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Gradian kuulumisia 

Toukokuun uutiskirjeemme ennen kesää  
sisältää yhteishakuun, jatkuvaan hakuun,  
kesään ja syksyn aloitukseen sekä syksyn 
muihin tapahtumiin liittyviä asioita.  
 
Toivomme, että uutiskirjeemme tavoittaa  
laajasti yhteistyökumppanimme, joten voit  
jakaa uutiskirjettä edelleen verkostossasi. 
 
Kiitos kuluneen lukuvuoden yhteistyöstä ja 
mukavaa kesää! 
 
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia, Hakupalvelut 

 
 

Yhteishaku 
Opiskelijaksi valinta ja opiskelupaikan vastaanottaminen tai peruuttaminen 
 

Opiskelijaksi valitut saavat tiedon valinnasta aikaisintaan torstaina 14.6.2018. Valittujen nimet julkais-
taan sivuillamme www.gradia.fi. Tänä vuonna uutena palveluna opiskelijaksi valitut saavat sähköpos-
titse valintakirjeen Opintopolku.fi -palvelusta sekä postitse valintakirjeen liitteineen oppilaitoksesta 2-3 
päivän kuluessa valintatietojen julkaisemisesta. Kirjeessä on tarkemmat alakohtaiset ohjeet liittyen 
opiskelupaikan vastaanottamiseen ja opintojen aloittamiseen.  
  
Opiskelupaikan vastaanottaminen tai peruuttaminen tulee tehdä viimeistään torstaina 28.6.2018 
valintakirjeen ohjeen mukaisesti sähköisesti Wilmassa. Ammatillisen koulutuksen opiskelupaikan vas-
taanottamisen yhteydessä voi ilmoittautua kahden tutkinnon opintoihin. Valintakirjeen mukana lähete-
tään myös ohjeet asuntolapaikan hakemiseen. 
  
Lukuvuosi 2018–2019 alkaa keskiviikkona 8.8.2018. Aloittavat opiskelijat saavat valintakirjeiden mu-
kana tietoa yleisistä ja alakohtaisista asioista sekä ensimmäisen päivän aloituksesta. Aloittavat opiske-
lijat löytävät tärkeitä opiskeluun liittyviä asioita myös www-sivuiltamme kohdasta Opiskelijan opas. 
 
Yhteishaun pisterajat 
Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaun tilasto pisterajoista löytyy Vipusesta. 

http://www.gradia.fi/
https://www.gradia.fi/opiskelijan-opas
https://vipunen.fi/fi-fi
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Ammatillisen koulutuksen jatkuva haku 
 

Ammatillisen koulutuksen jatkuvassa haussa voivat hakea pääsääntöisesti jo yhden tai useamman  
tutkinnon suorittaneet (osaamisen laajentaminen tai uudelle alalle kouluttautuminen) sekä hakijat, joilta 
yhteishaun ajankohta on jostakin syystä mennyt ohi. 

Jatkuvassa haussa olevien koulutusten aloitusajankohta määritellään alakohtaisesti ja henkilökohtai-
sen suunnitelman mukaan. Koulutuksiin haetaan Gradian www-sivujen kautta. Oppisopimuskoulutuk-
seen on myös jatkuva haku. Lue lisää! 

 

Täydennyshaku lukiokoulutukseen 
 

Yhteishaun valintatietojen jälkeen lukiokoulutuksessa avautuu Opintopolun ulkopuolinen täydennys-
haku, jonka perusteella täytetään vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja. Aloituspaikat jaetaan kysynnän 
perusteella suoraan lukioihin, joissa löytyy tilaa. Paikat ovat ensisijaisesti lukioiden yleislinjoille. 
 
Ilman lukiopaikkaa jääneet hakevat opiskelupaikkaa lukiokoulutukseen wilma -järjestelmän sähköisellä 
hakulomakkeella Täydennyshaun linkki on avoinna 18.6. - 31.7.2018 välisenä aikana. Päätös mahdolli-
sesta opiskelupaikasta tehdään 3.8.2018 mennessä. 
 
Jyväskylän aikuislukiossa on mahdollisuus korottaa perusopetuksen päättöarvosanoja. Opiskelu on 
maksutonta ja aikuislukion opinto-ohjaaja auttaa sinua opintosuunnitelman tekemisessä.  
 
Lisäksi Jyväskylän aikuislukiossa alkaa syksyllä 2018 maahanmuuttajille ja vieraskielisille tarkoitettu 
lukiokoulutukseen valmistava koulutus LUVA.  
LUVA-koulutukseen ilmoittautuminen ja haastattelut ovat tiistaina 15.8. ja keskiviikkona 16.8.2018  
klo 15-17 Jyväskylän aikuislukiolla, osoitteessa Sepänkatu 3. 
 
 

Hakeminen Oksaan ja VALMAAN 
 

Haku Oksa-koulutukseen (aikuisten perusopetus) on tältä keväältä päättynyt. Kaikki hakijat haastatel-
laan kesäkuun alussa ja valinnat ilmoitetaan hakijoille kesäkuun aikana. Aikuisten perusopetus alkaa 
keskiviikkona 8.8.2018. Oksa-koulutukseen on mahdollista hakea seuraavan kerran keväällä 2019. 
 
Haku VALMA-koulutukseen on 22.5.–24.7.2018 Opintopolku.fi-palvelun kautta. Hakuajan jälkeen 
VALMA-koulutukseen voi hakea Gradian www-sivujen kautta.  
 
Hakijoilta, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, edellytetään VALMA:ssa A2.2. tasoista suomen kielen 
taitoa. Valinnat ilmoitetaan hakijoille aikaisintaan 3.8.2018.  
 
VALMA-koulutus alkaa maanantaina 27.8.2018.  
 

https://www.gradia.fi/oppimaan
https://www.gradia.fi/oppisopimus
https://www.gradia.fi/aikuisten-perusopetus-oksa/l16924
https://www.gradia.fi/valma/l17026
https://opintopolku.fi/wp/fi/
https://www.gradia.fi/oppimaan
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Kesän koulutusinfot 
 
Koulutusinfot Gradian opintomahdollisuuksista, oppisopimuskoulutuksesta sekä jatkuvasta hausta. Ryhmiltä 

pyydämme ennakkoilmoittautumista sähköpostitse osoitteeseen hakupalvelut(at)gradia.fi. 

Gradia Jyväskylä: Harju, Opiskelijaravintola Lounastuuli (toinen kerros), Sepänkatu 3 

 to 31.5. klo 14.30–15.30  
Jatkuva haku ammatilliseen koulutukseen – opintomahdollisuudet Gradiassa 
 

 to 7.6. klo 14.30–15.30 Oppisopimuskoulutus 
 

 to 14.6. klo 14.30–15.30  

Jatkuva haku ammatilliseen koulutukseen – opintomahdollisuudet Gradiassa 

Gradia Jämsä: Jämsänkoski, Myllymäen kampus, MA.A1.210 Auditorio (toinen kerros) Koulutie 19 

 ti 19.6.  
klo 14–15 Oppisopimuskoulutus 
klo 15–16 Jatkuva haku ammatilliseen koulutukseen – opintomahdollisuudet Gradiassa  
 

 ke 1.8.  
klo 14–15 Jatkuva haku ammatilliseen koulutukseen – opintomahdollisuudet Gradiassa 

 
 

Hakuapupäivä Ohjaamossa 
 

 

Tiistai 19.6.2018 klo 12–16.  
 

Ohjaamossa HAKUAPUPÄIVÄ perusopetuksen päättäville,  

lukion päättäville ja kaikille opiskelua suunnitteleville. 

 
TE-toimiston asiantuntija kertomassa myös omaehtoisista  

opinnoista työttömyysturvalla. 

 

Osoite: Gummeruksenkatu 6, 2. krs, 40100 Jyväskylä 

p. 050 311 8877 myös Whatsapp, sähköposti: ohjaamo@jkl.fi 

   

 Ohjaamo palvelee koko kesäkuun ma-to klo 12-16 ja pe klo 10-14. Heinäkuussa suljettu.  

 Palvelua heinäkuun ajan: puhelin, Whatsapp ja sähköposti 

mailto:ohjaamo@jkl.fi
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Gradian hakupalvelut kesällä 2018 
 

Gradian hakupalvelun puhelinpäivystys palvelee normaalisti 21.6.2018 saakka.  
 

 ma-to klo 10.00-15.30   

 pe klo 10.00-14.00  
 
Ajalla 25.6.– 31.7.2018 puhelinpalveluaika on ma–pe klo 12.00–15.00. 
 
puhelin 040 341 6193 
sähköposti hakupalvelut@gradia.fi  
 
Gradian hakupalveluväkeä voi tavata myös seuraavissa kesän tapahtumista: 

 Kalevan kisat Harjulla to–su 19.–22.7.2018 

 Rallikadun Gradian PopUp -ohjauspiste ke -to 25.-26.7.2018 
 

 

 
 
Syksyn tärkeät  
 
Niveltiedonsiirtopalaverit peruskouluille pidetään  

ke 22.8.2018 klo 13–15 ja to 23.8.2018 klo 13–15. 

Kutsut palavereihin lähetetään kouluille erikseen. 

 
Gradian Avoimet ovet -tapahtuma järjestetään Jämsässä 

viikolla 46 ja Jyväskylässä viikolla 47. 

 

Uuden Gradian myötä uudistamme myös perusopetuk-

sen kanssa tehtävää yhteistyötä! Tulemme kartoittamaan 

toiveenne mm. 8 -luokkalaisille järjestettävistä opotun-

neista ja muusta yhteistyöstä ja -toiminnasta.  

 

Tapahtumista lisätietoja syksyn uutiskirjeessä ja gradia.fi  

 

mailto:hakupalvelut@gradia.fi

