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Vad är kontinuerlig ansökan?

• Ansökan i kontinuerliga ansökan är ”kontinuerlig”, vilket betyder att 
ansökningstiden ofta är lång eller återkommande. 

• Ansökningstiden kan dock också vara begränsad. 

• Det går att göra antagningar redan under ansökningstiden i kontinuerlig 
ansökan utan att behöva vänta till ansökningstidens slut. Sökanden kan alltså få 
antagningsbeslutet väldigt snabbt.

• Ansökningstiden för kontinuerlig ansökan kan ändras flexibelt; ansökan kan 
alltså ta slut då läroanstalten i kontinuerlig ansökan har valt en tillräcklig mängd 
studeranden.

• När studerande utexamineras och platser blir lediga, går det att öppna ansökan. 
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Vem kan söka i kontinuerlig ansökan?

Kontinuerlig ansökan rekommenderas som ansökningssätt om

• studerande redan har avlagt en andra stadiets examen eller en 
högskoleexamen

• studerande har kunnande som förvärvats i arbetslivet

• studerande vill ansöka för att avlägga yrkesinriktad examen eller 
examensdelar

• studerande har inte fått studieplats i den gemensamma ansökan.

• OBS! Om studerande söker till fortsatta studier direkt från grundskolan, ska hen i 
förstahand söka i den gemensamma ansökan. 
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Kontinuerlig ansökan i utbildning efter
grundläggande utbildning 1/2

• Det går att ordna kontinuerliga ansökningar till yrkesutbildning (yrkesinriktad 
grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen, kompetensområden, 
examensdelar, annan yrkesutbildning, yrkesutbildning med krävande särskilt 
stöd), TELMA-utbildning, gymnasieutbildning, Hux-utbildning, utbildning inom 
det fria bildningsarbetet (folkhögskoleåret för läropliktiga, annan utbildning 
inom det fria bildningsarbetet), grundutbildning för vuxna.

• I kontinuerlig ansökan bestämmer läroanstalterna om ansökningsförfarandet 
och ansökningstiderna.

• Utbildningsanordnaren informerar på sitt eget sätt om den kontinuerlig ansökan.
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Kontinuerlig ansökan i utbildning efter
grundläggande utbildning 2/2
• Utbildningsanordnaren bestämmer om antagningsgrunderna.

• Antagningsgrunderna ska vara jämlika. 

• Antagningsgrunderna ska vara bestämda i förhand och också informerade i förhand.

• I gymnasieutbildning  för unga ska samma antagningsgrunder som i den gemensamma 
ansökan tillämpas (t. ex. om medeltalsgräns använts i gemensam ansökan, ska samma 
medeltalsgräns användas också i kontinuerlig ansökan)

• Det är möjligt att genomföra hela processen med kontinuerlig ansökan med hjälp av 
Studieinfo  → rekommenderat att utbildningsanordnaren använder Stdueinfo i 
ordnandet av kontinuerlig ansökan.

• I Studieinfo har just nu publicerats 1 185 kontinuerliga ansökningar

• https://tarjonta-pulssi.opintopolku.fi/?lang=sv
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Baspaket för att ordna kontinuerlig ansökan i 
Studieinfo
• Att spara utbildningsutbudet och ansökan (utbildning, förverkligande, ansökan, ansökningsmål).

• Skapa och anknyta ansökningsblankett till ansökan.

• Behandling av ansökningar och ”lättantagning” i ansökningstjänsten.

• Observera:

• Förverkligandet för den gemensamma ansökan kan användas i kontinuerlig ansökan om uppgifterna 
är de samma.

• Det går att spara 0 nybörjarplatser.

• Det lönar sig att hålla ansökningsblanketten så enkel som möjligt. Det är tillåtet att fråga endast 
sådant som gäller studerandeantagningen. 

• Det lönar sig att anknyta flera av läroanstaltens ansökningsmål till samma ansökan. 
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Vanliga frågor om kontinuerlig ansökan

• Kan sökande söka samtidigt i både kontinuerlig ansökan och gemensam 
ansökan?

• Ja, sökande kan söka i båda ansökningarna. Det lönar sig ändå att fundera 
om det är ändamålsenligt. Den gemensamma ansökan är det huvudsakliga 
sättet att söka för dem som avslutar den grundläggande utbildningen och 
andra läropliktiga. 

• Räcker det att söka i kontinuerlig ansökan för att uppfylla skyldigheten att söka 
som gäller för den utvidgade läroplikten?

• Ja, skyldigheten att söka  gäller ansökan till fortsatta studier och den går att 
uppfylla i antingen gemensam ansökan eller kontinuerlig ansökan. 
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Tack!

Frågor? → info@studieinfo.fi


