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Översikt av den gemensamma 
ansökan år 2022



Statistik om den gemensamma
ansökan 2022
• All utbildning efter grundläggande utbildning var för första gången med i den gemensamma 

ansökan. 

• I den gemensamma ansökan sökte 76 000 personer av vilka 68 800 (91 %) fick en studieplats. 

• Till svenskspråkiga utbildningar godkändes 3 700 sökande. 

• Av dem som på våren gick ut grundskolan sökte 60 800 personer av vilka 97 % fick en 
studieplats.

• Till yrkesutbildning godkändes 42 %, till gymnasieutbildning 52 %.

• Till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd sökte 9 200 (3 600 år 2021), av vilka 5 400 
godkändes.

• 4 550 godkända som avslutat den grundläggande utbildningen.

Vipunen.fi 
(på svenska >> Gemensamma för utbildningen >> Ansökan och antagning
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Aktuellt om förverkligandet av läroplikten år
2022
• Av dem som avslutat den grundläggande utbildningen är 1056 utan 

studieplats (situationen i november)

• 327 personer som gick ut grundskolan år 2022

- 15  svenskspråkiga

• 360 personer som gick ut grundskolan år 2021

• 369 som saknar den grundläggande utbildningens lärokurs.

• Statistik i Vipunen om läropliktiga (på finska)
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Förberedelser inför ansökan 2023 



Förberedelser inför ansökan

• Utbildningsstyrelsen publicerade utbudet för vårens 2023 gemensamma 
ansökan i Studieinfo den 19.10.2022. 

o Ca 2 550 ansökningsmål har publicerats just nu.

o Det lönar sig att kontrollera det utbildningsutbudet som ni själva har sparat.

o Uppgifter om utbildningsutbudet går att uppdatera ända till den 17.2.2022.

o Endast nybörjarplatser för TELMA-utbildning går att editera till den 18.8.

• Demoblanketten med vilken sökande kan öva sig i att söka har öppnats den 
2.11.2022. Demoblanketten är öppen fram till den 17.2.2023 kl. 15.

o Demoblanketten är förövrigt likadan som den egentliga ansökningsblanketten, men 
personnummer är inte obligatorisk information. Demoblanketten sparas heller inte i 
antagningsregistret. 

18.11.2022 Utbildningsstyrelsen 7



KOSKI-tjänstens uppgifter påverkar
sökandet
• Aktuella uppgifter om studierättigheter och prestationsuppgifter bör överföras till 

KOSKI-tjänsten senast 17.2. för att 

o elevhandledarna ska kunna följa med sina elevers ansökan

o elevhandledarna ska ha möjlighet att kontrollera ansökningarna.

• Det är viktigt att särskilt uppgifter om elevens individualiserade lärokurser i 
matematik och modersmål är aktuell, eftersom det har betydelse i om sökanden 
blir med i antagning enligt utbildningsanordnarens prövning.

• Kopplingen mellan KOSKI-tjänsten och prestationsregistret öppnas i januari.

OBS! Studierättighets- och prestationsuppgifterna 
bör dock uppdateras till KOSKI fortgående.
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Om skyldighet att söka

• Läropliktslagen 10 §

Skyldighet att söka till utbildning efter den grundläggande utbildningen

En läropliktig ska genom de riksomfattande ansökningsförfarandena eller på annat sätt 
söka till sådan utbildning som avses i 4 § före utgången av den sista årskursen inom den 
grundläggande utbildningen eller före utgången av den grundläggande utbildningen för 
vuxna.

• Med ”den sista årskursen” avses den årskurs efter vilken skyldigheten att 
fullgöra grundläggande utbildning kommer att ta slut.

• Om det finns en ansökning för någon på den sjunde eller åttonde klassen eller någon från 
undervisning som förbereder för den grundläggande utbildningen, får ansökningen en 
avgångsskola.
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Att söka



Att söka 1/4
• Ansökningstiden för den gemensamma ansökan är 21.2.–21.3.2023.

• Ansökningstiden utgår kl. 15.00 sista ansökningsdagen.

• Länken till ansökningsblanketten finns på framsidan av Studieinfo.fi och på ansökningsmålet.

• Att skicka ansökningen kräver inte stark autentisering.

• I den gemensamma ansökan till utbildning efter den grundläggande utbildningen går det att söka till 
följande utbildningar:
• yrkesinriktad grundexamen

• gymnasieutbildning

• Hux-utbildning (utbildning som handleder för examensutbildning)

• yrkesutbildning med krävande särskilt stöd

• Hux-utbildning med krävande särskilt stöd

• TELMA-utbildning (utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv) och

• folkhögskoleåret för läropliktiga.

• Sökande lägger ansökningsönskemålen (högst 7) i prioritetsordning på ansökningsblanketten.

• Ansökningsönskemålen och prioritetsordningen kan inte ändras efter ansökningstiden.
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Ansökan 2/4
• Det lönar sig att fylla i sin e-post i ansökan, eftersom sökande

o får en e-postbekräftelse om att ansökan har mottagits

o under ansökningstiden kan ändra sina ansökningsönskemål via länken som finns i 
bekräftelsemeddelandet

o får ett förhandsbrev om antagningarnas tidtabell och förfaringssätt

o får sitt resultatbrev per e-post

o elektroniskt kan ta emot studieplatsen och anmäla sig som närvarande

o kan annullera en tidigare mottagen plats då hen tar emot en reservplats.

• Observera att sökandes e-postadress bör vara aktiv under hela 
ansökningsprocessen (till slutet av augusti). 
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Ansökan 3/4

• Det lönar sig att fylla i vårdnadshavarens uppgifter i ansökningen; bekräftelsemeddelandet om 
att ansökningen har mottagits och senare också ett förhandsbrev och resultatbrev skickas även 
till vårdnadshavarens e-post.

• I antagningen av studerande används grundläggande utbildningens avgångsbetyg.

• Sökande som avlagt den grundläggande utbildningen 2018 eller senare fyller inte i sina vitsord 
på ansökningsblanketten.

o Vitsorden till ansökningsblanketten kommer från KOSKI-tjänsten.

o Vitsorden för dem som avslutar den grundläggande utbildningen 2023 ska vara i KOSKI-tjänsten senast 
den 31.5.

• De sökande som har studerat grundutbildningen enligt individualiserad lärokurs, tillfrågas på 
ansökningsblanketten om de har individualiserad lärokurs i matematik och modersmål.

o De sökande som svarar ”ja” blir styrda till antagning som sker enligt utbildningsanordnarens prövning 
och får ett meddelande om det på ansökningsblanketten.
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Ansökan 4/4

Hörande av vårdnadshavare

• Enligt förvaltningslagen bör vårdnadshavaren höras.

o Läroanstalten kan ordna hörande av vårdnadshavare på lämpligt sätt.

o Det är skäl att verkställa hörandet av vårdnadshavaren bevisligen. 

o Vårdnadshavaren får ett bekräftelsemeddelande av att ansökningen har 

skickats.
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Ändring av ansökningsblankettens
uppgifter

• Studiehandledaren kan editera sina elevers ansökningsblankett, förutom ansökningsönskemålen. 

• Ändringar ska göras allteftersom uppgifter ändras.

• Vid behov kan Studieinfos rådgivning ändra uppgifter, förutom e-postadress.

• För sökande med personbeteckning kommer namnuppgifter och modersmål direkt från 
befolkningsregistersystemet.

• Obs! Påhittade personnummer får inte användas.

• Ändringar som gäller utbildningsbakgrund (t.ex. individualisering) gör studiehandledaren i KOSKI-
tjänsten.

• Studiehandledaren gör inte ändringarna på ansökningsblanketten i prestationsregistret.
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Tilläggsfrågor

• Det går att på ansökningsblanketten fråga sökanden frågor som är 
specifika för läroanstalten, exempelvis om utbildningsförsök, intresse för 
elevhemsplats eller andra frågor som är nödvändiga för antagningen eller 
studiearrangemang.

• Tilläggsblanketten för idrottare används inte mera. Frågorna frågas 
istället på ansökningsblanketten i den gemensamma ansökan. 
o Tilläggsfrågorna frågas ifall sökanden söker till idrottsgymnasium eller meddelar 

intresse för yrkesutbildning för idrottare.
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Bilagor

• Bilagorna som krävs för utbildning som ordnas för sökanden som behöver 
krävande särskilt stöd är likadana för alla specialläroanstalter:

o Plan för särskilt stöd, såsom IP eller PUK

o Expertutlåtande som beskriver hälsotillstånd eller funktionsförmåga, om behovet till 
särskilt stöd under studierna beror på hälsoskäl eller annat funktionshinder

o Kopior på tidigare skol- och studiebetyg.

• Sökanden får på ansökningsblanketten och till sin e-post information om 
bilagorna som ska skickas in, samt leveransadresserna (adressen är den som 
sparats på ansökningsmålet under leveransadress för nödvändiga bilagor).

• OBS! Känsliga bilagor ska skickas som brev eller via skyddad e-post.
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Tilläggsblanketter

Musikbranschens utbildning och folkhögskoleåret för läropliktiga

• Musikbranschens läroanstalter samt folkhögskolor kan fråga sökande om nödvändiga 
tilläggsuppgifter som stöd för antagningen med sina egna tilläggsblanketter.

• De som söker till musikbranschens utbildningar eller till folkhögskoleåret för läropliktiga 
anvisas på ansökningsblanketten att se från läroanstaltens webbsida eventuella 
tilläggsblanketter som krävs för ansökan.
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Antagningar



Antagning enligt prövning 1/3

• Antagning enligt prövning gäller endast yrkesutbildning och gymnasieutbildning.

• År 2022 fanns det i den gemensamma ansökan 8 060 sökande i antagning enligt 
prövning av vilka 3 951 blev godkända i antagning enligt prövning. 

• I antagning enligt prövning på basis av individualiserade lärokurser i matematik 
och modersmål fanns 1 345 sökande av vilka 898 godkändes.

• Största delen godkändes till yrkesutbildning.
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Antagning enligt prövning till
yrkesutbildning 2/3

• Utbildningsanordnaren kan då det finns särskilda skäl anta högst 30% av de 
sökande i varje ansökningsmål till yrkesinriktad grundexamen oberoende av 
poäng.

• Särskilda skäl kan vara

o inlärningssvårigheter 

o sociala skäl 

o avsaknad av skolbetyg eller svårigheter att jämföra skolbetyg 

o otillräcklig språkkunskap i examensspråket

o individualiserad lärokurs i matematik och modersmål.
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Antagning enligt prövning 3/3
• Sökande är endast med i antagning enligt prövning då hen

• avbrutit den grundläggande utbildningen

• avlagt sin utbildning utomlands

• har individualiserade lärokurser i matematik och modersmål.

• Sökande ska motivera sin antagning enligt prövning genom att skicka bilagor till 
läroanstalten. 

• Det är inte nödvändigt för sökande i antagning enligt prövning på basis av individualiserad matematik 
och modersmål att skicka in bilagor. 

• Betyg avlagda utomlands och andra betyg som sökande hänvisar till, kan sparas på 
ansökningsblanketten. 

• Utbildningsanordnaren ska bedöma sökandes förutsättningar att klara av studierna. 

• Anordnare av yrkesinriktad utbildning kan utnyttja provet som mäter inlärningsfärdigheter som stöd för 
antagning enligt prövning.
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Inträdes- och lämplighetsprov till
yrkesinriktad utbildning 1/3
• Utbildningsanordnarna kan om de vill ordna ett inträdes- och lämplighetsprov. 

• Alla behöriga sökande kallas till inträdes- och lämplighetsprovet

o Sökande kallas till prov till det högsta ansökningsmålet inom en inträdesprovsgrupp som ordnar prov.

o Sökandes provresultat överförs automatiskt till övriga lägre ansökningsönskemål inom samma 
inträdesprovsgrupp.

• Sökande som inte deltar i inträdes- eller lämplighetsprov kan inte antas till utbildningen.

• Utbildningsanordnarna kan skicka kallelser till inträdes- och lämplighetsprov fr.o.m. 11.4.

• Vad är en inträdesprovsgrupp? 

o En grupp som består av utbildningar som använder sig av samma inträdes- och 
lämplighetsprovsresultat i antagningen av studerande (t.ex. grundexamen inom turismbranschen
utgör en inträdesprovgrupp).
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Inträdes- och lämplighetsprov 2/3

• SORA-examen (utbildningar med specifika hälsokrav)

• Sökande som får 0 poäng i SORA-examens prov, kan inte bli antagen 
till utbildningen.

• SORA-examen är:
grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning | grex inom social- och 
hälsovårdsbranschen | grex inom tandteknik | grex inom läkemedelsbranschen | 
grex i instrumentvård | grex i flygplansmekanik | grex i sjöfart | grex inom säkerhetsbranschen| grex i 
idrott.

• Till följande kompetensområden är det inte möjligt att låta bli att anta sökande på 
basis av inträdes- och lämplighetsprov, eftersom det enligt förordningen inte är 
möjligt att bilda egna ansökningsmål för dem:

kompetensområde för transportservice | ko för flygplatsservice | ko för körning av skogsmaskiner | ko  
för schaktningsmaskintransport | ko för gruvarbete |
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Inträdes- och lämplighetsprov 3/3

Till följande utbildningar kan utbildningsanordnaren välja att endast 
utbildningsanordnarens eget prov beaktas i studerandeantagningen: 
grundexamen inom konstindustrin | grex inom mediebranschen och visuell framställning | grex
inom cirkusbranschen | grex i dans | grex i musik | grex i idrott | grex i flygplansmekanik | 
kompetensområdet för akutvård på grundnivå i grex inom social- och hälsovård |

• Sökande som får 0 poäng eller inte deltar i provet
kan inte bli antagen till dessa utbildningar.

25Utbildningsstyrelsen18/11/2022



Antagningsgrunder för grundexamen i idrott

Antagningsgrunder för grundexamen i idrott i gemensam ansökan våren 2023

• Studerandeantagningen sker enligt utbildningsanordnarnas gemensamma prov samt 
annan antagningspoängsättning.

- Provresultatet överförs till andra ansökningsönskemål i grundexamen i idrott.

• Antagning enligt prövning är också möjligt på följande grunder:

- inlärningssvårigheter, sociala skäl, svårigheter att jämföra skolbetyg, otillräckliga färdigheter i 
examensspråket.
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Bedömning av språkkunskaper i yrkesinriktad 
utbildning

• Utbildningsanordnaren kan bedöma sökandens språkkunskaper, men inte 
underkänna sökande i studerandeantagningen på basis av språkkunskaperna. 

• Utgångspunkten är att sökandens språkkunskaper är i enlighet med grundskolans 
avgångsbetyg tillräckliga och att språkkunskaperna utvecklas under studierna.

• Om sökanden söker med utländskt betyg, bedömer utbildningsanordnaren 
sökandens antagning via prövning och bedömer ifall sökanden har tillräckliga 
färdigheter att klara av studierna (medräknat tillräckliga språkkunskaper). Med 
detta som grund gör utbildningsanordnaren beslutet ifall sökanden blir antagen 
eller inte.
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Antagningen till Hux, TELMA, folkhögskoleåret och
ansökningsmålen för krävande särskilt stöd

• Utbildningsanordnaren bestämmer de likvärdiga antagningsgrunderna.

• Utbildningsanordnarna kan om de vill ordna ett inträdes- och lämplighetsprov 
eller en intervju.

• Adresslappar för sökande som kallas till prov/intervju kan printas ut från 
Studieinfo från och med den 28.3.

• Utbildningsanordnarna ska lagra ansökningsmålens antagningsförslag (dvs. 
sökandenas antagningsordning) i Studieinfo senast den 5.6, före 
antagningsräkningen.
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Antagningarna

• Den sökande blir antagen till det högsta ansökningsönskemål som framgången i 
antagningsförfarandet räcker till. Lägre ansökningsönskemål blir annullerade.

• Kontrolltid är reserverad före publicering av antagningarna för att kontrollera antagningsförslagen 
för kontroll

o Eftersom det är kontrolltid, är det möjligt att antagningsförslaget ännu ändras, om fel upptäcks. Av 
denna orsak får man inte ännu i detta skede publicera resultat.

• UBS meddelar när antagningsförslaget kan godkännas

o För att kunna skriva ut breven förutsätts det att antagningsförslaget godkänns. 

o Breven kan postas och antagningsresultaten publiceras först det datum som meddelas i 
tidtabellsbeslutet. 

• Studiehandledarna kan se antagningsresultaten via Studiehandledarrapporten redan samma dag 
som resultaten publiceras. 

Detaljerad tidtabell
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Utbildningsstyrelsen skickar
antagningsresultaten till sökande per e-post

• UBS skickar ett elektroniskt resultatbrev med bilaga till sökande som har 
antagits och till sökande som inte antagits (om sökande har angett sin e-
postadress på ansökningen). 

o Bilagan innehåller uppgifter om sökandens situation i ansökan, poäng och eventuella 
reservplatser mm.

o Om sökande inte har angett e-post i ansökan, kommer bilagan bifogat med läroanstaltens 
beslut som pappersversion.

• Utbildningsstyrelsen skickar även efterhandledningsbrevet per post till de 
sökande som inte antagits.
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Läroanstalterna meddelar om
antagningsbeslutet till godkända

• Läroanstalterna skickar antagningsbesluten till godkända.

o Beslutet kan skickas elektroniskt om sökande i sin ansökan har gett lov till detta.

• Läroanstalterna behöver endast skicka bilagan som innehåller uppgifter om 
sökandens situation med antagningsbeslutet till de sökande som inte har 
angett en e-postadress i sin ansökan.

o Det går att skriva ut beslutet endast för sökande som inte har gett lov till att beslutet kan 
skickas elektroniskt.

• Tillståndsuppgifterna kan kollas från dataöverföringsrapporten (Sökande och 
antagna).
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Mottagande av studieplats 1/2

• Till godkända sökande skickas en länk för mottagandet 
av studieplatsen i det skede då antagningsförslagen har 
godkänts och sökande har en studieplats som kan tas emot.

o De automatiska meddelandena med mottagningslänken skickas 
till sökande 2 gånger i dygnet, kl. 8 och kl. 20.

o Uppgiften om mottagen studieplats uppdateras till administratörssidan av Studieinfos 
antagningar.

• Sökande kan annullera en lägre plats via länken samtidigt som hen tar emot en 
reservplats.

• Godkännande från reservplats sker automatiskt var sjätte timme, då systemet kontrollerar 
eventuella lediga platser 
(annullerade, frånvarande osv.).
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Mottagande av studieplats 2/2

• Läroanstalterna kan förutsätta att godkända sökande meddelar om 
mottagande av studieplats till läroanstalten (enligt läroanstaltens 
anvisningar).

o Rekommenderbart är att även läroanstalterna i sina egna anvisningar tillråder att ta emot 
studieplatsen via e-postlänken.

▪ Den elektroniska mottagningen av studieplatsen är ett enkelt och 
smidigt sätt för antagna att ta emot sin plats. På detta sätt överförs 
även uppgiften snabbt till Studieinfo och läroanstalten, vilket gör att reservplatsbehandlingen 
sker fortare.

• Om en godkänd sökande inte tar emot sin plats via länken, sparar 
läroanstalten uppgiften om mottagning av studieplats.
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Meddelanden till sökande och vårdnadshavare
från UBS

Meddelande Sökande Vårdnadshavare

Bekräftelsemeddelande att ansökan 
kommit fram

X X

Bekräftelsemeddelande om att 
ansökan editerats

X X

Förhandsbrevet X X

Resultatbrevet X X

E-postmeddelande med länk för att 
ta emot studieplatsen

X

Efterhandledningsbrev per brev X
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Efter antagningarna

• Ansökan till lediga platser i gemensamma ansökan sker i kontinuerlig 
ansökan.

o Det här förutsätter att läroanstalten öppnar en kontinuerlig ansökan (skapar 
utbildningsutbudet, ansökningsblanketten och ansökan).

o Läroanstalterna svarar för processen med kontinuerlig ansökan.
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Kommande utbildningar

Utbildningar på våren

• Dataöverföring

• Behandling av ansökningar för mottagande läroanstalter 15.2.2023 kl. 13.30–14.30 (på 

svenska)

• Behandling av ansökningar för avsändande studiehandledare 17.2 2023 kl. 12.30–13.30 (på 

svenska)

• Om antagningarna

Kliniker

• Klinik för avsändande studiehandledare 3.2.2023 kl. 12.30–13.30 (på svenska)

• Andra kliniker vid behov

Vi informerar om utbildningarna på virkailija.opintopolku.fi 
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Utveckling av tjänster

Tjänst Situation

Ansökningstjänsten: Behandling av 
ansökningar

• Att filtrera ansökningar med 
frågor och svar

• Möjligheten att filtrera 
ansökningar där 
ansökningsönskemålen är 
redigerade efter att 
ansökningen skickats

Genomfört

Dataöverföring • Frågor för idrottare
• Vårdnadshavarnas uppgifter i 

olika fält
• Medeltal
• Datum då ansökningen 

skickats

Under planering
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Övrigt

• Studieinfo-distansinfo ordnas ca varannan fredag kl. 12–13.30.

• Under infot behandlas aktuella ärenden om andra stadiets gemensamma 
ansökan. 

• Infon år 2023:

o 9.12. Teams-länk för att delta.

• Studiehandledarpaketet publicerades 17.10 i elev- och studiehandledarens 
verktygsback.

• Vårdnadshavarens checklista finns i Studieinfo.

• Vanliga frågor är samlade i Studieinfo.
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https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQxYzZkMGUtMWJlYS00NmY4LWE0MmQtNTdmZjk2NWRiOTUy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%22%2c%22Oid%22%3a%2239868b5d-8eed-4699-8f12-0408ca5b0a03%22%7d
https://wiki.eduuni.fi/display/ophpolku/Studiehandledarpaketet+2023?preview=/313146522/313146527/Studiehandledarpaketet_2023.pdf
https://opintopolku.fi/konfo/sv/sivu/vardnadshavarens-checklista
https://opintopolku.fi/konfo/sv/sivu/vanliga-fragor-om-gemensamma-ansoekan-till-utbildning-efter-den


Tilläggsuppgifter och rådgivning

Studieinfos rådgivning för andra stadiets gemensamma ansökan

E-post: info(at)studieinfo.fi 

Telefonnummer: 029 533 1010 (stängd t.o.m. 31.1)
fr.o.m. 1.2 tis-tors kl. 9–11

under ansökningstiden må-fr kl. 9.30–13  

Postadress: Studieinfos rådgivning

Utbildningsstyrelsen
PB 380
00531 Helsingfors
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Rådgivning

• I ärenden som gäller ansökan till utbildning efter grundläggande utbildning betjänar 
vi per e-post på adressen info@studieinfo.fi.

• Andra frågor om Studieinfos tjänster: 

o koski@opintopolku.fi (KOSKI)

o varda@opintopolku.fi (småbarnspedagogik)

o yhteisetpalvelut@opintopolku.fi (organisationsuppgifter och användaradministration)

o eperusteet@opintopolku.fi (eGrunder)

o ehoks@opintopolku.fi (ePUK)

o valpas-tekninen-tuki@oph.fi (frågor om Valpas-tjänsten)

o yrkesutbildning@oph.fi (t.ex. frågor om läroplanen för yrkesinriktad utbildning)

o lukio@oph.fi (frågor om gymnasieutbildning)

o perusopetus.arviointi@oph.fi (frågor om bedömning för grundutbildning)

o hux@oph.fi (frågor om Hux-utbildning)
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Tack!


