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Tietopaketti ammatilliseen koulutukseen 
ja lukioihin hakeutumisesta 1/2018  
Tervehdys Gradiasta! 
 
Vuoden 2018 alussa Jyväskylän koulutuskuntayhtymä ja siihen kuuluvat oppilaitokset ottivat käyttöön 
nimen Gradia. Aiemmat Jyväskylän ammattiopisto, Jyväskylän aikuisopisto ja Jyväskylän oppisopimus-
keskus yhdistyivät Gradia Jyväskyläksi ja Jämsän ammattiopistosta tuli Gradia Jämsä. Gradia-lukiot 
ovat Jyväskylän Lyseon lukio, Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislukio. 
 
Yhteishaku 20.2.–13.3.2018 

Yhteishaku toisen asteen koulutukseen on aivan pian. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä ha-
keutumiseen on tullut uudistuksia. 
 
Yhteishaussa voivat hakea peruskoulun päättävät nuoret, lukion päättötodistuksella ylioppilaslinjoille 
hakevat sekä ilman toisen asteen tutkintoa olevat hakijat. Muut hakeutuvat jatkuvan haun kautta. Jat-
kuva haku toimii yhteishaun rinnalla hakuväylänä Gradian koulutuksiin. Myös yhteishaussa vapaiksi 
jääneille paikoille voi hakea jatkuvassa haussa. Koulutustarjonta löytyy gradia.fi -sivustolta.  
 
Hyödynnä ohjauksessasi opiskelijoidemme videotarinoita hae.gradia.fi 
 
Ammatillinen koulutus 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto (180 osp) uutena  
Uutena yhteishaun hakukohteena on puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto. Ala on monipuoli-
nen ja työllistää hyvin. Koulutuksen alkuvaiheessa valitaan kiinteistönhoidon (kiinteistönhoitaja) tai toi-
mitilahuollon (toimitilahuoltaja) osaamisala. Katso hakukohde opintopolussa! 

Haku yhteishaussa suoraan osaamisalalle 
Yhteishaussa osaan koulutuksista haetaan suoraan perustutkintoon ja osaan osaamisalalle. Gradiassa 
suoraan osaamisaloille haetaan: 

• Kuvallisen ilmaisun osaamisala (Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto)  
• Musiikin osaamisala (Musiikkialan perustutkinto) 
• Perustason ensihoidon osaamisala (Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto) 

 
Matkailualan perustutkinto 
Gradia Jyväskylä: matkailualan perustutkinnossa toteutuu kaksi osaamisalaa: majoituspalvelut (vas-
taanottovirkailija) ja matkailupalvelut (matkailupalvelujen tuottaja). 
 

https://www.gradia.fi/
http://hae.gradia.fi/
https://opintopolku.fi/app/#!/tutkinto/1.2.246.562.13.31774723683_1.2.246.562.10.87939127624_2018_Syksy_UUSI
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Rakennusalan perustutkinto, hakeutuminen maarakennusalalle 
Uudessa opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa opiskelijaksi ottamisen perusteista poistettiin joi-
denkin alojen mahdollisuus hakea suoraan osaamisalalle. Maarakennuskoneenkuljettajakoulutus on 
yksi näistä. 
 
Maarakennusalalle (maarakennuskoneenkuljettaja) haetaan Gradia Jyväskylän rakennusalan perustut-
kintoon. Opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä hakija esittää osaamisalatoiveensa rastittamalla 
Wilman paikanvastaanottamislomakkeessa vaihtoehdoksi maarakennuskoneenkuljettajan. 
 
Maarakennuskoneenkuljettajan aloituspaikkamäärä on 30. Ylioppilaspaikkoja ei maarakennusalalle ole, 
sillä ohjaamme ylioppilaat hakemaan suoraan oppilaitoksen jatkuvan haun kautta. Lisätietoja alasta ja 
pääsyvaatimuksista.  
 
Haku Gradia Jämsän urheiluvalmennukseen 
Gradia Jämsän urheiluvalmennuksesta kiinnostuneet hakevat yhteishaussa ammatilliseen perustutkin-
toon tai Jämsän lukioon. Sen lisäksi haetaan jatkuvassa haussa urheiluvalmennukseen Gradian verk-
kosivujen kautta, jossa myös lisätietoa urheiluvalmennuksesta.  
 
Gradia Jyväskylä, Sporttipolku 
Ikäluokassaan korkealla tasolla olevat tavoitteellisesti urheilevat opiskelijat voivat hakea mukaan Gra-
dia Jyväskylän Sporttipolkuun, mikä mahdollistaa opintosuorituksia urheilemalla. Hakeutuminen tapah-
tuu opintojen alettua. 
 
Pääsy- ja soveltuvuuskokeet 
Gradia Jyväskylä 

• Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon kuvallisen ilmaisun osaamisala 14.–16.5.2018 
• Musiikkialan perustutkinto 2.–4.5.2018 

Gradia Jämsä 
• Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto 15.–16.5.2018. Koe on maksuton ja kestää yhden päivän. 
• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisala 25.–26.4.2018. Koe 

on maksuton ja kestää yhden päivän. 
 
Kielikoe 
Gradia järjestää kielikokeen muille kuin suomenkielisille tutkintokoulutukseen hakijoille. Hakijat kutsu-
taan kielikokeeseen erikseen. Valtakunnallista kielikoetta ei enää ole, vaan koulutuksenjärjestäjä päät-
tää kielikokeista. 
 
Harkintaa perustuva valinta  
Yhteisvalinnassa hakija voi hakea kaikkiin Gradian ammatillisiin perustutkintoihin harkintaan perustu-
valla valinnalla. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Yhteen hakukohteeseen voi-
daan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia opiskelijoista. 
 
Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistusten puuttu-
minen tai todistusten vertailuvaikeudet tai tutkinnon suorittamiseen riittämätön suomen kielen taito.  
 

https://www.gradia.fi/maarakennuskoneenkuljettaja/l16449
https://www.gradia.fi/maarakennuskoneenkuljettaja/l16449
https://www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa/jamsa
https://www.gradia.fi/oppimaan/urheilijana-gradiassa/jamsa
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Hakija toimittaa asiakirjat, joilla osoittaa perusteet syylleen hakeutua harkintaan perustuvaan valintaan, 
postitse 16.3.2018 mennessä osoitteeseen Gradia, Hakupalvelut, PL 472, 40101 Jyväskylä. 
 
Koulutustarpeet ja edellytykset suoriutua opinnoista arvioidaan ja otetaan huomioon, kun valintapiste-
määrästä poiketaan. Tarvittaessa valinnan tueksi hakija voidaan pyytää lyhyeen haastatteluun. Valta-
kunnallista oppimisvalmiuksia mittaavaan koetta ei käytetä vuonna 2018 harkinnan tukena. 
 
Lisätietoja: opiskelijapalvelupäällikkö Rauni Gyldén, p. 040 341 6163, rauni.gylden(at)gradia.fi. 
 
Oppisopimus 
Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään op-
pilaitoksen tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimus edellyttää hakeutujalta aina työsuhdetta tai yrittä-
jyyttä. Oppisopimuksella yritys voi palkata 15 vuotta täyttäneen tai sitä vanhemman henkilön.  
 
Haku yhdistelmäopintoihin 
Kahden tutkinnon opinnot  
Gradia Jyväskylä 

• Haetaan kahden tutkinnon opintoihin opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä Wilma-lo-
makkeella. Hakija saa vahvistuksen opiskelupaikasta ennen opintojen alkua.  

Gradia Jämsä  
• Kaksoistutkintoon hakevat voivat ilmoittaa halukkuutensa lukio-opintojen/yo-tutkinnon suoritta-

miseen yhteishakulomakkeella. Opinto-ohjaaja Päivi Ruotsalainen ottaa yhteyttä opiskelijoihin 
elokuussa sekä kartoittaa muut kiinnostuneet yhdistelmäopintojen info-tilaisuudessa. Kahden 
tutkinnon opintoihin on 7,3 lukuaineiden keskiarvoraja.  

Kolmoistutkinto 
Gradia Jyväskylä 

• Alat, joissa on pääsy- ja soveltuvuuskoe, hakuaika on 19.–29.3.2018. Haluaika koskee media-
alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon kuvallisen ilmaisun osaamisalaa ja musiikin perustut-
kintoa.  

• Syksyllä 2018 on mahdollisuus hakeutua perustutkintoihin, joissa ei ole pääsy- ja soveltuvuus-
koetta. Tarkemmat hakuajat ilmoitetaan myöhemmin.  

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisalan suorittaminen kol-
moistutkintona ei ole mahdollinen. 

Gradia Jämsä 
• Gradia Jämsään kolmoistutkintoon hakevat lukiolaiset hakevat jatkuvan haun kautta ammatilli-

seen perustutkintoon.  
 
Lukiokoulutus 
 

• Opintopolku.fi-palvelun sähköisen hakulomakkeen lisäksi on täytettävä Jyväskylän lukiokoulu-
tuksen sähköinen ainevalintakortti. Kortilla ilmaistaan, mitä aineita opiskelija haluaa painottaa jo 
ensimmäisestä lukuvuodesta alkaen sekä missä lukiossa ja mahdollisesti millä linjalla tai po-
lulla opiskelija haluaa opiskelunsa aloittaa. 
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• Schildtin lukion musiikkilinjalle ja urheilulinjalle hakevien täytyy täyttää Opintopolku.fi-palvelun 
sähköinen hakulomake ja Gradia-lukioiden sähköinen ainevalintakortti sekä lisäksi erillinen ha-
kulomake.  

• Musiikki-ilmaisun linjalle ja IB-linjalle on valintakoe.  
- Schildtin lukio, musiikki: Yhteishaussa musiikkilinjalle hakeneet kutsutaan valintakokeisiin, 
jotka pidetään viikolla 19 (7.–9.5.2018). Valintakoekutsu sisältää tarkemmat ohjeet siitä, mi-
ten toimitaan. Lopullisessa valinnassa otetaan huomioon kuitenkin vain ne hakijat, joiden 
perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvo on vähintään 7,70.  
- Jyväskylän Lyseon lukio, IB: Valintakoe 19.4.2018 klo 10.00-18.00. Kutsu valintakokee-
seen laitetaan kirjallisena vain 1. hakusijalla hakeneille. Muilla sijoilla hakeneet löytävät kut-
sun koulun kotisivuilta. Kaikkien hakijoiden tulee osallistua valintakokeeseen. 

 
Opintopolun sähköinen tuloskirje 
 
Opetushallitus lähettää hakijalle sähköisen tuloskirjeen hakulomakkeen sähköpostiosoitteeseen. Ne 
hakijat, jotka ovat lisänneet hakulomakkeeseen sähköpostiosoitteensa, saattavat saada tiedon opiskeli-
javalinnasta nopeammin kuin ne, jotka eivät sähköpostiosoitetta hakulomakkeeseen täytä. Oppilaitos 
lähettää päätöksen opiskelijavalinnasta edelleen myös postitse. 
 
Haku aikuisten perusopetukseen ja VALMA-koulutukseen 
 

• Haku aikuisten perusopetukseen on 30.4.–18.5.2018. Elokuussa alkaa yksi alkuvaiheen ryhmä, 
ja tässä haussa valitaan paitsi tämä alkuvaiheen ryhmä myös tammikuussa 2019 aloittavan 
päättövaiheen ryhmän opiskelijat. Syksyllä 2018 ei ole enää hakua. Hakeutuminen entiseen ta-
paan sähköisesti verkkosivuiltamme osoitteessa www.gradia.fi. Hakuaikana järjestämme ha-
kuapupäiviä. 
 

• Haku VALMA-koulutukseen 22.5.2018–24.7.2018 sähköisesti Opintopolussa. 

Tietoa koulutuksista saa myös: 

• Ennen yhteishakua yksittäiset empivät hakijat voivat tutustua Gradia Jyväskylän koulutuksiin 
sopimalla siitä suoraan alakohtaisten opinto-ohjaajien kanssa.  
 

• Gradia Jämsän toinen Hakijan päivä järjestetään 13.2.2018. 
 

• Ohjaamoviikko 12.–16.2.2018. Ohjaamo Gummeruksenkatu 6, 2 krs., Jyväskylä.  
    - Avoimet ovet yhteistyökumppaneille 14.2.2018 klo 10.00–12.00  
  - Yhteishaku ja opiskelu 16.2.2018 klo 10.00–14.00.  
  - Lisätietoa viikon ohjelmasta > https://www.facebook.com/ohjaamojyvaskyla 

 
• Gradian avoimet Oppisopimusinfot ovat torstaisin 22.2., 8.3. ja 22.3.2018 klo 14.30–15.30.  

 

https://www.gradia.fi/schildtin-lukio-musiikkilinja-musiikki-ilmaisu/l16694
https://www.gradia.fi/schildtin-lukio-urheilulinja/l16695
http://www.gradia.fi/
https://www.gradia.fi/tutustu-koulutuksiimme-gradia-jamsassa-62-ja-1322018
https://www.facebook.com/ohjaamojyvaskyla
https://www.gradia.fi/oppisopimusinfot-jatkuvat
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• Olemme mukana myös Yhteishakujen teemapäivässä 9.3.2018 klo 13.00–15.00, Keski-Suo-
men TE-toimistossa, Vapaudenkatu 58 A, Jyväskylä 

 
Ota yhteyttä! 
 
Gradian yhteinen Hakupalvelut auttaa kaikkia opintoihin hakeutujia! 
 
Uuden Gradian hakupalvelut auttaa keskitetysti kaikkia Gradian koulutuksista kiinnostuneita hakeutu- 
maan opintojen pariin. Hakeutumisvaiheen ohjausta on niin ammatillisesta koulutuksesta kuin lukiokou-
lutuksestakin kiinnostuneille aikuisille ja nuorille. Lisäksi palvelua on oppisopimuksen hakeutumisvai-
heeseen. 

 
Gradia Hakupalvelut palvelee ma-to klo 10.00–15.30 ja pe 10.00–14.00. 

• puh. 040 341 6193 
• hakupalvelut(at)gradia.fi  

 
 

https://www.facebook.com/events/1708636975859730/

