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Talvinen tervehdys
Gradiasta!
Olemme koonneet tiiviin tietopaketin ajankohtaisista koulutuksiin ja hakeutumiseen liittyvistä asioista. Tietoa on paljon, ja silti kysyttävää voi jäädä
– ole silloin yhteydessä meihin Gradian Hakupalveluissa. Autamme keskitetysti kaikkia Gradian
koulutuksista kiinnostuneita hakeutumaan opintojen pariin. Hakeutumisvaiheen ohjausta on
niin ammatillisesta koulutuksesta kuin lukiokoulutuksesta kiinnostuneille aikuisille ja nuorille.
Lisäksi palvelua on oppisopimuksen hakeutumisvaiheeseen.

Hakupalvelut
Puhelinpalvelu ma–to klo 10–15.30 | pe klo 10–14 | puh. 040 341 6193
Sähköposti: hakupalvelut@gradia.fi
Käyntiosoite: Sepänkatu 3 A4, Jyväskylä
Postiosoite: PL 472, 40101 Jyväskylä
Talvilomaviikolla (25.2.–1.3.) Hakupalvelujen puhelinpäivystys on ma–pe klo 12–15.

Yhteishaku 19.2.–12.3.2019
Yhteishaussa voivat hakea peruskoulun päättävät nuoret, lukion päättötodistuksella ylioppilaslinjoille hakevat sekä ilman toisen asteen tutkintoa olevat hakijat. Muut hakeutuvat jatkuvan
haun kautta. Jatkuva haku toimii yhteishaun rinnalla hakuväylänä Gradian koulutuksiin, ja
jotkut jatkuvassa haussa olevat koulutukset on suunnattu myös nuorille. Näistä koulutuksista
on tietoa alla olevassa ammatillisen koulutuksen kohdassa.
Hyödynnä ohjauksessasi opiskelijoidemme videotarinoita sekä ammatillisen koulutuksemme ja
lukiokoulutuksemme esittelyvideoita, jotka löydät osoitteesta gradia.fi/yhteishaku. Huomioithan, että olemme avanneet myös uuden sivun Opinto-ohjaajalle, johon kokoamme ajankohtaista tietoa. Gradian koko koulutustarjonta löytyy gradia.fi -sivustolta.
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Lukiokoulutus
Gradia-lukioiden tarjonta kevään 2019 yhteishaussa
Jyväskylän Lyseon lukion entinen tiimipolku on nyt tiimilinja, jolle opiskelijat valitaan yhteishaussa linjalle hakeneiden joukosta keskiarvon perusteella. Tiimilinjaa varten
noin kolmasosa lukion kursseista on integroitu moduuleiksi, mikä mahdollistaa tietyn teeman käsittelemisen
yksittäistä oppiainetta laajemmin ja projektilähtöisesti.
Linjan n. 30 opiskelijaa muodostavat ison koulun sisällä
yhteisön, jossa on helppo tutustua toisiin ja pienemmissä 4-6 hengen tiimeissä tehdään tiiviisti
töitä yhdessä. Päätavoitteena on, että tiimilinjalta valmistuvalla ylioppilaalla on repussaan kosolti yhteistyötaitoja, välineitä projektinhallintaan ja tiimityön eri vaiheisiin sekä selkeä käsitys
omista vahvuuksistaan niin oppijana kuin tiimin jäsenenäkin.
Jyväskylän Lyseon lukiossa on tarjolla kolme hakukohdetta:
1. Yleislinja (310), josta on mahdollista valita vielä luonnontiede- tai yrittäjyyspolku
2. IB-linja (60)
3. Tiimilinja (30)
Schildtin lukiossa on tarjolla kolme hakukohdetta:
1. Yleislinja (305), josta on mahdollista valita vielä kieli- ja kansainvälisyyspolku tai
LUMA-polku
2. Musiikki-ilmaisulinja (30)
3. Urheilulinja (50)
Opintopolun hakulomakkeen lisäksi opiskelija täyttää ainevalintalomakkeen, jossa opiskelija
ilmoittaa mahdollisimman sitovasti halunsa opiskella polkuopinnoissa. Ainevalintalomake löytyy opintopolusta: Jyväskylän Lyseon lukio ja Schildtin lukio. Avaa sivulta Valintaperusteet ja
pääsykokeet osio ja sitten kohta Lisätietoa hakemisesta.
Ainevalintalomake tulee olla palautettuna hakuajan 12.3.2019 päättymiseen mennessä. Sen
lisäksi Schildtin lukion urheilulinjalle täytetään urheilijatietolomake ja musiikki-ilmaisulinjalle lisälomake, jotka toimitetaan oppilaitokseen hakuajan päättymiseen mennessä.
IB-linjalle on pääsykoe, joka on 25.4.2019 klo 8.30–11.00. Kutsu valintakokeeseen lähetetään
kirjallisena kaikille hakijoille. Vastaavasti Schildtin musiikki-ilmaisulinjalle on pääsykokeet, jotka
pidetään 6.–9.5.2019.
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Ammatillinen koulutus
Yhteishaussa on laajasti tarjolla ammatillisen perustutkinnon koulutuksia. Gradia Jyväskylään
on mahdollista hakea 21 ammatilliseen perustutkintoon ja Gradia Jämsään 10 ammatilliseen
perustutkintoon. Tämän uutiskirjeen liitteenä saat Gradian koulutustarjonnasta koosteen, jossa
ovat kaikki yhteishaussa mukana olevat sekä ammatillisen koulutuksen että lukiokoulutuksen
hakukohteet.

Nostoja Gradia Jyväskylän koulutuksista, joille on opiskelupaikkoja hyvin
tarjolla
Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala on monipuolinen ja
työllistää hyvin. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon toimitilahuollon osaamisala (toimitilahuoltaja) on toista vuotta mukana yhteishaussa.
Toimitilahuoltajan opinnot ovat Priimuksen kampuksella
Matkailualan perustutkinto
Gradia Jyväskylän matkailualan perustutkinnossa
toteutuu kaksi osaamisalaa: majoituspalvelut (vastaanottovirkailija) ja matkailupalvelut (matkailupalvelujen tuottaja).
Puuteollisuusalan perustutkinto, puuseppä
Puusepän ammatissa yhdistyy perinteinen osaaminen ja nykyaikainen huipputeknologia. Puuseppiä työskentelee huonekalu- ja kalusteteollisuuden lisäksi esimerkiksi rakennuksilla sekä
suunnittelu- ja myyntitehtävissä.
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneistaja tai levyseppähitsaaja
Koneistajaksi valmistuttuasi voit työllistyä erilaisiin kone- ja metallialan työtehtäviin.
Levyseppähitsaajaksi valmistuttuasi voit työskennellä monipuolisissa ympäristöissä, kuten tuotannon hitsaus-, levy- ja teräsrakennetyötehtävissä.
Keski-Suomen maakunnan alueella toimii useita kone- ja metallialan yrityksiä, kuten esimerkiksi Valmet, Valtra, Moventas ja Harvia. Työllisyysnäkymät ovat tällä hetkellä erittäin lupaavia.
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Huomioitavaa haussa
Maarakennuskoneenkuljettaja vai talonrakentaja?
Jos haluaa opiskelemaan maarakennusalalle (maarakennuskoneenkuljettaja), tulee hakea rakennusalan
perustutkintoon. Opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä hakija esittää osaamisalatoiveensa rastittamalla
Wilman paikanvastaanottamislomakkeessa vaihtoehdoksi maarakennuskoneenkuljettaja. Ylioppilaspaikkoja
ei maarakennusalalle ole yhteishaussa, ja ohjaamme
ylioppilaat hakemaan alalle jatkuvan haun kautta.
Jos haluaa opiskelemaan talonrakentajaksi, tulee hakea rakennusalan perustutkintoon. Opiskelupaikan vahvistamisen yhteydessä hakija esittää osaamisalatoiveensa rastittamalla Wilman
paikanvastaanottamislomakkeessa vaihtoehdoksi talonrakentaja.

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),
Gradia Jämsä

Huom!
Turvallisuusalan perustutkinto (turvallisuusvalvoja) on jatkuvassa haussa, jossa myös nuoret voivat hakea tutkintoon 6.2.–12.3.2019. Opinnot alkavat 13.8.2019.
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon kiinteistöhoidon osaamisala (kiinteistönhoitaja) on vain jatkuvassa haussa. Kiinteistönhoitajan opinnot järjestetään Viitaniemen kampuksella.
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Nostoja Gradia Jämsän koulutuksista
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (lastenohjaaja tai nuoriso- ja yhteisöohjaaja) on mukana yhteishaussa. Opiskelussa keskeistä on käytännönläheisyys, toiminnallisuus, joustavuus
ja osaamisen hankkiminen erilaisissa oppimisympäristöissä. Opiskelu edellyttää hyvää fyysistä
ja psyykkistä terveydentilaa. Jokaiselle tehdään yksilöllinen opinpolku.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja tai
perustason ensihoitaja) opiskelu mahdollistaa joustavat
yksilölliset opinpolut. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä ja menetelmiä, kuten
simulaatio-oppimista. Yhdessä tekemällä opiskelija kasvaa
vastuulliseksi ja vahvaksi alan osaajaksi. Opiskelu edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä terveydentilaa.
Matkailualan perustutkinto (matkailupalvelujen tuottaja, vastaanottovirkailija tai matka-asiantuntija) on mukana yhteishaussa. Osaamisala valitaan opintojen alussa. Opiskelu perustuu tiimimäiseen tekemällä oppimiseen erilaisissa projekteissa, tapahtumissa ja yhteistyössä monien verkostojen kanssa.

Gradia Jämsän urheiluvalmennus ja Gradia Jyväskylän
Sporttipolku
Gradia Jämsän urheiluvalmennuksesta kiinnostuneet
hakevat yhteishaussa ammatilliseen perustutkintoon
tai Jämsän lukioon. Sen lisäksi haetaan jatkuvassa
haussa urheiluvalmennukseen Gradian verkkosivujen
kautta, jossa myös lisätietoa urheiluvalmennuksesta.
Gradia Jyväskylän Sporttipolulle voivat hakea ikäluokassaan korkealla tasolla olevat tavoitteellisesti urheilevat opiskelijat. Sporttipolku mahdollistaa opintosuorituksia urheilemalla, ja sinne haetaan opintojen alettua.
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Oppisopimuskoulutus
Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla tapahtuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksen tietopuolisilla opinnoilla. Oppisopimus edellyttää hakeutujalta aina työsuhdetta tai yrittäjyyttä. Oppisopimuksella yritys voi palkata 15 vuotta täyttäneen tai sitä vanhemman henkilön.

Aikuisten perusopetus ja VALMA-koulutus
Haku aikuisten perusopetukseen on 1.–30.3.2019. Tämän hetkisen suunnitelman mukaan elokuussa alkaa yksi alkuvaiheen ryhmä sekä yksi päättövaiheen ryhmä. Tässä haussa voi hakea
myös paikkaa tammikuussa 2020 alkavaan lukutaitovaiheen ryhmään. Hakeutuminen
www.gradia.fi. Hakuaikana järjestämme hakuapupäiviä.
Haku VALMA-koulutukseen ensi syksynä aloittaviin ryhmiin 21.5.–23.7.2019 Opintopolussa
(perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutusten yhteishaku).
Keväällä voi hakeutua VALMAan jatkuva haun kautta 24.3.2019 saakka. Jos aloittaa VALMAopinnot kevään 2019 aikana, suunnitelmana yleensä on, että opinnot jatkuvat ensi syksynä.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet
Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti hakija voidaan pääsy- ja soveltuvuuskokeiden perusteella jättää valitsematta tiettyihin tutkintoihin. Gradia ottaa käyttöön pääsy- ja
soveltuvuuskokeet yhteishaussa 2019 sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja ohjausalan
perustutkinnoissa. Hakijoita tiedotetaan tarkemmin pääsy ja soveltuvuuskokeen ajankohdasta,
sisällöstä ja järjestelyistä koekutsujen yhteydessä.
Gradia Jyväskylässä on lisäksi pääsy- ja soveltuvuuskokeet media-alan ja kuvallisen ilmaisun
perustutkinnon kuvallisen ilmaisun osaamisalassa sekä musiikkialan perustutkinnossa. Tarkemmat tiedot opintopolussa.

Kielikoe
Gradia järjestää kielikokeen muille kuin suomenkielisille tutkintokoulutukseen hakijoille. Hakijat
kutsutaan kielikokeeseen erikseen. Mikäli hakija on suorittanut perusopetuksen suomen kielellä, hänen ei tarvitse osallistua kielikokeeseen, jos hän esittää todistuksen Hakupalveluihin
ennen kielikoetta.
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Harkintaan perustuva valinta
Yhteishaussa hakija voi hakea kaikkiin Gradian ammatillisiin perustutkintoihin harkintaan perustuvalla valinnalla. Tällöin valinta tehdään valintapistemääristä riippumatta. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia opiskelijoista.
Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt, koulutodistusten
puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet tai tutkinnon suorittamiseen riittämätön suomen
kielen taito.
Hakija toimittaa asiakirjat, joilla osoittaa perusteet syylleen hakeutua harkintaan perustuvaan
valintaan, postitse 19.3.2019 mennessä osoitteeseen Gradia Hakupalvelut, PL 472, 40101
Jyväskylä.
Koulutustarpeet ja edellytykset suoriutua opinnoista arvioidaan ja otetaan huomioon, kun valintapistemäärästä poiketaan. Tarvittaessa valinnan tueksi hakija voidaan pyytää lyhyeen haastatteluun. Valtakunnallista oppimisvalmiuksia mittaavaan koetta ei käytetä Gradiassa vuonna
2019.
Lisätietoja: opiskelijapalvelupäällikkö Rauni Gyldén, puh. 040 341 6163,
rauni.gylden@gradia.fi

Haku yhdistelmäopintoihin
Gradia Jyväskylä
Kahden tutkinnon opinnot
Kahden tutkinnon opinnoissa on mahdollista kirjoittaa viisi YO-ainetta kolmen vuoden opintojen aikana. Tarjoamme kattavasti kursseja seuraavissa aineissa: äidinkieli, englanti, ruotsi,
matematiikka (lyhyt ja pitkä), fysiikka, terveystieto ja yhteiskuntaoppi.
 kahden tutkinnon opintoihin ei riitä, että ilmaisee halukkuutensa yhteishakulomakkeessa, vaan opintoihin haetaan opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä Wilmalomakkeella. Hakija saa vahvistuksen opiskelupaikasta ennen opintojen alkua.
Kolmoistutkinto
Kolmoistutkinnossa opiskellaan lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto sekä ammatillinen perustutkinto. Opiskeluaika on noin neljä vuotta oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Tarkista Gradian www-sivuilta, missä tutkinnoissa kolmoistutkinto on mahdollinen sekä
hakuaika ja -ohjeet.
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Gradia Jämsä
Kahden tutkinnon opinnot
 kahden tutkinnon opintoihin hakevat voivat ilmoittaa halukkuutensa lukio-opintojen/yotutkinnon suorittamiseen yhteishakulomakkeella. Opinto-ohjaaja ottaa yhteyttä opiskelijoihin elokuussa sekä kartoittaa muut kiinnostuneet yhdistelmäopintojen info-tilaisuudessa.
Kolmoistutkinto
Gradia Jämsään kolmoistutkintoon hakevat lukiolaiset hakevat jatkuvan haun kautta ammatilliseen perustutkintoon.

Opiskelupaikan vastaanottaminen
Opiskelupaikan vastaanottaminen on kaksiosainen:
1. Hakija saa Opetushallituksen lähettämän sähköisen kirjeen hakulomakkeessa
ilmoitettuun osoitteeseen. Hakija ottaa paikan vastaan Opintopolussa 27.6.2019
mennessä.
2. Gradia lähettää hakijalle kirjeen, jossa on ohjeita paikan vastaanottamiseen ja opintojen aloittamista varten. Hakijan tulee kirjautua Wilmaan ja vahvistaa paikka oppilaitokseen 27.6.2019 mennessä. Samalla voi ilmoittautua kahden tutkinnon opintoihin
sekä täyttää huoltajatiedot Wilma-tunnuksia varten.

Virkistävää talvilomaa kaikille!
Seuraava uutiskirjeemme lähetetään huhti-toukokuussa
ja silloin uudistettuna sähköisenä kirjeenä.
Talvisin terveisin,
Gradia Hakupalvelut

