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EduFutura – mahdollisuuksia opiskelijalle!

EduFutura Jyväskylä on Jyväskylän 
koulutuskuntayhtymä Gradian, 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja 
Jyväskylän yliopiston koulutuksen, 

tutkimuksen ja kehittämisen yhteisö.
EduFutura tarjoaa opiskelijoille 

monipuoliset mahdollisuudet joustaviin            
opintopolkuihin ja ristiinopiskeluun.



Miksi korkeakouluopintoja 
jo ammattiopintojen aikana?
• Tutustut alaan & sen opiskeluun 

korkeakoulussa
• Voit kokeilla korkeakouluopintoja ilman 

pitkää sitoutumista
• Voit syventää ammattitaitoasi 

Korkeakoulupolkuopinnoilla ja jatkaa 
opiskelua JAMKissa

• Suoritukset ammatillisiin opintoihisi



Mitä?
Korkeakoulutasoisia opintoja jo 
ammattiopintojen aikana 
• Orientoivat opinnot
• Samoja opintoja kuin korkeakoulujen 

tutkinto-opiskelijat tekevät
• Korkeakoulupolku JAMKiin
• Avoimen väylä JYU:n IT-tiedekuntaan

Lähes 100 opintojaksoa 
– ilmoittautuminen on jo alkanut!

Sinulle maksutonta!



Ammattiin opiskelevan mahdollisuudet 
rakentaa EduFutura-opintopolku:
• Orientoivia opintoja – tutustu kiinnostavaan alaan esim. 

yhden kurssin verran
• Muut korkeakouluopinnot toisen asteen opiskelijalle –

laajenna ja syvennä osaamista esim. vapaavalintaisen 
tutkinnonosan verran 15 osp

• Korkeakoulupolkuopintoja – jatko-opinnot 
ammattikorkeakoulussa, haku vuosittain joulu-
tammikuussa

• EduFutura -yrittäjyysopintoja – luo polkua yrittäjyyteen ja 
verkostoidu

Tulevaisuudessa:
• Yhteiset työelämälähtöiset projektit – verkostoidutaan ja 

ristiinopitaan
• Kestävään tulevaisuuteen ja kiertotalouteen liittyvät 

opinnot 
– laajennetaan osaamista, kehitetään uusia 
liiketoimintaideoita



Orientoivat opinnot ja 
muut opinnot

• Orientoivat opinnot: JAMKin ja JYU:n 
opintoja 
• Laajuus: 1–2 opintopistettä 

(n. 27 / 54 työtuntia)
• Erityisesti suunniteltu toisen asteen 

opiskelijoille
• Toteutus pääsääntöisesti verkko-

opintoina 
(ei kaikki opinnot)

• Muut opinnot: Tutkinto-opintoja eri 
aloilla
• Laajuus vaihtelee 
• Opinnot suoritetaan tutkinto-

opiskelijoiden kanssa samassa 
ryhmässä (verkko- tai lähiopiskeluna)



Esimerkkejä 
opinnoista
• Oman talouden hallinta
• Organisaation johtaminen
• Esports coaching
• DreamUp-tapahtumatuotannon kurssi
• Palvelu- menestyvän liiketoiminnan ydin
• Johdanto sosiaali- ja terveysalalle
• Planetary well-being
• Ideasta yritykseksi / yrittäjävalmennus
• Music and Sound for Games
• Matematiikan valmistavat opinnot
• Mind the Gap (ammattiin opiskeleville)





Mitä nyt?
Etsi kiinnostavia opintoja 
edufutura.fi/opintotarjotin

Keskustele ryhmänohjaajan ja/tai EduFutura-
koordinaattorin kanssa & ilmoittautuminen 
(vahva sähköinen tunnistautuminen)

Pääset aloittamaan korkeakouluopinnot
Tukea & apua saat korkeakouluopettajan lisäksi 
myös EF-koordinaattorilta





Löydät kaikki EduFutura-opinnot:

edufutura.fi/opintotarjotin



Tervetuloa 
suorittamaan opintoja 
korkea-asteelle!
Sanna-Mari Vierimaa, JYU

Katja Räsänen, JAMK



Kiitos!

SHARING 
THE KNOWLEDGE

www.edufutura.fi

@edufuturajkl@edufuturajkl

EduFutura Jyväskylä EduFutura Jyväskylä
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