteen perusopetus)Taiteen perusopetuksen vuoden aikana kirjoilla olleet harrastajat.Opiskelijatyytyväisyys (asteikko 1-5)Mittarina käytetty tutkintotavoitteisen ammatillisen koulutuksen päättövaiheen palautteen (kokonaisarvosana, valtakunnallisesta Amispalautteesta) sekä lukiokoulutuksen valmistumisvaiheen palautteen (Inka -palaute) keskiarvoa.Opiskelijat yhteensäVuoden 2019 aikana kirjoilla olleet opiskelijat.Työelämä- ja yritysasiakkuudetKoulutussopimus- ja oppisopimuskumppanit vuoden 2019 aikana sekä muut Gradian työelämä- ja yritysasiakkuudet kalenterivuodelta 2019.Meiltä maailmalleGradian opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden henkilömäärä vuositasolla. Suosituimmat kohdemaat: Saksa, Espanja, Hollanti.Maailmalta meilleGradiaan saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden ja asiantuntijavieraiden määrä vuositasolla. Eniten kansainvälisiä vieraita saapui Saksasta, Hollannista, Italiasta.KoulutusvientiGradia on ensimmäisenä Suomessa vienyt ammatillista koulutusta mm. Qatariin ja Kiinaan, myöntäen myös ensimmäiset suomalaiset ammatillisen koulutuksen tutkinnon osat ja tutkinnot ulkomailla. Ensimmäinen suomalais-kansainvälinen lukio perustettiin Qatariin syksyllä 2019 yhdessä EduCluster Finlandin kanssa.LiikevaihtoGradian liikevaihto vuonna 2019. Suoritetut tutkinnot 20193685 suoritettua ammatillista tutkintoa, joista 87 yhteistyössä kumppanioppilaitosten kanssa.�Lisäksi 665 lukion päättötodistusta ja 41 IB-diplomia.Eri tutkintojaSuoritettujen eri tutkintojen määrä.Henkilöstö31.12.2019 yhteensä kuntayhtymän palveluksessa olleet päätoimiset, vakinaiset ja määräaikaiset henkilöt. Luvussa ei mukana virkavapailla olevia henkilöitä.Josta opetushenkilöstöäOpetus- ja ohjaushenkilöstön määrä.Yrittäjyys�Gradian yrittäjyyden oppimismalli valittiin Euroopan parhaaksi vuonna 2019. Kyseessä oli EU:n ammatillisen koulutuksen tunnustuspalkinto huippuosaamisesta.Gradiassa jokainen opiskelija voi opiskella yrittäjyyttä ja kokeilla yrittäjänä toimimista joko perustamalla vuoden ajaksi NY (Nuori Yrittäjyys) -yrityksen tai liittymällä monialaiseen, pedagogiseen osuuskuntaan. Lisäksi Gradian yrittäjyyden ekosysteemi tarjoaa jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden valmentajien tukemaan esihautomo- ja hautomotoimintaan Jyväskylän Yritystehtaassa. Gradiassa on useina vuosina ollut Suomen eniten opiskelijayrityksiä.SM-kisamenestys (Taitaja)Gradia on useana vuonna peräkkäin ollut kolmen kärjessä Taitaja-kilpailuissa parhaiten menestyneiden koulutuksenjärjestäjien joukossa.Äidinkieli muu kuin suomiGradian opiskelijat, joiden äidinkieli on jotain muuta kuin suomi.Eri kieliäGradian opiskelijoiden eri äidinkielien määrä sisältäen suomen kielen. Ammatilliset perustutkinto-opiskelijatKalenterivuoden aikana kirjoilla olleet ammatillisen perustutkinnon opiskelijat.Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijat (at, eat)Kalenterivuoden aikana kirjoilla olleet ammatti- ja erikoisammattitutkinnon opiskelijat.LukiokoulutusLukiokoulutuksessa kalenterivuoden aikana kirjoilla olleet opiskelijat (lukion varsinaiset opiskelijat).Muu koulutus (ei-tutkintoon johtava)Muut kuin tutkintotavoitteiset ja taiteen perusopetuksen opiskelijat (valma, luva, perusopetus, lyhytkurssit, lukion aineopiskelijat, maksulliset ja yrityskohtaiset ei-tutkintotavoitteiset koulutukset).Musiikin ja tanssin harrastajat (taiteen perusopetus)Taiteen perusopetuksen vuoden aikana kirjoilla olleet harrastajat.Opiskelijatyytyväisyys (asteikko 1-5)Mittarina käytetty tutkintotavoitteisen ammatillisen koulutuksen päättövaiheen palautteen (kokonaisarvosana, valtakunnallisesta Amispalautteesta) sekä lukiokoulutuksen valmistumisvaiheen palautteen (Inka -palaute) keskiarvoa.Opiskelijat yhteensäVuoden 2019 aikana kirjoilla olleet opiskelijat.Työelämä- ja yritysasiakkuudetKoulutussopimus- ja oppisopimuskumppanit vuoden 2019 aikana sekä muut Gradian työelämä- ja yritysasiakkuudet kalenterivuodelta 2019.Meiltä maailmalleGradian opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden henkilömäärä vuositasolla. Suosituimmat kohdemaat: Saksa, Espanja, Hollanti.Maailmalta meilleGradiaan saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden ja asiantuntijavieraiden määrä vuositasolla. Eniten kansainvälisiä vieraita saapui Saksasta, Hollannista, Italiasta.KoulutusvientiGradia on ensimmäisenä Suomessa vienyt ammatillista koulutusta mm. Qatariin ja Kiinaan, myöntäen myös ensimmäiset suomalaiset ammatillisen koulutuksen tutkinnon osat ja tutkinnot ulkomailla. Ensimmäinen suomalais-kansainvälinen lukio perustettiin Qatariin syksyllä 2019 yhdessä EduCluster Finlandin kanssa.LiikevaihtoGradian liikevaihto vuonna 2019. Suoritetut tutkinnot 20193685 suoritettua ammatillista tutkintoa, joista 87 yhteistyössä kumppanioppilaitosten kanssa.�Lisäksi 665 lukion päättötodistusta ja 41 IB-diplomia.Eri tutkintojaSuoritettujen eri tutkintojen määrä.Henkilöstö31.12.2019 yhteensä kuntayhtymän palveluksessa olleet päätoimiset, vakinaiset ja määräaikaiset henkilöt. Luvussa ei mukana virkavapailla olevia henkilöitä.Josta opetushenkilöstöäOpetus- ja ohjaushenkilöstön määrä.Yrittäjyys�Gradian yrittäjyyden oppimismalli valittiin Euroopan parhaaksi vuonna 2019. Kyseessä oli EU:n ammatillisen koulutuksen tunnustuspalkinto huippuosaamisesta.Gradiassa jokainen opiskelija voi opiskella yrittäjyyttä ja kokeilla yrittäjänä toimimista joko perustamalla vuoden ajaksi NY (Nuori Yrittäjyys) -yrityksen tai liittymällä monialaiseen, pedagogiseen osuuskuntaan. Lisäksi Gradian yrittäjyyden ekosysteemi tarjoaa jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden valmentajien tukemaan esihautomo- ja hautomotoimintaan Jyväskylän Yritystehtaassa. Gradiassa on useina vuosina ollut Suomen eniten opiskelijayrityksiä.SM-kisamenestys (Taitaja)Gradia on useana vuonna peräkkäin ollut kolmen kärjessä Taitaja-kilpailuissa parhaiten menestyneiden koulutuksenjärjestäjien joukossa.Äidinkieli muu kuin suomiGradian opiskelijat, joiden äidinkieli on jotain muuta kuin suomi.Eri kieliäGradian opiskelijoiden eri äidinkielien määrä sisältäen suomen kielen. Ammatilliset perustutkinto-opiskelijatKalenterivuoden aikana kirjoilla olleet ammatillisen perustutkinnon opiskelijat.Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijat (at, eat)Kalenterivuoden aikana kirjoilla olleet ammatti- ja erikoisammattitutkinnon opiskelijat.LukiokoulutusLukiokoulutuksessa kalenterivuoden aikana kirjoilla olleet opiskelijat (lukion varsinaiset opiskelijat).Muu koulutus (ei-tutkintoon johtava)Muut kuin tutkintotavoitteiset ja taiteen perusopetuksen opiskelijat (valma, luva, perusopetus, lyhytkurssit, lukion aineopiskelijat, maksulliset ja yrityskohtaiset ei-tutkintotavoitteiset koulutukset).Musiikin ja tanssin harrastajat (taiteen perusopetus)Taiteen perusopetuksen vuoden aikana kirjoilla olleet harrastajat.Opiskelijatyytyväisyys (asteikko 1-5)Mittarina käytetty tutkintotavoitteisen ammatillisen koulutuksen päättövaiheen palautteen (kokonaisarvosana, valtakunnallisesta Amispalautteesta) sekä lukiokoulutuksen valmistumisvaiheen palautteen (Inka -palaute) keskiarvoa.Opiskelijat yhteensäVuoden 2019 aikana kirjoilla olleet opiskelijat.Työelämä- ja yritysasiakkuudetKoulutussopimus- ja oppisopimuskumppanit vuoden 2019 aikana sekä muut Gradian työelämä- ja yritysasiakkuudet kalenterivuodelta 2019.Meiltä maailmalleGradian opiskelija- ja henkilöstöliikkuvuuden henkilömäärä vuositasolla. Suosituimmat kohdemaat: Saksa, Espanja, Hollanti.Maailmalta meilleGradiaan saapuvien kansainvälisten opiskelijoiden ja asiantuntijavieraiden määrä vuositasolla. Eniten kansainvälisiä vieraita saapui Saksasta, Hollannista, Italiasta.KoulutusvientiGradia on ensimmäisenä Suomessa vienyt ammatillista koulutusta mm. Qatariin ja Kiinaan, myöntäen myös ensimmäiset suomalaiset ammatillisen koulutuksen tutkinnon osat ja tutkinnot ulkomailla. Ensimmäinen suomalais-kansainvälinen lukio perustettiin Qatariin syksyllä 2019 yhdessä EduCluster Finlandin kanssa.LiikevaihtoGradian liikevaihto vuonna 2019. Suoritetut tutkinnot 20193685 suoritettua ammatillista tutkintoa, joista 87 yhteistyössä kumppanioppilaitosten kanssa.�Lisäksi 665 lukion päättötodistusta ja 41 IB-diplomia.Eri tutkintojaSuoritettujen eri tutkintojen määrä.Henkilöstö31.12.2019 yhteensä kuntayhtymän palveluksessa olleet päätoimiset, vakinaiset ja määräaikaiset henkilöt. Luvussa ei mukana virkavapailla olevia henkilöitä.Josta opetushenkilöstöäOpetus- ja ohjaushenkilöstön määrä.Yrittäjyys�Gradian yrittäjyyden oppimismalli valittiin Euroopan parhaaksi vuonna 2019. Kyseessä oli EU:n ammatillisen koulutuksen tunnustuspalkinto huippuosaamisesta.Gradiassa jokainen opiskelija voi opiskella yrittäjyyttä ja kokeilla yrittäjänä toimimista joko perustamalla vuoden ajaksi NY (Nuori Yrittäjyys) -yrityksen tai liittymällä monialaiseen, pedagogiseen osuuskuntaan. Lisäksi Gradian yrittäjyyden ekosysteemi tarjoaa jokaiselle opiskelijalle mahdollisuuden valmentajien tukemaan esihautomo- ja hautomotoimintaan Jyväskylän Yritystehtaassa. Gradiassa on useina vuosina ollut Suomen eniten opiskelijayrityksiä.SM-kisamenestys (Taitaja)Gradia on useana vuonna peräkkäin ollut kolmen kärjessä Taitaja-kilpailuissa parhaiten menestyneiden koulutuksenjärjestäjien joukossa.Äidinkieli muu kuin suomiGradian opiskelijat, joiden äidinkieli on jotain muuta kuin suomi.Eri kieliäGradian opiskelijoiden eri äidinkielien määrä sisältäen suomen kielen. 



Gradian tuleva opintotarjonta EF-
tarjottimelle & 

prosessi korkeakouluopiskelijan näkökulmasta

Mira Ruth-Viitanen
Gradia



Korkeakouluopiskelijoide
n osaamisen 
täydentäminen Gradian 
opinnoissa

• Opintotarjonnan lähtökohtana 
osaamisen täydentäminen: kysyntä ja 
työelämässä tarvittava/ 
hyödynnettävä osaaminen

• Opintotarjonnan kartoitus joulukuussa 
2020
• 26 esitystä 
• LV 21-22 EduFutura tarjottimelle 23 

eri opintoa



Gradian EduFutura 
opintotarjonta lv 2021-2022 

• Media ala: 
• Pelituotteen tekeminen
• Mediamateriaalin tuottaminen

• Ravintola- ja catering ala: 
• Ruoanvalmistus ravintola-/suurtalouskeittiössä
• Baarityössä toimiminen 
• Hygieniaosaaminen
• Alkoholilainsäädännön osaaminen

• Liiketoiminta- ala: 
• Projektin hallinnan verkkokurssi
• Myyntiosaaminen 
• Kaupalliset esillepanot myynnin tukena

• Lukio: 
• BI05 Ihmisen Biologian sovellukset
• Soveltava kurssi ENA14 on englannin kielen tuki- ja 

kertauskurssi
• Aikuislukion englannin verkkokurssi ENA11 -

Viestintää englanniksi

• Musiikki: 
• Säveltämisen perusteet
• Laulunkirjoittaminen
• Vanha musiikki
• Kuoro

• Sosiaali- – ja terveysala: 
• Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien 

käyttäminen
• Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö
• Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen
• Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys-

ja päihdetyössä
• Vuorovaikutus ja kommunikointi
• Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja 

hyvinvoinnin edistäminen
• Valmennuskurssi: Ihmisen fysiologian ja 

biomekaniikan perusteet kokonaisuuteen



Korkea-asteen opiskelija toisen 
asteen opintoja suorittamassa

• Opiskelija ilmoittautuu 
opintoihin EF-
sivuilla(henkilötietolomake)

• Opiskelija suorittaa opinnot
• Arviointi
• Opiskelija todentaa 

osaamisensa 
kotioppilaitoksessa 

Ilmoittautuminen, opintojen
suorittaminen ja arviointi

• Opiskelija tekee ennakoivan 
hyväksiluvun, ohjeet ja 
lomake EF-sivuilla

• Ohjaaja/opettajatutor 
hyväksyy opinnot osaksi 
opiskelijan tutkintoa, sopii 
mahdollisen lisätehtävän 
tms 

Ennakoiva hyväksiluku

• Mitä osaamista ja lisäarvoa 
opinnot ”tuottaa”?  mihin 
korkea-asteen opintoihin 
sisällöt ja osaaminen 
voidaan sisällyttää?

Kiinnostuu opinnoista
EduFutura- opintotarjonta



Case 1:
Taidekasvatus ja lapsuus

Leena Pantsu JAMK ja Raija Perko JYU 



EduFutura yhteistyömoduuli ( JYU, JAMK ja Gradia)
EDFTAIKOK Taidekasvatus, lapsuus ja hyvinvointi (15–35op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5 
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos, Opettajankoulutuslaitos, Musiikin, taiteen ja kulttuurin 
tutkimuksen laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Valittavissa sivuaineeksi:
Kyllä
Opiskeluoikeus haettava erikseen: Ei
MuTKu:Taide tapahtumana (5op) ja Monitieteinen musiikintutkimus (5op); OKL: 
Taidekasvatuksen monialainen oppimiskokonaisuus (5op); VAKA: Taito- ja 
taideaineiden integrointi (5 op); Gradia: Varhaisiän tanssikasvatus (5op); JAMK: Alle 
3-vuotiaiden musiikkikasvatus (5op) tai Leikki- ja esikouluikäisten musiikkikasvatus 
(5op)



Osaamistavoitteet
Opiskelija tunnistaa taiteen ja taidekasvatuksen merkityksen osana lapsen 
kehitystä, hyvinvointia ja ihmisen elämänkaarta. Osaa käyttää ja soveltaa 
taidepedagogisia menetelmiä eri-ikäisten lasten työskentelyn ohjaamisessa. Osaa 
suunnitella, toteuttaa ja arvioida taideprosessin eri vaiheita esim. produktiossa tai 
pienemmissä harjoituskokonaisuuksissa. Ymmärtää taiteen merkityksen 
elämyksenä ja esteettisenä kokemuksena niin tekijän kuin vastaanottajan 
näkökulmasta. Tunnistaa omia vahvuuksia eri taideilmaisujen muodoissa ja oppii 
kehittämään omia luovia ilmaisumuotoja myös osana yhteisöä.

Lisätietoja
Taidekasvatus, lapsuus ja hyvinvointi -moduuli on tarkoitettu Jyväskylän 
yliopistossa musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen, opettajankoulutuksen 
ja varhaiskasvatuksen koulutuksen opiskelijoille. Opintojaksot on koottu 
EduFuturan verkkosivuille, jossa on ohjeet ilmoittautumisesta. Moduuli on 
tarkoitettu myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun (JAMK) musiikin tutkinto-
ohjelman opiskelijoille ja Jyväskylän ammattiopiston (Gradian) opiskelijoille, 
tarkista tarkemmat tiedot EduFuturan sivuilta.




Taide tapahtumana/5op
JY/MutKu (Kiintiö:50 opisk.)

Taidekasvatus, lapsuus ja hyvinvointi 15op-35op  -moduuli

Monitieteinen musiikintutkimus/5op
JY/MutKu (30 opisk.)

Taidekasvatuksen 
monialainen 
oppimiskokonaisuus/5
op
POM-kori3 suunnittelu 
ja toteutus JY/OKL(5 
opisk.)

Taito- ja taideaineiden 
integrointi/Taideproduktio 
/5op JY/Vaka (4-8 opisk.)

Varhaisiän 
tanssikasvatus 
/5op
Gradia(15opisk.)

Alle 3-vuotiaiden 
musiikkikasvatus /5op 
JAMK(5-8 opisk.) ja/tai 
Leikki- ja esikouluikäisten 
musiikkikasvatus/ 5op 
JAMK (5-8 opisk.)



Lähtökohdat yhteistyölle Gradian kanssa

 MUSIIKKIKAMPUKSEN VARHAISKASVATUKSEN MUSIIKKI-TYÖRYHMÄ (Jamk, 
Gradia, OKL, kasvatustieteiden laitos/ varhaiskasvatus)

 Lähtökohtana varhaisiän musiikkikasvatuksessa TARVE tanssikasvatukselle sekä 
yliopiston että JAMKin puolella.

 Työryhmässä Gradian varhaisiän musiikinopettaja kertoi heidän 
monipuolisesta yhteistyöstään lastentanssinopettajan kanssa (Tanssimuskarit 
ovat hyvin suosittuja) 

-> kiinnostus yhteistyöhön heräsi Gradian lastentanssinopettajan kanssa

EduFuturan Taide, lapsuus ja hyvinvointi-moduulityöryhmässä lisättiin Gradian 
edustusta varhaisiän musiikinopettajan lisäksi koskemaan myös 
lastentanssinopettajaa.



EDFM1053 Varhaisiän tanssikasvatus (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos

Osaamistavoitteet
Opinnoissa keskitytään pohtimaan tanssin merkitystä varhaisikäisen lapsen 
kehityksessä. Opiskelija saa ko. opinnoista avaimia lasten tanssitunnin suunnitteluun 
ja toteutukseen.
Esitietojen kuvaus
Motivaatiokirje.

Lisätietoja
Opintojakso toteutaan Gradian, JAMK:n ja JYUn kanssa.
Yhteyshenkilöt: Rebekka Vuohelainen (Gradia) ja Leena Pantsu (JAMK).



VARHAISIÄN TANSSIKASVATUS 5 OP
Rakenne

 1 op luennot
 3 op  pienryhmäopetus ja harjoittelu
- Demonstraatiot
- Päiväkotiharjoittelu: lastentanssitunnit
- Oppimispäiväkirja

1 op oppimistehtävä 
- tehtävän tarkastaa kasvatustieteiden laitoksella liikunnasta vastaava 
yliopistonopettaja ja JAMKin musiikin tutkinto-ohjelmassa musiikkikasvatuksen 
lehtori. Tämä käytäntö nostaa EQFF4 –tasoisen osaamisen täydentämisen 
korkeakoulutasoiseksi.
- tehtävä laaditaan yhteistyössä Gradian tanssinopettajan, yliopiston opettajan ja 

JAMKin lehtorin kanssa 
- Ei toteudu lv.20-21  - SUUNNITTEILLA V.21 - 22



Lisätietoja 
EduFuturan 
sivuilla.



Case 2:
KUMU ja Gradian media-ala

Outi Fingerroos JYU ja Mikko Niemelä Gradia 



KUMU JA Gradian media-alan pilotti  

9.2.2021
Outi Fingerroos, Professori (KUMU/JYU)

Mikko Niemelä, opettaja (Media ja kuva/Gradia)



Etnografiaa
nyt myös valokuvaten

Pilotin taustalla Kumulatiivin puitteissa tehty 
EduFutura-yhteistyö. 

Projektia toteutettaessa keskusteltiin  joustavista 
poluista toisen ja kolmannen asteen 
koulutuksessa.

Esimerkkinä KUMU:n kurssi KUMA2008 
Etnografia, tutkimusetiikka ja aineistonhallinta. 

Kurssin sisällöistä puuttuu klassisen 
etnografian palikka eli valokuvauksen 
opetus.



Porin underground 2020
Kurssilla tutustutaan porilaiseen underground-musiikin 
maailmaan 1980-luvulta 2000-luvulle. Paikallisessa 
musiikkielämässä vaikuttivat silloin monet bändit, kuten 
Circle, Deep Turtle, Magyar Posse ja Kuusumun 
Profeetta. 

Kurssin aikana haastatellaan ja kuvataan muusikoita, 
toimittajia, keikkajärjestäjiä, managereita, 
järjestöaktiiveja jne. 

KUMU:n opiskelijat perehtyvät kurssilla 
ammatillisen valokuvauksen tekniikkaan 
Gradiassa. 

Haastattelut ja valokuvat arkistoidaanSatakunnan 
Museon kokoelmiin.



Gradian 
tarjoama 
sisältö

Viiden päivän intensiivijakso:
- Järjestelmäkameralla kuvaaminen ja kameran toiminnot
- Henkilökuvaamisen perusteet
- Kuvankäsittelyn perusteet
- Valokuvan käyttö- ja julkaisuoikeudet
- Käytännön harjoituksia kentällä



Next step..

15 op:n kurssi MEDIAMATERIAALIN 
TEKEMINEN tarjolle yliopiston ja JAMKin 
opiskelijoille syksyllä 2021.



Kiitos!!!



Case 3:
Ravintola- ja catering-ala
Jarmo Suomalainen Gradia 



Case 4:
Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja 

hyvinvoinnin edistäminen
Leena Elomaa Gradia



Korkeakouluopiskelijoiden osaamisen täydentäminen Gradialla: 
Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin 

edistäminen

9.2.2021 Leena Elomaa, opettaja Gradia Jyväskylä



Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen
erikoisammattitutkinto sisältää kolme 

osaamisalaa
1. Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala, 180 osp (vammaisalan 
erityisohjaaja) ja sen tutkinnon osat ovat
• Asiantuntijana toimiminen asiakkaan toimintaympäristössä ja 

palvelujärjestelmässä, 60 ops
• Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen, 

40 osp
• Mielenterveyden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen, 40 osp
• Vaikea- ja monivammaisen asiakkaan osallisuuden ja hyvinvoinnin 

edistäminen, 40 osp

2. Näkövammaistaitojen ohjauksen osaamisala, 180 osp 
(näkövammaistaitojen ohjauksen erityisasiantuntija)

3. Työvalmennuksen osaamisala, 180 osp (työvalmentaja)



Autismin kirjon henkilöiden osallisuuden ja 
hyvinvoinnin edistäminen: 

Ammattitaitovaatimukset ja sisältö



Ammattitaitovaatimukset ja sisältö

Opiskelija osaa tukea ja ohjata autismin kirjon asiakasta 
• Asiakkaan erityisen tuentarpeen huomioiminen
• Autismin kirjon arviointi- ja seurantamenetelmien käyttäminen
• Oppimisessa ja oppimisvalmiuksissa tukeminen
• Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin yksilöllinen tukeminen
• Sosiaalisen vuorovaikutuksen edistäminen
• Aistikokemuksissa tukeminen
• Toiminnanohjauksen keinojen hyödyntäminen ohjauksessa

Opiskelija osaa toimia vaativissa tilanteissa
• Autismin kirjon asiakkaan käyttäytymisen ennakointi ja tukeminen hänelle 

vaativissa tilanteissa
Opiskelija osaa kehittää omaa ja työyhteisönsä ammatillista osaamista



Opintojen toteutus



Opintojen toteutus

 Opiskelijalla tulee olla aikaisempaa koulutusta ja / tai työkokemusta 
autismin kirjon henkilöiden kanssa toimimisesta

 Näytön ja osaamisen hankkimisen henkilökohtaistaminen www.osaan.fi

 Monimuotokoulutus: 
• Viisi lähipäivää keväällä 2022: 21.2.; 8.3.; 28.3.; 13.4. ja 3.5.2022
• Itsenäinen ja verkko-opiskelu
• Oppimistehtävät ja työpaikalla toteutettava kehittämistehtävä.  

Opiskelija saa palautetta tehtävistään.
• Työpaikalla tapahtuva oppiminen.  Gradian opettaja käy työpaikalla, 

ohjaa ja suunnittelee näyttöä yhdessä opiskelijan ja tämän 
työpaikkaohjaajan kanssa.

http://www.osaan.fi/


Lähiopetuspäivien sisältö

• Viisi lähipäivää keväällä 2022: 21.2.; 8.3.; 28.3.; 13.4. ja 3.5.2022
• Mahdollisuus osallistua etäyhteydellä

- Perehdytys tutkinnon osaan, autismin kirjon määrittelyä ja autismin kirjon  
havainnointi ja arviointimenetelmiä

- Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin menetelmiä
- Autismin kirjon henkilöiden haastavat tilanteet
- Perehdytys näyttöön, multisensorisen työn menetelmiä ja seksuaalisuus 

oikeutena
- Autismin kirjon henkilön ohjaus, ympäristön huomiointi  ja

kehittämistehtävien esittäminen ryhmälle



Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ammattitaidon 
osoittaminen 

• Työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutuu työpaikalla, jossa asiakkaina 
on autismin kirjon henkilöitä, esim. asumispalvelut, päivätoiminta, 
päiväkoti, perusopetus tai ammatillinen koulutus.  Opiskelija voi yhdistää 
työpaikalla tapahtuvan oppimisen omien amk / yliopisto-opintojensa 
työelämä- tai harjoittelujaksoon, tehdä näytön omalla työpaikallaan tai 
Gradian opettaja auttaa opiskelijaa hankkimaan soveltuvan työpaikan.   

• Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä 
toimimalla asiakkaiden vammaisalan toimintaympäristöissä ja 
palvelujärjestelmässä erityisohjaajan tehtävissä.  Siltä osin kuin 
tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön 
perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti 
muilla tavoin (Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen 
erikoisammattitutkinto, OPH-492-2018).

• Opiskelija suunnittelee näytön ja toteuttaa sen. Arviointikokouksessa 
opiskelijalla on mahdollisuus esittää itsearviointia, saada palautetta ja 
siinä päätetään tutkinnon osan arvosanasta.  Näyttö arvioidaan 
asteikolla Hyväksytty – Hylätty.

-



Kiitos!

SHARING 
THE KNOWLEDGE

www.edufutura.fi

@edufuturajkl@edufuturajkl

EduFutura Jyväskylä EduFutura Jyväskylä



Case 5:
Työturvallisuuspäivä
Katja Räsänen JAMK





Keskustelua ja 
yhteenvetoa

Kiitos 
osallistumisestasi!

EDUFUTURA - SHARING THE 
KNOWLEDGE

www.edufutura.fi

@edufuturajkl@edufuturajkl

EduFutura Jyväskylä EduFutura Jyväskylä
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