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I detta nyhetsbrev berättar vi om aktuella ärenden i gemensam ansökan hösten 2014 till yrkesutbildning, om
ansökningstjänsten för vuxenutbildning och om eGrunder-tjänsten. Vi tar också kort upp den feedback vi fick
om ansökan till den förberedande utbildningen efter den grundläggande utbildningen och aktuellt om ansökan till högskolorna.

Respons om ansökan till förberedande
utbildning efter den grundläggande utbildningen insamlades av
utbildningsanordnarna
Sommaren 2014 ordnades för första gången en samtidig
ansökan till tionde klasser, yrkesstarter, utbildning som
förbereder invandrare för grundläggande yrkesutbildning
och utbildning som förbereder invandrare för gymnasieutbildning.
Gemensam ansökan hösten 2014 till yrkesinriktade grun-

Ansökningstiden var 16.6 25.7. De sökande fick antag-

dexamina och utbildning i huslig ekonomi (hushållsskolan)

ningsresultatet från och med 8.8.

är som bäst i gång.

Gemensam ansökan på hösten 2014 är i
gång

Utbildningsstyrelsen kartlade i början av september utbildningsanordnarnas erfarenheter om det gemensamma
ansökningsförfarandet, ansökningstiden och publiceringstidpunkten. Sammanlagt 76 personer besvarade enkäten.

Den gemensamma ansökan hösten 2014 inleddes onsdag 24.9. I gemensam ansökan kan man söka till

En femtedel av svararna var positivt inställda till den sam-

yrkesinriktade grundexamina och utbildning i huslig eko-

tidiga ansökan. Mer än 60 procent av svararna ansåg att

nomi fram till fredag 3.10. Ansökan utgår kl. 15. I

den samtidiga ansökan var både positiv och negativ. Det

gemensam ansökan ingår omkring 150 ansökningsmål

var positivt att sökande hittade utbildningarna i Studieinfo.

och 2 800 nybörjarplatser. Liksom under tidigare år er-

Den elektroniska ansökan var praktisk och lätt att an-

bjuds mer än hälften av nybörjarplatserna för dem som

vända och de sökandes uppgifter kunde lätt överföras från

genomfört gymnasiets lärokurs. Antagningsresultaten i

Studieinfo till skolornas egna elevadministrationsprogram.

höstens ansökan publiceras 14.11.

Ansökningstiden och dess längd och tidpunkten för publicering av antagningsresultaten delade åsikterna. Över

Mera information: specialsakkunnig Katariina Männikkö,

hälften av svararna tyckte att ansökningstidens längd var

katariina.mannikko(at)oph.fi och planerare Jaana Saha,

lämplig och en fjärdedel tyckte att den var för lång. Mindre

jaana.saha(at)oph.fi

än hälften tyckte att slutdatumet var lämpligt och över en
tredjedel tyckte att det var för sent. Många tyckte också
att antagningsresultaten publicerades för sent. Majoriteten
skulle datera publiceringstidpunkten för antagningsresul-
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taten till början av augusti. Det riksomfattande ansök-

Studieinfo.fi – nio finskspråkiga och en svenskspråkig. Det

ningssystemet borde ännu utvecklas.

totala antalet deltagare i utbildningarna var 189.
Instruktionsvideor för vuxenutbildningen finns under föl-

Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministe-

jande adress:

riet tackar utbildningsanordnarna för deras värdefulla

http://www.oph.fi/webbtjanst_for_larande/ibruktagning/anv

feedback. De beaktas i nästa års samtidiga ansökan.

isningar_och_stodmaterial

Mera

Mera

information:

projektplanerare

Sari

Virtanen,

sari.virtanen(at)minedu.fi

information:

sari.ellonen(at)oph.fi

specialsakkunnig

Sari

Ellonen,

och

Ulla

Angervo,

projektchef

ulla.angervo(at)oph.fi

Vuxenutbildningen i Studieinfo i oktober
Ansökningstjänsten för vuxenutbildningen tas stegvis i

Ibruktagandet av tjänsten eGrunder på
kommande

bruk från och med 15.10.2014, då utbildningarna avsedda
för vuxna publiceras i Studieinfo.

Examensgrunderna för yrkesutbildningen och läroplansgrunderna för den allmänbildande utbildningen fås i

I det första skedet har man i Studieinfo kunnat lagra:

fortsättningen i digital form då Utbildningsstyrelsen tar i

gymnasieutbildning för vuxna

bruk eGrunder-tjänsten som en del av Studieinfo. eGrun-

fristående examina och utbildning som förbere-

der-tjänsten är en tidsenlig, flexibel och lätthanterlig tjänst

der för dem

avsedd för utbildningsanordnarna.

utbildning som förbereder invandrare för grundläggande yrkesutbildning

eGrunder-tjänsten är en plattform där man kan granska,

utbildning som förbereder invandrare för gymna-

bereda och publicera examens- och läroplansgrunder. I

sieutbildning

tjänsten är det fritt för alla att söka, bläddra och filtrera

längre utbildningar inom fritt bildningsarbete

uppgifter om grunderna. Dessutom kommer utbildnings-

förberedande och rehabiliterande undervisning

anordnarna att få verktyg som kräver inloggning som stöd

och handledning

för det egna läroplansarbetet och utvecklingen av utbild-

orienterande och förberedande utbildning för

ningen.

grundläggande yrkesutbildning.
I detta nu ligger tyngdpunkten i förverkligandet på olika
Det är frivilligt för utbildningsanordnarna att använda

funktioner inom den allmänbildande utbildningen. Upp-

tjänsten. Senare under hösten ska man kunna lagra

byggnaden av läroplansgrunderna och ett verktyg för den

också grundläggande utbildning för vuxna i systemet. Ut-

lokala läroplanen är under arbete.

bildningsanordnarna får också till sitt förfogande en
ansökningsblankett i Studieinfo, som de kan bearbeta en-

Ibruktagandet av eGrunder-tjänsten är frivillig för utbild-

ligt eget behov. Under vintern 2014-2015 genomförs en

ningsanordnarna. Utbildningsstyrelsen ordnar i slutet av

riksomfattande marknadsföringskampanj, som ska locka

året två informationstillfällen på nätet, där eGrunder-

vuxna som är intresserade av vuxenutbildning att bekanta

tjänsten presenteras och en genomgång över vilka åtgär-

sig med utbildningarna i Studieinfo.

der ibruktagandet förutsätter av utbildningsanordnaren.
Särskild information för utbildningsanordnarna om infotill-

De ansvariga användarna som utbildningsanordnarna el-

fällena skickas separat.

ler huvudmännen har utsett har en betydande roll då
ansökningstjänsten för vuxenutbildningen tas i bruk. Ut-

Mera

bildningsstyrelsen

ulla.angervo(at)oph.fi

ordnade

i

september

2014

användarutbildningar för de ansvariga användarna av
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information:

projektchef

Ulla

Angervo,

7/2014

http://www.oph.fi/webbtjanst_for_larande/projektinfo/elaro

KSHJ-styrgruppens planerade möten för hösten: 21.10

planer_och_examina

och 8.12.

Aktuellt om ansökan till högskolorna

Mera

information:

specialsakkunnig

Joni

Penkari

joni.penkari(at)oph.fi och specialsakkunnig Ulla Lehtonen,
Den första samtidiga gemensamma ansökan till högsko-

ulla.lehtonen(at)oph.fi

lorna inleddes i Studieinfo måndagen den 8 september
och avslutades måndagen den 22 september kl. 15.00.
Antalet sökande i gemensam ansökan var 26 000, vilket
är 5 % mindre än i fjolårets gemensamma ansökan på

Studieinfo-nyhetsbrevet utkommer varje
månad

hösten. I ansökan ingick 23 yrkeshögskolor och fyra universitet,

vilka

erbjöd

170

ansökningsmål

vid

Redaktörer:

yrkeshögskolor och tio ansökningsmål vid universitet. Un-

Ritva Sammalkivi, ritva.sammalkivi(at)oph.fi

der samma tid genomfördes separata ansökningar till

Sari Virtanen, sari.virtanen(at)minedu.fi

Östra Finlands universitet, HAAGA-HELIA yrkeshögskola
och Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Högskolorna ska

Översättning och redigering:

lagra sitt utbildningsutbud som ingår i gemensam ansökan

Regina Westermark-Niskala,

till högskolor våren 2015 i Studieinfo enligt den tidtabell de

regina.westermark-niskala(at)oph.fi

fått, så att utbildningsutbudet kan publiceras för sökande
http://www.oph.fi/webbtjanst_for_larande

senast 31.10.2014.

www.oph.fi/projektit/oppija
Den andra delen av utbildningarna för högskolornas huvudanvändare och ansvariga användare ordnades i mitten
av september. I utbildningarna gick man igenom behandlingen

av

ansökningar

och

genomförandet

av

antagningarna. Högskolorna kan börja genomföra antagningarna genast efter att ansökningstiden utgått. De första
förhandsantagningarna och direkta antagningarna inleds
efter 6.10.
I höstens gemensamma ansökan kunde högskolorna för
första gången reservera nybörjarplatser för sökande som
inte tidigare har avlagt en högskoleexamen eller för sökande som inte tagit emot en högskoleplats i utbildning
som inleds hösten 2014. I gemensam ansökan hösten
2014 var Vasa universitet ensam om att utnyttja denna
möjlighet.
Gemensam ansökan på hösten presenteras också i en
video, som hittas på YouTube under rubriken ”Gemensam
ansökan till yrkehögskolor och universitet”. Länk till videon: http://www.youtube.com/watch?v=OEYkAAEF_pI.
Videon kan till exempel användas som stöd för studiehandledningen.
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