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OHJELMA TÄNÄÄN:

● Tervetuloa!

● Aikuisten perusopetus (Johanna Westman)

● Tuva-koulutus (Tiina Hangaslammi)

● Valmentavat työvoimakoulutukset (Terhi Vesanen)

● Aikuislukion suomi toisena kielenä opinnot (Terhi Vesanen)

● Kielitaidon arviointi tutkintokoulutuksiin hakeville (Ulla Koukkari-Anttonen)

● Vastauksia kysymyksiin ja keskustelua
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Kenelle?

● 17 vuotta täyttäneille

● 16-vuotiaille, jotka täyttävät 17 vuotta syyslukukaudella

● Niille, jotka haluavat opiskella suomen kieltä

● Niille, jotka haluavat perusopetuksen 
päättötodistuksen

● Niille, jotka haluavat suorittaa osia peruskoulusta

Mitä?

● LUKUTAITOVAIHE 27 kurssia, noin 1 vuosi

● ALKUVAIHE 38 kurssia, noin 1 vuosi

● PÄÄTTÖVAIHE 46 kurssia, noin 1,5 vuotta

● Osaamisen ja tavoitteiden 
mukaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS

● Ryhmämuotoinen opetus lukujärjestyksen mukaan

● Oman polun ryhmä

● Joustava opinnoissa eteneminen

● Päättövaihe: Suomi, englanti, ruotsi, matematiikka, 
uskonto, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, 
biologia, maantieto, terveystieto, opinto-ohjaus ja 
työelämätaidot, liikunta, tieto- ja viestintätekniikka
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● Haku auki läpi lukuvuoden https://www.gradia.fi/aikuisten-perusopetus-oksa/l16924

● Aloitusmahdollisuuksia viisi vuodessa

● Oppivelvollisten joustava aloitus

● Hakuaika 15.3.-23.5.2023. Opinnot alkavat elokuussa 2023, Valintakoe 6.6.

● Kielitaidon ja matematiikan osaamisen kartoitus ja haastattelu kaikille 
vieraskielisille hakijoille

Suomen kielen opiskelua tarvittaessa alkeista asti!

Erityisopettajan oman polun ryhmä!

Tutustumispäivä hakijoille 13.4.2023

https://www.gradia.fi/tutustumispaiva-aikuisten-perusopetukseen-134
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- Laajuus 38 viikkoa

- Hakujaksoja useita vuodessa (yhteishaku ja 
jatkuvan haun jaksot)

- Kielitaito arvioidaan hakuvaiheessa (A2.2 
koulutuksen alussa)

- S2-ryhmiä alkaa 1 – 2 vuosittain

- Oma toteutussuunnitelma:
- Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot
- Perustaitojen vahvistaminen (S2, englanti, ma-fy-ke, 

digitaidot, yhteiskuntatieto)
- Työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen
- Arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus

- Kaikissa opinnoissa fokus kielen 
oppimisessa

Tuva-koulutuksen S2-ryhmä

TUVA = tutkintokoulutukseen valmentava 
koulutus
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- Opiskelijoina sekä aikuisia että nuoria 
(oppivelvollisia)

- Henkilökohtaisen suunnitelman mukaan 
lukio-opintoihin valmentautumista, 
perusopetuksen arvosanojen korottamista 
tai S2-opintoihin keskittymistä

- Koulutuksen aikana koko ajan ohjausta

- Koulutuksen aikana ja sen lopussa haut 
jatko-opintoihin henkilökohtaisen 
suunnitelman mukaan

- Pyrkimys vahvaan ohjaukseen koko 
lukuvuoden ajan
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Tutustu ammattiin ja opi 
suomea maahanmuuttaneille –
koulutukset

- Yhteistyössä TE-toimiston kanssa

- Haku TE-toimiston kautta

www.tyomarkkinatori.fi

Valmentavat 
työvoimakoulutukset
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Tutustu ammattiin ja opi 
suomea maahanmuuttaneille

Koulutusten tavoite on 

● tutustua alan ammatteihin ja koulutuksiin

●opiskella alalla tarvittavia perustietoja ja      -
taitoja 

●opiskella ammattialan suomen kieltä

Koulutuksessa on pariopettajuus (S2-opettaja 
ja ammattiopettaja).
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Hakija  miettii ammattiin opiskelua, mutta 
hän  haluaa oppia lisää suomea ja tutustua 
ammatteihin. 

Hakijalla on jo usein ajatus itseä 
kiinnostavasta ammatista.

Koulutukset ovat suomen kielellä ja siksi 
opiskelijan suomen kielen on hyvä olla 
vähintään A2.

Tutustu ammattiin ja opi 
suomea 
maahanmuuttaneille

Kenelle?
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Mitä opiskelet?
Tutustut  eri ammattialoihin esim.

●hoiva-ala, ravitsemisala, puhtauspalveluala

●kuljetusala, rakennusala, varastoala

●Kaupan ala, yrittäjyys

●Tutustut ammattialaan, opiskelet ammattialan suomen 
kieltä, matematiikan ja tietotekniikan perusteita. Tutustut 
työelämän pelisääntöihin. Saat ohjausta oman uran ja 
opintopolun suunnittelussa.

●Koulutuksen aikana voit suorittaa 1-3 lupakorttia (esim. 
hygieniapassi, EA-kortti, työturvallisuus). Koulutuksessa on 
työssäoppimisjakso (työharjoittelu) 4-5 viikkoa.

Tutustu ammattiin ja opi suomea maahanmuuttaneille
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Mitä koulutuksen jälkeen?

Koulutuksen jälkeen voi hakea mm. 
ammatillisiin opintoihin tai TUVA-
koulutukseen.

Usein työssäoppimisjakson jälkeen voi 
löytyä myös työkokeilupaikka tai 
työpaikka tulevaisuudessa.

Tutustu ammattiin ja opi alan 
suomea maahanmuuttaneille
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Suomi toisena kielenä -opintoja 
Jyväskylän aikuislukiossa

● Aikuisten perusopetus alkeistaso (A1): 5 kurssia
● Aikuisten perusopetus keskitaso (A2): 6 kurssia
● Lukio-opinnot (B-taso): 10 opintopistettä

● Alkeistasolla käytetään apukielenä englantia

● Aineopiskelumaksu 95€/lukuvuosi ja voit opiskella 
niin paljon kuin haluat

● Opinnot toteutetaan ilta-aikaan osoitteessa 
Sepänkatu 3. Lukio-opinnoissa tarjolla myös 
verkko-opintoja.

● Kysy lisätietoja Gradian Hakupalveluista               
p. 040 341 6193, hakupalvelut@gradia.fi
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Miksi kielitaidon 
arviointi 
ammatillisen 
koulutuksen 
hakuvaiheessa?

●Ammatillinen koulutus järjestetään Gradiassa
suomen kielellä. 

●Siksi hakijalla täytyy olla riittävä kielitaito, että hän 
voi opinnot suomeksi suorittaa.

●Opintoihin kuuluu myös kirjoittamista ja tekstin 
ymmärtämistä.

●Ammatillisen koulutuksen kokotutkintotodistus on 
osoitus kielitaidosta. Sillä voi hakea Suomen 
kansalaisuutta, johon ilman tutkintotodistusta 
vaaditaan B1.1-kielitaito kahden kielitaidon osa-
alueen osalta.
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Kielitaidon kämmenmalli

HUOM! Osa-alueet kehittyvät eri tahtiin, yleensä ymmärtämisen 
taidot ovat tuottamistaitoja paremmat!

Kuva: 
https://peda.net/jyvaskyla/tikkakoskenyhtenaiskoulu/oppiminen3/kieku/kielitestit/kirjallisuutta

Eurooppalainen viitekehys EVK / CEFR

- Julkaistu 2001 / täydennetty 2018
- Käytetään erityisesti L2-arvioinnissa

Perustietoa:
https://www.coe.int/fi/web/lang-migrants/cefr-and-profiles?desktop=true
Suomalainen sovellus:
http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf
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Hakuvaiheen kielitaidon arviointi, ent. kielikoe (Jkl ja Jämsä)

• Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, kutsutaan kielitaidon arviointiin.
• Vuoden 2023 alusta alkaen kielitaidon arviointi ei ole karsiva, vaan hakemus 

etenee arvioinnin tuloksesta huolimatta alalle. Ala tekee lopullisen 
valintapäätöksen.

• Arviointi on velvoittava; pois jääneitä ei voida valita vaan hakemus peruuntuu.
• Kaikille yksi yhteinen testi lähikokeena Viitaniemessä.
• Kielitaidon arviointipäiviä on kahdeksan lukuvuodessa + yhteishaun kielitaidon arv.
• Kaksi osaa: 1) tekstin ymmärtäminen

2) kirjoittaminen
• Gradian hakupalvelut kutsuu kielitaidon arviointiin n. 5 päivää aikaisemmin.
• Kielitaito arvioidaan EVK:n taitotasoasteikon mukaisesti tuen tarvetta ennakoiden.
• Hakupalvelut ei ilmoita arviointitulosta hakijalle. Ala ilmoittaa lopullisen 

valintatuloksen ja mahdolliset perustelut.

Tietoa hakijoille löytyy Gradian nettisivuilta: https://www.gradia.fi/kielitaidon-arviointi

yht. 2 h       (8/22 alk. ei suullista koetta)
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KIELITAIDON ARVIOINNISTA VAPAUTTAVAT 
TODISTUKSET:

1. Yleinen kielitutkinto (YKI-testi, suomen kieli, 
keskitaso), jossa kaikki osakokeet suoritettu 
vähintään taitotasolla 3

2. Päättötodistus perusopetuksen oppimäärästä 
suomen kielellä

3. Suomen kielellä suoritettu lukion oppimäärä tai 
ylioppilastutkinto

4. Suomen kielellä suoritettu ammatillinen tutkinto

5. Gradian valmentavien koulutusten kielitaitoarvio, taso 
B1.1

6. Muu mahdollinen todistus, josta selviää hakijan 
kielitaitotasot, kuten valtionhallinnon kielitutkinnon 
todistus.

Todistus lähetetään aina Hakupalveluille (hakupalvelut@gradia.fi).

HUOM! Aloittaneille opiskelijoille järjestetään 
tarvittaessa kielikartoitus.
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Kielitaidon arvioinnin tulokset

Sekä kirjoittamisen että tekstin ymmärtämisen osa-
alueet arvioidaan eriteltyinä. Lisäksi arvioidaan 
mahdollinen suomen kielen tuen tarve opinnoissa.

●ei tuen tarvetta (B1.1+ tai yli)

●vähän tuen tarvetta (A2.2+, B1.1-, B1.1)

●paljon tuen tarvetta (A2.2)

●erittäin paljon tuen tarvetta (alle A2.2)

Jos hakijalla ei ole tuen tarvetta ja hän hakee 
myöhemmin uudelleen Gradiaan, ei kielitaidon 
arviointiin tarvitse tulla uudelleen.
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TE-koulutuksena järjestettävä ammatillinen 
tutkintokoulutus ja kielitaidon arviointi:

- TE-toimisto päättää, tulevatko sen hakijat 
kielitaidon arviointiin. 

- Gradia järjestää siis tarvittaessa kielitaidon 
arvioinnin myös TE-hakijoille Gradian virallisina 
kielitaidon arviointipäivinä.

Oppisopimuskoulutuksena järjestettävä 
ammatillinen tutkintokoulutus ja kielitaidon 
arviointi:

- Hakijan kielitaito voidaan arvioida, mikäli 
työpaikka tai Gradian työelämäkoordinaattori 
niin haluaa. 

- Työelämäkoordinaattori on tässä tapauksessa 
yhteydessä arvioinnin yhteyshenkilöön eli 
Ullaan. 
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Lisätietoja:

● Gradian hakupalvelut: p. 040 341 
6193, hakupalvelut@gradia.fi

Tarvittaessa opinto-ohjaajat:

● Aikuisten perusopetus / Johanna Westman

● Tuva-koulutus / Tuija Heikkinen

● Valmentavat työvoimakoulutukset / Terhi 
Vesanen

● Aikuislukion suomi toisena kielenä opinnot / 
Mirja Kalteenmäki

etunimi.sukunimi(at)gradia.fi
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