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Lukioiden sähköinen ainevalintalomake 

 

Ainevalintalomakkeeseen on linkki https://gradia.inschool.fi/browsecourses?school-

id=41&checkout=true&long-term=19303&search- lukioiden nettisivuilla. Opintopolussa on 

myös linkki ”Jyväskylän lukiokoulutukseen hakevan lisätiedot”, josta hakija pääsee 

suoraan tähän näkymään: 

 

 

 

Hakijan tulee hyväksyä käyttöehdot. ”Hyväksyn, jatka” painiketta painamalla avautuu juuri 

se lomake, jonka linkki on alussa valittu. Tässä ei voi enää valita muuta lomaketta. 

Ainevalintalomakkeen kielen voi valita englanniksi oikean yläreunan -painikkeen alta. 

 

Lomakkeelle tulee täyttää kaikki tähdellä (*) merkityt kentät. Henkilötunnuksen on oltava 

oikein (ohjelma ei hyväksy väärää tunnusta). 

 

Ainevalintalomake on yhteinen sekä varsinaiseen lukioon että IB-linjalle hakeville. 

Kaikkien kenttien nimet ovat myös englannin kielellä.  

 

Vain IB-linjalle hakevien ei tarvitse täyttää ”Muut ainevalinnat”-osiota (ainoastaan kieliva-

linnat-osio). 

https://gradia.inschool.fi/browsecourses?school-id=41&checkout=true&long-term=19303&search-
https://gradia.inschool.fi/browsecourses?school-id=41&checkout=true&long-term=19303&search-
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Täytettyään kaikki tiedot hakija valitsee ”Seuraava” painikkeen. 

 

HUOM! Ennen tallentamista hakija voi tulostaa ainevalintalomakkeen sivun alareu-

nassa olevasta tulostimen kuvasta (tallentamisen jälkeen lomake ei ole enää tulostettavissa)! 

 

 

Wilman lomakkeen aikaraja on 120 min. Jos hakija ei tuona aikana tee mitään lomakkeel-

la, yhteys katkeaa. 
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Kun hakija tallentaa lomakkeen, hän saa ruudulle ilmoituksen tallennuksesta.  

 

 

Jos sähköpostiosoite on ilmoitettu lomakkeella, hakija saa viestin tallennuksesta myös sähkö-

postiinsa. Sähköpostiosoite kannattaa merkitä huolellisesti, että se tulee oikein! 

Vastausviestissä ei ole sijoitustoiveita eikä ainevalintoja.  

 

Hakijan tulee täyttää lomake erittäin huolellisesti, koska lomakkeelle ei voi palata enää 

sen jälkeen, kun se on tallennettu. Lomaketta ei saa täyttää ja siten lähettää uudel-

leen! Mikäli hakijan lomakkeella jää virheitä, voi ottaa yhteyttä: 

 

Päivi Hyvärinen 

opintohallinnon suunnittelija 

@-posti: paivi.hyvarinen@gradia.fi 

p. 040 341 5869 

 

 

Ainevalintalomakkeen harjoitteluvaihe on 14.1.–19.2.2021. Tämän jälkeen kaikki aineva-

lintalomakkeet poistetaan lukion rekisteristä (harjoitteluvaiheessa täytetty lomake ei siten 

riitä, vaan varsinaisessa haussa lomake on täytettävä uudelleen). 

 

Varsinainen ainevalintalomakkeen täyttäminen alkaa yhteishaun alkaessa 23.2.2021. Loma-

ke on näkyvissä koko hakuajan 23.2.-14.4.2021, ja hakuvaiheen jälkeen vielä 14.4.2021 

saakka. Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt jatkaa toisen asteen koulutuksen yhteis-

hakua koronavirustilanteen takia aiemman 23.3. sijaan 7.4. saakka. 
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