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Jyväskylässä on yli 
40 000 opiskelijaa –

sinäkin olet osa 
EduFutura-yhteisöä!

EduFutura Jyväskylä –
yhteisön muodostavat 

• Jyväskylän ammattikorkeakoulu
• Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia 

(aikuislukio, Lyseon lukio, Schildtin 
lukio, ammatillinen koulutus Gradia 
Jyväskylä ja Gradia Jämsä)

• Jyväskylän yliopisto
• Jyväskylän normaalikoulun lukio



OPINTOJA YLI 
OPPILAITOSRAJOJEN

Opiskelija-

lupauksemme:
Joustavat ja 

yksilölliset 

opintopolut



Tähtäimessä korkeakouluopinnot

➢ Oletko kiinnostunut korkeakouluopinnoista?
➢ Haluaisitko syventää ammatillista 

osaamistasi ja toimia tulevaisuudessa 
haastavimmissa työtehtävissä?

Nyt sinulla on 
mahdollisuus hakea 

EduFuturan tarjoamiin 
korkeakouluopintoihin!



Miksi korkeakouluopintoja?
➢ Syvennät alaasi & tutustut sen opiskeluun korkeakoulussa

➢ Kokeilet korkeakouluopintoja ilman pitkää sitoutumista

➢ Saat varmuutta valintaan tai poisvalintaan

➢ Löydät tukea suunnan löytämiseen

➢ Kehität opiskelutaitoja, valmistaudut jatko-opintoihin

➢ Saat lisää haasteita opintoihin

➢ Saat korkeakouluopintopisteitä, nopeutat jatko-opintojasi

➢ Suoritukset sisällytetään toisen asteen tutkintoon

EduFuturan ristiinopiskelun opintotarjonta:
edufutura.fi/opintotarjotin



Korkeakoulupolkuopinnot (30+10 op)
Gradia (ammatillinen koulutus) → JAMK

Orientoivat opinnot (1-2 op) 
Gradia/Norssi → JYU & JAMK

• Opiskelija aloittaa amk-opinnot jo Gradiassa
• Opinnot osa 2. asteen ammatillista tutkintoa
• Opinnot (väh. 30 op) suorittanut opiskelija hakee JAMKiin erillisen väylän kautta

• Alaan tutustumista ja yleisten akateemisten 
opiskeluvalmiuksien kehittämistä

• Varmuutta valintaan
• Opinnot voidaan hyväksilukea sekä 2. asteen 

tutkintoon että korkeakoulututkintoon

Tapahtumat ja tutustumiset
Gradia/Norssi → JYU & JAMK
• Hakijan päivä / JAMK tutuksi, Tutkijoiden 

yö, korkeakouluviikko (lukiolaisille)
• Opinnollistetut yhteistuotannot 

ja -projektit (esim. Uponnut kaupunki)

• Varjostus ja kampusvierailut 
• Tutustumista kampuksiin ja 

korkeakouluopiskelijan arkeen 
• Alojen esittelyt
• Opiskelijalähettiläitä voi kutsua myös 

omalle koululle esittelemään 
korkeakouluopintoja

Toiselta asteelta 
korkeakouluun EduFuturassa

www.edufutura.fi

”TIEDÄN, 
mitä haluan 

opiskella 
korkeakoulussa”

”HAEN
varmuutta 

alavalintaan 
korkeakoulu-
opinnoissa”

”POHDIN, 
ovatko 

korkeakoulu-
opinnot minua 

varten”

”ETSIN
omaa alaani”

10 op yhteisiä opintoja + 
20 op alakohtaisia amm. opintoja + 
10 op harjoittelu (optio)

Avoimen väylä IT-tiedekuntaan 
(16 op) Gradia/Norssi → JYU

• Lukiosta ja ammatillisista opinnoista suoraan 
tutkintokoulutukseen

• Opintojaksojen arvosanat vähintään 3/5

Muut toisen asteen opiskelijoille 
soveltuvat korkeakoulujen 
opintojaksot Gradia/Norssi → JYU & JAMK

• Lisää haastetta aiheesta kiinnostuneille
• Koko tarjonta EduFuturan opintotarjottimella 

edufutura.fi/opintotarjotin



Esimerkkejä JAMKin ja JYU:n 
korkeakouluopinnoista

➢ Matematiikkaan valmistavat opinnot

➢ Mind the Gap, ammattiin opiskeleville

➢ Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta

➢ Johdatus kyberturvallisuuteen

➢ Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin

➢ Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen

➢ Opiskelijan digityökalupakki

➢ Urheilijan ajanhallinta

➢ Esports coaching

➢ 3D-mallinnus perusteet



• Liiketoiminta, matkailu, musiikki, ravintola- ja 
catering, tekniikka (Kone- ja tuotantotekniikka, 
logistiikka, rakennus, sähkö- ja automaatio, tieto- ja 
viestintätekniikka)

• Opinnot alkavat pääosin 2. vuoden syksynä, kesto n 
1.5vuotta.

• Avoimen AMK-opiskelijan status, kelpoisuus hakea 
erillishaun kautta 

• Opinnot sisällytetään osaksi toisen asteen tutkintoa

Erillishaku väylän kautta 
JAMKiin

• Kriteerit tekeillä

Tutkintokohtaiset 
ammattiopinnot, 10 op + 
optiona harjoittelu 5-10 

op
Opintojen lopussa: 

Työelämässä tapahtuva oppiminen sis
AMK- tavoitteet

Korkeakoulupolkuopinnot
30 op (+10 op)

• Jamkin yhteiset 
opinnot, 10 op (kaikille 
pakollinen osa)

• Työelämän viestintä, 3 op
• Työelämän englanti, 4 op
• ICT- Valmiudet, 3 op

Yhteiset tutkinnon osat 
9osp, valinnaiset 

osaamistavoitteet

Yhteiset alakohtaiset 
opinnot, n. 10 op

• Vaihtelevat aloittain esim. 
Insinööripolku: matematiikka 
ja fysiikka

Korkeakouluopinnot 15osp, ammattiopinnot 6op 
(osaamistavoitteiden ristikkäin arviointi)

Työelämässä tapahtuva oppiminen 



Moni ammattiopiskelija tekee jo 
korkeakouluopintoja

➢Korkeakoulupolkuopinnoissa (JAMK) 70 ammattiopiskelijaa

➢ JYU:ssa opintoja tekee yli 20 opiskelijaa

➢ JAMKissa muita opintoja tekee noin 10 opiskelijaa



Kiinnostuitko?

➢ Ota yhteyttä ryhmänohjaajasi
→ Opinnot sovitaan Wilman 
Hoksissa

➢ Alasi EduFutura-koordinaattori ohjaa 
opintojasi ja vastaa 
korkeakouluopintojen osaamisen 
tunnustamisesta perustutkintoon

➢ Huom! Jos kiinnostuit 
korkeakoulupolkuopinnoista, 
ilmoittaudu mukaan heti!



EduFutura-koordinaattorit Gradian 
ammatillinen koulutus

Ahtila Mira, matkailu- sekä ravintola- ja cateringalat, Gradia Jyväskylä 

Kaija Janne, logistiikka, rakennusala ja kone- ja tuotantotekniikka, Gradia Jyväskylä 

Koskinen Risto-Matti, Gradia Jämsän kaikki alat 

Kärkkäinen Mia, musiikki, Gradia Jyväskylä 

Nieminen Anu, sosiaali- ja terveysala, Gradia Jyväskylä 

Paavilainen Minna, liiketoiminta ja yrittäjyys, Gradia Jyväskylä 

Rämä Markus, sosiaali- ja terveysala, liikunta-ala, Gradia Jyväskylä

Ruth-Viitanen Mira, muut alat, Gradia Jyväskylä



Mira

Katja, 
JAMK
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Markus

Janne

Mira
Risto-Matti

MiaMinna



Kiitos!

SHARING 
THE KNOWLEDGE

www.edufutura.fi

@edufuturajkl@edufuturajkl

EduFutura Jyväskylä EduFutura Jyväskylä


