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RÄTTEN ATT MEDDELA FÖRESKRIFTER
FÖLJER AV
Statsrådets förordning om förfarandet vid ansökan till
yrkesutbildning, gymnasieutbildning och förberedande
utbildning efter den grundläggande utbildningen
(294/2014)

Ansökan till handledande utbildning efter grundläggande utbildning
Utbildningsstyrelsens beslut om detaljerad tidtabell för upprätthållandet av
antagningsregistret år 2021
Undervisnings- och kulturministeriet har 27.8.2020 utfärdat ett beslut om tidtabellen för ansökan till handledande
utbildningar efter grundläggande utbildning år 2021 (VN/19170/2020-OKM-1).
De datum som baserar sig på ministeriets beslut har i detta beslut utmärkts med en asterisk *.

Ansökan till handledande utbildning efter grundläggande utbildning som inleds hösten 2021:
-

påbyggnadsundervisning inom grundläggande utbildning
utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA)
utbildning som handleder invandrare och personer med ett främmande språk för gymnasieutbildning (LUVA).

Förberedelser inför ansökan
Utbildningsanordnarna bör fortgående lagra i KOSKI-tjänsten person- och klassuppgifter
över dem som går ut grundläggande utbildning och påbyggnadsundervisning,
men senast
19.2.2021
Uppgifterna behövs för att elev- och studiehandledarna ska kunna
följa med de egna elevernas ansökningar.
Om utbildningsanordnaren fattar beslut om att annullera en utbildning som
ingår i ansökan, ska annulleringen lagras i Studieinfo senast

19.2.2021*

Ansökningstid
Ansökan till handledande utbildningar efter grundläggande utbildning

23.2–23.3.2021*

Kallelser till prov och intervju
Adresslappar för sökande som kallas till prov/intervju kan printas ut från
Studieinfo från och med

OPETUSHALLITUS

Hakaniemenranta 6, PL 380
00531 Helsinki

puhelin 0295 331 000
oph.fi

UTBILDNINGSSTYRELSEN

30.3.2021

Hagnäskajen 6, PB 380
00531 Helsingfors

telefon 0295 331 000
oph.fi
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Förberedelser inför antagningarna
Utbildningsanordnarna ska lagra i KOSKI vitsordsuppgifterna för dem som får
gymnasiets avgångsbetyg, senast

1.6.2021

Utbildningsanordnarna ska lagra i KOSKI slutbedömningsuppgifterna för
den grundläggande utbildningens avgångsklassister och vitsorden för dem som
deltar i påbyggnadsundervisning samt eventuella vitsordshöjningar inom den
grundläggande utbildningen senast

1.6.2021

Utbildningsanordnarna ska kontrollera och vid behov uppdatera
antalet nybörjarplatser som används för ansökningsmålen senast

1.6.2021

Utbildningsanordnarna ska i Studieinfo lagra godkända och underkända
sökande senast

1.6.2021

Utbildningsanordnarna ska i KOSKI lagra uppgifter om sökande som inte
kommer att få ett avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen eller ett betyg
över påbyggnadsundervisning, senast

7.6.2021

Antagningar
Utbildningsanordnarna får antagningsförslaget för kontroll och som grund
för antagningsbesluten senast

15.6.2021

Utbildningsanordnarna får posta besluten om antagningar och meddela
sökande om antagningen tidigast

16.6.2021*

Utbildningsstyrelsen skickar ett elektroniskt brev med antagningsresultatet
till samtliga sökande tidigast

17.6.2021

Utbildningsstyrelsen skickar per post ett brev med antagningsresultatet
till dem som inte antagits, tidigast

17.6.2021

Sökanden ska meddela till utbildningsanordnaren om han eller hon
tar emot studieplatsen senast

1.7.2021*

Lagring av uppgifter om mottagande av studieplats
Utbildningsanordnaren ska lagra uppgifterna om mottagande och
närvaro för dem som godkänts i ansökan inom två veckor
efter att en godkänd sökande har tagit emot sin studieplats.
Uppgiften om mottagande bör lagras så snart som möjligt efter att sökanden har tagit emot
studieplatsen för att den riksomfattande statistiken ska motsvara den verkliga situationen.
Uppgifterna överförs till statistiktjänsten Vipunen, vars uppgifter undervisningsoch kulturministeriet använder som grund för finansieringsbeslut.
Reservplatser är inte längre i kraft efter

20.8.2021

Uppgifterna om mottagande och närvaro ska lagras senast

20.9.2021
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Tilläggsansökan till lediga studieplatser inom påbyggnadsundervisning efter grundläggande utbildning
som inleds hösten 2021
Det är möjligt att ordna tilläggsansökningar i Studieinfo tidigast

18.6.2021

Utbildningsanordnarna ska med tanke på statistikföringen lagra uppgifter
i Studieinfo för sökande som mottagit studieplats och som godkänts, senast

20.9.2021

Det är viktigt att uppgifterna lagras för att den riksomfattande statistiken ska
motsvara den verkliga situationen.

Kontinuerliga ansökningar till yrkesutbildning och gymnasieutbildning
Utbildningsanordnarna kan ordna egna kontinuerliga ansökningar till yrkesutbildning och gymnasieutbildning.
Direktör

Jorma Kauppinen

Undervisningsråd

Pekka Matikainen

Detta dokument har godkänts elektroniskt i Utbildningsstyrelsens
ärendehanteringssystem.
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