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ANVISNING
3.8.201,5 6/01.2/201.5

Bestimmels erna ph" vilka behorigheten att ge ut
anvisningat grundar sig pi:
Lag om antagningsregistret, hogskolornas
riksomfattande datalaget och studentexamens-
registtet l05B/1,998,1 och 1 a $
Statsridets forordning orn forfarandet vid an-
sokan till ytkesutbildning, gymnasieutbildning och
forberedande utbildning efter den grundliggande
utbildningen 294 / 201,4, 7 S

Anordnare av gymnasieutbildning
Anordnare av yrkesutbildning
Anordnare av gtundldggande utbildning
Huvudminnen for liroanstalterna inom det fria bildninEsarbetet

UPPDATERING AV UTBILDNINGSUTBUD SOM INLEDS LINDER VAREN
20T6 I UTBILDNINGSSTYRELSEN S WEBBTJANST STUDIEINF O

Anvisningen tillimpas pi utbildningar som ingir i gemensam anscikan och utbildningar som
stir utanfcjr gemensam ansokan som inleds 1,.1,.201,6 eller senare. Vi ber er informera om
denna anvisning inom er organisation, till era ldroanstalter och till de ansvariga Studieinfo-
anvandatna.

Uppgifterna om organisationerna i Studieinfo anvdnds for indamil beskrivna i lagen om
antagningsregistret, hogskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret
(18.12.1998/1058) 2$. Vidare anvdnder Utbildningsstyrelsen i sina postningar och i sin
information de organisationsuppgifter som finns i Studieinfo.

Anvisningen giller endast uppdatering av utbildningsutbud som ingit i gemensam ansokan
pi hosten 2015 och utbildningsutbud som star utanfcir gemensam ansokan. Anvisningar for
uppdatering av utbildningsutbud som ingfu i ansokan pi viren 2016 ges senare.

H6stens gemens amma ans6kan till yrkesutbildning otdnas 22.91.10.2015.
D et riks omfattande sprikprovet ordnas 1, 4.1,0.201. 5.

Samtidiga ansokningsomgingar till forberedande utbildningar efter grundskolan eller till
utbildningar som stir utanfor gemensam ansokan ordnas inte undet hosten. Ansokan till
utbildningar som inleds under viren sker vra egna separata ansokningar direkt till
liroanstalterna, och genomfors inom egna ansokningstidet.

Utbildningsanordnarna aflsvara;t for att uppgifterna om den egna organisationen och
utbildningsutbudet i Studieinfo 6r uppdaterade och korekta. Man loggar in i Studieinfo pi
adressen htto:/ /tttkailiia.oointooolku.fil. Utbildninssanordnarnas eEna ansvariEa
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Studieinfo-anvlndare ansvarat f6r att de som uppdaterar informationen har de
anvandatnamn och rdttigheter som behovs.

Utbildningsanotdnaren ska meddela om fordndringar i sitt liroanstaltsndt (namndndring,
gtundande, sammanslagning och indragning) till Utbildningsstyrelsen. Forindringarna
meddelas pi en blankett som hittas via adressen i Studieinfo Anvindaranvisningar =)
Organisaatiot -> Organisationsuppgifternas indringsblankett (mottagaradressen finns pi
blanketten). I fordndringat som gdller utbildningsanordnaren eller liroanstalterna ska ett
utdrag ut det officiella beslutet skickas till Utbildningsstyrelsen som bilaga till blanketten.
Utbildnings s tyrels en uppdaterar uppgifterna i S tudieinfo. trordndringar s om giller
verksamhetssti.llen (namnindring, grundande, indragning) kan utbildningsanotdnaren gora
sjdlv i Srudieinfo.

Utbildningsanotdnaten ska folja undervisnings- och kulturministeriets tillstind att ordna
utbildning och den utbildningsuppgift som ingir i tillstindet i sina beslut om
utbildningsutbud och antal nyborjarplatser fot gymnasieutbildning, grundliggande
yrkesutbildning och olika fotberedande och handledande utbildningar. Ocksi di
utbildningsanordnaren grundar nya verksamhetsstdllen ska utbildningsanordnaren folja
undervisnings- och kulturministeriets tillstind att anordna utbildning eller att driva
liroanstalt, t.ex. i fuhga om hemorten och undervisningsspriket.

Huvudmdnnen fot liroanstalterna inom det fria bildningsarbetet ska folja undervisnings- och
kulturministeriets tillstind att ordna grundldggande utbildning, pibyggnadsundervisning
inom den grundldggande utbildningen eller gymnasieutbildning. Ocksi di
utbildningsanordnaren grundat nya verksamhetsstdllen ska utbildningsarrordnaren folja
undervisnings- och kulturministeriets tillstind att anordna utbildning eller att driva
Iitoanstalt, t.ex. i friga om hemorten och undervisningsspriket.

UPPDATERING AV UTBILDNINGSUTBUDET

I Studieinfo ska utbildningsanordnaren uppdatera foljande utbildningsutbud for unga som
inleds i januari2016:

Utbildningar som ingir i gemensam ansiikan:
o utbildning som ledet till yrkesinriktad grundexamen

Utbildningar som stAr utanf6r gemensam ans6kan:
o yrkesutbildning som specialundervisning

o yrkesinriktade grundexamina som specialundervisning
o handledande utbildning for grundldggande yrkesutbildning som

spe cialunderuis ning (VALMA)
o utbildning som fotbereder for arbete och ett sjdlvstdndigt liv som

spe cialundervis ning (TE LMA)
o handledande utbildning for grundldggande yrkesutbildning (VALMA)
o utbildning som forbereder invandrare for gymnasieutbildning
o pibyggnadsundervisninginom den grundldggande utbildningen
. utbildning inom det fria bildningsarbetet som omfattar minst ett lisir

Fdljande utbildningar uppdateras inte i Studieinfo hdsten 2015:
. utbildning pi frdmmande sprik
o laroavtalsutbildninq
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Utbildningsstyrelsen kopierar uppgifterna om utbildningarna som ingick i gemensam

ansokan hosten 2014 for den gemensamma ansokan hosten 2015.F,fter kopieringen ska

utbildningsanordnaten senast 24.8.2015 bekrifta att utbildningen forverkligas genom att ge

in i systemet och d.ndra utbildningarnas och anscikningsmilens status d). Fcirdig uppdatera

gtunderna for antagningen av studerande och ovriga uppgifter om utbildningarna och
ansokninssmilen.

Utbildningsstyrelsen publicerar senast 26.8.2075 pi www.studieinfo.fi all utbildning som
Iagrats senast 24.8.201,5 och vats status dr Fcirdig. Anvisning for lagringen finns pi adressen
http:/ /vtrkaltja.opintopolku.fi => Anvdndaranvisningar => I{oulutustarjonta =}
Anvd.ndaranvisningar for utbudet.

YTTE RLI GARE INF ORMATI ON

Studieinfos ansokningstj inst:

Telefonnummer 029 533 10i0, vardagar kt. 9.00-13.00
E-post: kontakt(at) s tudieinfo. fi

Direktor

Enhetens chef
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Undervisnings- och kulturministeriet
Utbildnings stytelsens verksamhetsenheter
Regions fowaltningsverken (RF!
Nadngs-, uafik- och milj oce ntraJerna (ElY-centralerna)
trolkhogskole foreningen i Finland
Finlands l{ommunforbund
Arbets- och niringsministeriet/tjdnster for personkundet
Alands landskapsregering
Studentexamens nimnden
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