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Yhteishaussa ammatillisiin 
opintoihin! 
Gradia Jyväskylä

Harju, Sepänkatu 3
Kukkula, Keskussairaalantie 21
Luova kampus, Kympinkatu 3B
Suomalainen musiikkikampus, Pitkäkatu 18–22
Priimus, Taulumäentie 45
Viitaniemi, Viitaniementie 1
Laukaa, Lievestuore
Keuruu

Gradia Jämsä
Myllymäki, Jämsänkoski, 
Koulutie 19 ja 12, Metsäoppilaitoksentie 14
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Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Viestintä- ja 
vuorovaikutus-

osaaminen

Matemaattis-
luonnontieteellinen 

osaaminen

Yhteiskunta ja 
työelämä-

osaaminen

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Ammatillisen 
perustutkinnon 
rakenne 180 osp



gradia.fi Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä 4

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä 1

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä 3

Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2

Taide ja luova ilmaisu 1

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, 6 osp

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen 4

Fysikaaliset ja kemikaaliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 2

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, 9 osp

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2

Työelämässä toimiminen 2

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2

Kestävän kehityksen edistäminen 1

Yhteiset 
tutkinnon osat 
(35 osp)

9 OSP

Opiskelijan valitsemia 
yhteisten tutkinnon 

osien 
osaamistavoitteita  

mistä vain tutkinnon 
osasta.
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● Yksilölliset opintopolut
● HOKS = henkilökohtaisen osaamisen

kehittämissuunnitelma
● Yksilöllinen koulutusaika 2–3 vuotta

● Monipuoliset oppimisympäristöt, osaamista 
hankitaan monilla eri tavoilla

● Oma ryhmänohjaaja/HOKS-ohjaaja
● Yleinen jatko-opintokelpoisuus

Ammatillinen koulutus
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● Opitaan todellisessa työympäristössä ja 
työyhteisössä
●Tavoitteellista ja ohjattua - näytöt
●Työaika
●Työvaatteet
●Työturvallisuus 

● Noudatetaan työelämän pelisääntöjä esim. 
työturvallisuuteen liittyen

● Huomioidaan terveydentilaa ja toimintakykyä 
koskevat rajoitukset (tietyillä aloilla)

● Kotimaassa tai ulkomailla
● Oppisopimuskoulutus perustuu 

työsuhteeseen

Oppiminen työpaikalla:
koulutussopimus tai oppisopimus
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Opintoja voi halutessaan suunnata:

● Kahden tutkinnon opinnot
● Kansainvälisyys
● Kilpailutoiminta
● Urheiluamis
● Yrittäjyysopinnot
● EduFutura-opinnot
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● Ammatillisten opintojen ja tavoitteellisen 
urheilun yhdistäminen

● Mahdollisuus osallistua aamuharjoitteluun, 
valmennusleireille ja/tai kilpailumatkoille 
opintojen aikana

● Valinnan edellytyksenä on opintojen 
edistyminen ja riittävän korkealla tasolla 
oleva tavoitteellinen urheilu. Urheilulliset 
tasovaatimukset Suomen Olympiakomitean 
valtakunnallisen linjauksen mukaan.

Urheiluamis
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Hakukohteet 
yhteishaussa 2022
Ammatilliset perustutkinnot

Gradia Jyväskylä
Gradia Jämsä
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Ajoneuvoalan perustutkinto 
(entinen autoalan perustutkinto)
Jyväskylä ja Jämsä

● Uudet tutkinnon perusteet voimaan 1.8.2022
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Elintarvikealan perustutkinto
● Elintarvikkeiden valmistaja, Jyväskylä
● Leipuri-kondiittori, Jyväskylä

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
● Kampaaja, Jyväskylä
● Parturi, Jyväskylä
● Kosmetologi, Jyväskylä
● Kosmetiikkaneuvoja, Jyväskylä
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Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

● Nuoriso- ja yhteisöohjaaja, Jämsä 
Toteutuspaikkakuntina Jyväskylä ja Jämsä

● Lastenohjaaja, Jämsä 
Toteutuspaikkakuntina Jyväskylä ja Jämsä
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Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
● Koneasentaja, Jyväskylä
● Koneistaja, Jyväskylä
● Levyseppähitsaaja, Jyväskylä

Liiketoiminnan perustutkinto
● Merkonomi, Jyväskylä, Jämsä
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Logistiikan perustutkinto
● Autonkuljettaja, Jyväskylä ja Jämsä
● Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja,  

Jyväskylä ja Jämsä

Matkailualan perustutkinto
● Matkailupalvelujen tuottaja,

Jyväskylä ja Jämsä
● Vastaanottovirkailija 

Jyväskylä ja Jämsä
● Matka-asiantuntija, Jämsä
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Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
● Mediapalveluiden toteuttaja, Jyväskylä
● Kuvallisen ilmaisun toteuttaja, Jyväskylä

Metsäalan perustutkinto
● Metsäkoneasentaja, Jämsä
● Metsäkoneenkuljettaja, Jämsä
● Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja, Jämsä
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Musiikkialan perustutkinto
● Muusikko, Jyväskylä

Pintakäsittelyalan perustutkinto
● Maalari Jyväskylä

Puutarha-alan perustutkinto
● Puutarhuri, Jämsä

Puuteollisuuden perustutkinto
● Puuseppä, Jyväskylä
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Rakennusalan perustutkinto
● Talonrakentaja, Jyväskylä

Rakennusalan perustutkinto
● Maarakennuskoneenkuljettaja,  Laukaa, 

Lievestuore

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
● Kokki, Jyväskylä, Jämsä
● Tarjoilija, Jyväskylä
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Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
● Lähihoitaja, Jyväskylä ja Jämsä

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
● Sähköasentaja, Jyväskylä ja Jämsä
● Automaatioasentaja, Jyväskylä
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Taideteollisuusalan perustutkinto
● Artesaani, Jyväskylä

Talotekniikan perustutkinto
● Ilmanvaihtoasentaja, Jyväskylä
● Putkiasentaja, Jyväskylä

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
● Mittatilausompelija, Jyväskylä
● Vaatturi, Jyväskylä
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Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
● Elektroniikka-asentaja, Jyväskylä
● IT-tukihenkilö, Jyväskylä
● Ohjelmistokehittäjä, Jyväskylä
● Tietoverkkoasentaja, Jyväskylä ja Jämsä

Turvallisuusalan perustutkinto
● Turvallisuusvalvoja, Jyväskylä
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● Tavoitteena parantaa koulutuksen ja työelämän 
turvallisuutta

● Koskee seuraavia Gradian yhteishaussa 2022 
olevia koulutuksia:
●Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
●Logistiikan perustutkinto, 

kuljetuspalvelujen osaamisala
●Metsäalan perustutkinto, 

metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
●Rakennusalan perustutkinto, 

maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
●Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
●Turvallisuusalan perustutkinto

SORA-lainsäädäntö
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Korkeakouluopintoja 
kaikille toisen asteen 
opiskelijoille
EduFutura Jyväskylä

● Monipuolisia ja joustavia opiskelumahdollisuuksia Gradian, 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston välillä

● Opinnot ovat maksuttomia ja ne sisällytetään II asteen opintoihin
● Orientoivat opinnot 1–2 op,  mahdollisuus tutustua kiinnostavaan 

alaan ja kehittää opiskelutaitoja.
● Muut korkeakouluopinnot 2–10 op, laajentaa ja syventää osaamista, 

lisää haasteita omiin opintoihin.
● Korkeakoulupolkuopinnot 30–40 op, jatko-opintopolku 

ammattikorkeakouluun. (mahdollisuus rinnakkaisaloilla)
● Lisätietoja: edufutura.fi ja gradia.fi/edufutura-opinnot
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Yhteishaussa lukioon!
Jyväskylän Lyseon lukio (Harju, Sepänkatu 3)
Schildtin lukio (Viitaniemi, Viitaniementie 1B)
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● Suurin osa lukiolaisista opiskelee 
lukiolinjalla

● Lukion oppimäärän suoritettuasi saat lukion 
päättötodistuksen

● Ylioppilastutkintotodistuksen saat, kun olet 
kirjoittanut hyväksytysti 5 pakollista ainetta

● Opiskelijat valitaan perusopetuksen 
päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon 
perusteella
● Musiikkilinjalle pisteitä valintakokeesta
● Urheilulinjalle pisteitä urheilumenestyksestä

Opiskelu lukiossa
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Lukio Opiskelijamäärä Aloituspaikat 2022

Jyväskylän Lyseon lukio 1300

Yleislinja 320

Luonnontiedepolku
Yrittäjyyspolku

IB-linja 60

Tiimilinja 30

IT-linja 30

Schildtin lukio 1300

Yleislinja 305

LUMA-polku
Kansainvälisyyspolku

Musiikkilinja 30

Urheilulinja 60



gradia.fi Aine tai aineryhmä Pakolliset opinnot
opintopisteitä

Valinnaiset valtakunnalliset 
opinnot opintopisteitä

Valinnaiset opinnot
opiskelijan valinnan mukaan

Äidinkieli ja kirjallisuus
Kielet
A-kieli
B-kieli
Muut kielet (B2 ja B3)

12

12
9
-

6

4
4

16

Tarjolla esimerkiksi
• kaikkien lukioaineiden 

opintojaksot
• Gradian vaihtojaksot
• Yrittäjyysopinnot
• Korkea-asteen opintojaksot 

(EF)
• Osaamisen tunnustaminen

Matematiikka
Yhteinen opintokokonaisuus
Lyhyt oppimäärä
Pitkä oppimäärä

2
10
18

2
4
6

Ympäristö ja luonnontieteet
Biologia
Maantiede
Fysiikka
Kemia

4
2
2
2

6
6

12
8

Humanistis-yhteiskunnalliset tieteet
Filosofia
Psykologia
Historia
Yhteiskuntaoppi
Uskonto tai elämänkatsomustieto
Terveystieto

4
2
6
6
4
2

4
8
6
2
8
4

Taito- ja taideaineet
Liikunta
Musiikki
Kuvataide
Opinto-ohjaus

4
2 tai 2
2 tai 2

4

6
4
4
-

Lukiotutkinto
2–4 vuotta

Yhteensä 150 
opintopistettä
1 opintopiste = 
22,8 x 75min
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Erityislinjat Gradia-
lukioissa
IB-linja, Jyväskylän Lyseon lukio
IT-linja, Jyväskylän Lyseon lukio
Tiimilinja, Jyväskylän Lyseon lukio
Musiikkilinja, Schildtin lukio
Urheilulinja, Schildtin lukio
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● Kansainvälinen IB Diploma –tutkinto
● Kaikki opetus englanninkielistä
● Ensimmäinen vuosi on valmistava vuosi, 

jota seuraa kaksi IB-vuotta
● Akateeminen ote opintoihin: analysoimista, 

keskustelua ja kokeilemista
● Voit syventyä opinnoissasi luonnontieteisiin, 

yhteiskuntatieteisiin tai kirjallisuuteen
● Opintojen pääsyn keskiarvoraja on 8,0 (ei 

valintakoetta)

IB-linja Jyväskylän Lyseon lukio
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● Opiskellaan yhteistyössä Jyväskylän 
yliopiston IT-tiedekunnan kanssa 
informaatioteknologian  korkeakouluopintoja

● Opettajina ovat Gradia-lukioiden opettajat 
ja/tai yliopiston opettajat. Opintojaksot 
vastaavat sisällöiltään yliopiston 
vaatimuksia lukioon mukautettuina

● Opintoja tarjolla 18 opintopistettä
● IT-linja on oma hakukohteensa 

opintopolussa

Informaatioteknologian (IT) linja,
Jyväskylän Lyseon lukio
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● Opiskelua 4–5 hengen tiimeissä, omassa 
opiskeluryhmässä

● Uudemmat ja laajemmat opintojaksot
● Tiimilinjalaiset tekevät yrittäjyyspolun 

opintoja sisäänrakennettuna muihin 
opintoihinsa, JAMK:in kanssa yhteistyötä

● Tiimien itse kehittelemät soveltavat projektit
● Vahvat jatko-opinto- ja työelämävalmiudet
● Kolmannen vuoden työelämälähtöinen 

ulkomaanprojekti
● Tiimilinjan opiskelu vaatii sitoutumista, 

itseohjautuvuutta ja yhteistyöhalukkuutta

Tiimilinja, Jyväskylän Lyseon lukio
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● Lukio-opinnot yhdistettynä huipulle tähtäävään 
urheiluvalmennukseen

● Painopistelajit:

● Urheiluvalmennus koulupäivän aikana lisää 
harjoittelun määrää ja laatua

● Myös yleislinjalaisilla on mahdollisuus hakea 
mukaan liikuntavalmennukseen

● Valtakunnallinen erityistehtävä, opiskelu oman 
opetussuunnitelman mukaan

● ●Alin hyväksyttävä keskiarvo on 7,00

Urheilulinja, Schildtin lukio

Freestyle ja 
kumparelasku
Jalkapallo
Joukkuevoimistelu
Telinevoimistelu
Jääkiekko

Maastohiihto
Yleisurheilu
Uinti
Koripallo
Salibandy
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● Valtakunnallinen musiikin erityistehtävä, 
opiskelu oman opetussuunnitelman 
mukaan, omassa ryhmässä

● Aktiivisesti musiikkia harrastaville ja 
musiikkialan jatko-opintoihin aikoville

● Laaja musiikin ja ilmaisun 
opintojaksovalikoima

● Opintoja myös muista oppilaitoksista
● Runsaasti esiintymistilaisuuksia

Musiikkilinja, Schildtin lukio
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Gradia-lukioiden polut
Luonnontiedepolku, Jyväskylän Lyseon lukio
Yrittäjyyspolku, Jyväskylän Lyseon lukio
Kansainvälisyyspolku, Schildtin lukio
LUMA-polku, Schildtin lukio
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● Opiskelevat omassa ryhmässä
● Monipuolisesti biologiaa, fysiikkaa, kemiaa, 

maantiedettä ja matematiikkaa
● Kokeellinen lähestymistapa: työskentelyä 

uusissa biologian, fysiikan ja kemian 
laboratorioissa

● Yliopistovierailuja sekä tunnettujen 
tutkijoiden työhön tutustumista

● Mahdollisuus toimia matematiikka- ja 
luonnontiedetutoreina

Luonnontiedepolku, Jyväskylän Lyseon 
lukio
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● Voit painottaa esimerkiksi omaa 
yritystoimintaa, kilpailutoimintaa tai vaikka 
kansainvälisyyttä

● Opit työnantajien arvostamia taitoja: 
luovuutta, ongelmanratkaisua, viestintää, 
johtamista ja riskinottoa

● Tekemällä, kokeilemalla ja 
vuorovaikutuksessa – niin ammattilaisten 
kuin oman vertaisryhmän kanssa

Yrittäjyyspolku 
Jyväskylän Lyseon lukio
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● Mahdollisuus painottaa opinnoissa vieraita 
kieliä ja kartuttaa kansainvälisyystaitoja

● Kansainvälisiin projekteihin osallistuminen
● Kieli- ja viestintätaitojen vahvistaminen

aidoissa tilanteissa
●Toisiin kulttuureihin tutustuminen
●Flash-kansainvälisyysopintojakso
●Englanninkielisiä opintojaksoja tarjolla useissa 

pakollisissa aineissa

Kansainvälisyyspolku, Schildtin lukio



gradia.fi

● Opiskelevat omassa ryhmässä
● Useita luonnontieteiden ja matematiikan 

opintojaksoja
● Kokeelliset ja opiskelijalähtöiset menetelmät
● Laaja korkeakouluyhteistyö
● Luonnontieteisiin, matematiikkaan ja 

tietotekniikkaan liittyviä teemapäiviä, 
vierailijoita ja vierailuja

● Mahdollisuus opiskella omassa LUMA-
ryhmässä samanhenkisten opiskelijoiden 
kanssa

● MENTORI-toiminta (kokeneemmat opiskelijat 
toimivat nuorempien tukena)

LUMA-polku, Schildtin lukio
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Kahden tutkinnon 
opinnot
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● Samanaikaisesti opiskellaan ammatillinen 
perustutkinto ja ylioppilastutkinto

● Pääsääntöisesti 3 vuotta henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman mukaan

● Yhteishaussa haetaan ammatilliseen 
perustutkintoon
 Ilmoittautuminen kahden tutkinnon    
opiskelijaksi kesällä opiskelupaikan 
vastaanottamisen yhteydessä 

● Lukio-opinnot ovat osa ammatillista 
perustutkintoa
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● Äidinkieli
● Englanti
● Ruotsi
● Matematiikka (MAA / MAB)
● Fysiikka
● Psykologia (osa aikuislukiossa)
● Terveystieto
● Yhteiskuntaoppi

Muita kieliä ja reaaliaineita ensisijaisesti 
aikuislukiossa iltaopintoina

Mahdollisuus opiskella lukiotavoitteisesti 
kahden tutkinnon opintotarjottimelta viisi 
kirjoitettavaa ainetta:
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Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

Viestintä- ja 
vuorovaikutus-

osaaminen

Matemaattis-
luonnontieteellinen 

osaaminen

Yhteiskunta ja 
työelämä-

osaaminen

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Ammatillisen 
perustutkinnon 
rakenne 180 osp

10-25 osp tutkinnon 
valinnaisuudesta riippuen

35 osp

Toteutuvat kahden 
tutkinnon opinnoissa 
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Ammatillisia opintoja Ammatillisia opintoja Lukio-
opinnot

Ammatillisia opintoja
Lukio-opinnot

Ammatillisia 
opintoja

Ammatillisia opintoja
Lukio-opinnot

Ammatillisia opintoja
Lukio-opinnot

Ammatillisia opintoja

Lukio-opinnot
Ammatillisia opintoja Ammatillisia 

opintoja Lukio-
opinnot

Gradia Jyväskylä: kahden tutkinnon opintojen jakautuminen kolmelle vuodelle

Pitkän matematiikan opintoja kesäkuun ja elokuun alussa

Pitkän matematiikan opintoja kesäkuun ja elokuun alussa

1. VUOSI

2. VUOSI

3. VUOSI

Ammatillisia opintoja Ammatillisia opintoja

1. jakso 2. jakso 3. jakso 4. jakso 5. jakso

Lukio-opintoja ma–ke aikana Lukio-opintoja ma–ke aikana Lukio-opintoja 
ma–ke aikana Lukio-opintoja ma–ke aikana 

Lukio-opintoja ti–to aikana Lukio-opintoja ti–to aikana Lukio-opintoja ti–to aikana 

Lukio-opintoja ti–to aikana Lukio-opintoja 
ti–to aikana 
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● Gradia Jämsässä yhteistyötä tehdään Jämsän 
lukion sekä Jyväskylän aikuislukion kanssa.

● Mahdollisuuksien mukaan lukio-opintoja voi 
suorittaa myös muissa lukioissa esim. 
kotipaikkakunnalla.

● Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja 
valinnat lukiolle tehdään ensimmäisen 
lukuvuoden aikana. 

● Ensimmäinen lukuvuosi opiskellaan 
pääsääntöisesti ammatillisia opintoja. Lukio-
opintoja voi aloittaa halutessaan verkko-
opintoina.

● Toinen lukuvuosi opiskellaan pääsääntöisesti 
lukio-opinnoissa.

● Ammatillinen perustutkinto ja ylioppilastutkinto 
suoritetaan keskimäärin 3-4 vuodessa.

Kahden tutkinnon opinnot Gradia
Jämsässä
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● Tavoitteena oman urapolun löytäminen sekä 
tutkintokoulutuksessa tarvittavien 
valmiuksien saavuttaminen 

● Pituus max 38 viikkoa (= lukuvuosi)
● Mahdollisuus suorittaa lukion ja 

ammatillisen koulutuksen opintoja, korottaa 
perusopetuksen päättöarvosanoja

TUVA = Tutkintokoulutukseen valmentava 
koulutus, Jyväskylä ja Jämsä
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● Maksuttomuus päättyy sen kalenterivuoden lopussa, 
kun nuori täyttää 20 vuotta.

● Opiskelijalle maksuttomia ovat:
● opetus 
● päivittäinen ruokailu
● opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
● opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
● lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan 

ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 
koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden 
uusiminen

● vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat
● joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja 

matkakustannukset.
● Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa 

tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten soittimet ja 
urheiluvälineet edelleen opiskelijan itsensä maksettavia

● Lisätietoa: minedu.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-
oppivelvollisuudesta

Maksuttomuus

● Hakeutumisvelvollisuus ennen 
perusopetuksen päättymistä toisen asteen 
koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai 
muuhun oppivelvollisuuden piiriin 
kuuluvaan koulutukseen. Jatkuu niin 
pitkään kunnes oppivelvollinen saa 
koulutuspaikan.

● Asuinkunta huolehtii opiskelupaikan 
löytymisestä

● Oppivelvollisuus jatkuu siihen asti, kun 
opiskelija täyttää 18-vuotta tai on suorittanut 
toisen asteen tutkinnon. 

Oppivelvollisuuden laajentumisen 
uudistus

https://minedu.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-oppivelvollisuudesta
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Yhteishaku 22.2.-22.3.2022
Peruskoulun jälkeen haku ammatillisiin koulutuksiin, 
lukioon ja TUVA-koulutukseen (opintopolku.fi)
* Tulokset aikaisintaan 16.6.
* Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään 30.6.
* Varasijat voimassa 19.8. asti

Jatkuva haku
Haku ammatillisiin opintoihin ja lukioon yhteishaun 
ulkopuolella (www.gradia.fi)

http://www.opintopolku.fi/
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● Valtakunnalliset valintaperusteet
● Osaan koulutuksista on pääsy- ja 

soveltuvuuskoe
● Harkintaan perustuva valinta tehdään 

valintapistemääristä riippumatta 
● Valinta automaattisesti vain harkintaan perustuen 

ammatilliseen koulutukseen ja lukioon, jos:
● Matematiikka ja äidinkieli yksilöllistetty
● Ei Suomessa suoritettua perusopetusta

● Ammatillisen koulutuksen perusteina voivat olla 
myös: 
● oppimisvaikeudet
● sosiaaliset syyt
● koulutodistusten puuttuminen 
● todistusten vertailuvaikeudet
● tutkinnon suorittamiseen riittämätön 

tutkintokielen kielitaito

Yhteishaun valintaperusteet



gradia.fi

● Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
● lastenohjaaja ja nuoriso- ja yhteisöohjaaja

● Media-alan ja kuvallisen ilmaisun 
perustutkinto
● kuvallisen ilmaisun toteuttaja

● Musiikkialan perustutkinto
●muusikko

● Musiikkilinja, Schildtin lukio
● Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

● lähihoitaja
● Turvallisuusalan perustutkinto

● turvallisuusvalvoja

Yhteishaun koulutukset, joihin Gradiassa
on pääsy- ja soveltuvuuskoe



gradia.fi

www.gradia.fi/gradiaan-avoimet-ovet
● Startti verkkotapahtuma 2.11.
● Kampuskierrokset 
● ti–pe 16.–19.11. Gradia Jyväskylä 

Jyväskylän Lyseon lukio
Schildtin lukio

● ti–ke 23.–24.11. Gradia Jämsä

● Lukioiden erityislinjojen esittelyt 1.12.
● Lukioiden hakijan illat
● Ti 25.1.2022 Schildtin lukio
● To 27.1.2022 Jyväskylän Lyseon lukio

Gradiaan! Avoimet ovet
-tapahtumakokonaisuus

http://www.gradia.fi/gradiaan-avoimet-ovet


gradia.fi

Tervetuloa
oppimaan!
Gradia Hakupalvelut 
p. 040 341 6193
hakupalvelut@gradia.fi

gradia.fi



gradia.fi
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