
ANVISNING

9.4.2014 1,/012/201,4

I kraft tillsvidare ft.o.m. 9.4.2014

Ritten att meddela anvisningen fciljer av:

Universitetslag (558 / 2009)
Lag om ln&ing av 36 och 38 $ i universitetslagen (482/2013)
Yrkeshogskolelag (35 1 / 2003)
Lag om iindring av yrkeshogskolelagen 483/2013
Lag om antagningsregistret och studentexamensregistret
7058/1998

H::J*'1%T/^\F;;omantagningsregistretochstudentexa-
Lag oniAndring av lagen om antagningsregistret, hrigskolomas
dksomfattande datalager och studentexamensregistret 1262 / 2013
Undervisningsministeriets btev pm 29 / 592 / 2013)

yff\;;;ir;t dningsstyrelsens anvisningar Qnt 2 / 012 / 2013 och

Ytkeshogskoloma
Universiteten

IBRUKTAGANDE AV STUDIEINFO I YRKESHOGSKOLOR OCH UNIVERSITET

Studieinfo tas i bruk i yrkeshogskolor och universitet den 14 
^pfl7201.4, 

da inmatning av utbildning som

^{uihostens 
201.4 ochyatens 2015 ansokningar inleds. I denna anvisning finns information till universi-

tet och yrkeshogskolot om ibruktagande av Studieinfo och htg;ader som forutsetts for densamma.
I detta sammanhang framfot Utbildningsstyrelsen iven till hogskoloma en dnskari att leverera uppglfter
om hostens gemensamfira ansokan och sepafata antzgrttngar.

Utbildningsstyrelsen publicerat tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet en infopaket om
reformen av hogskoleattagntngama. Infopaketet offentliggors pi Eduuni-sidoma, vilka frdmst riktar sig till
ansvariga anvandare.I dokumentet preseflteras Studieinfos centrala tjinster och tidpunkter for ibrukta-
gande av olika funktionaliteter. Pa Eduuni-sidorna publicetas iven en beskrivning av arbetsfordelningen
mellan hogskolorna och Utbildningsstyrelsen gdllande de gemensamma och separata ansokningarna. De
nya Eduuni-sidoma pubtcetas under april.

UTBILDNINGAR, MEDDELANDE AV UPPGIFTER SOM TNAVS FOR IBRUKTAGNING-
EN SAMT UTNAMNING AV ANSVARSPERSONER

Studieinfo tas i bruk i hogskolorna den L4 
^pd,2074, 

di inmatning av organisationsuppgifter, anvandanat-
tigheter och utbildningsutbudet inleds. Infotmation om antagning till hogskolorhar. redan under viren
2014 f,unlnirts i Studieinfo. Utbildningsutbudet for hosten 2014 pubJiceras 26.6.2014. Noggrannare tidtabell
finns som bilaga.

Utbildningsstyrelsen har under veckoma 13 och 14 utbildat hogskolomas ansvarspersoner i de funktional-
iteter som hogskoloma behovet for inmatning av sitt utbildningsutbud och uppdatering av anvandanatng-
hetema for sina anvdndare. Bruksanvisningarna for de namnda funktionerna kommer an frnnas ph
Eduuni-sidorna. Utbildningsstytelsen skickar under vecka 15 en responsfotftigan om utbildningama in
alla deltagare.

Utbildningama om urvalsfunktionet och utarbetning av ansokningsblanketter kommer att genomforas
stegvis. Fotst utbildas ansva$petsorrema i de hogskolor som deltar i hostens gemelrsalnma ansokan eller
anordnar separzt^ antagnngat via Studieinfo pi hosten 201,4.

Opetushallitus
Hakaaiemenranta 6, PL 380,00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035, etmimi.suh:nimi@optr-fq ww.oph.fi
Utbildningsstyrelsen
Hagniiskaien 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fur 029 533 1035, fomamn.eftemamn@oph.fi, ww.oph.fi
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Utbildningsstyrelsen onskar att universiteten och ytkeshogskoloma formedlat kontaktuppgifterna av sina

Studieinfo-ansyarspersolrer Q-4 personer jdmte suppleanter) till Utbildningssfrelsen per e-post senast
den 14 aptil}0L4. Adressen ir korkeakoulutiimi@opintopolku.fi. Efter ibruktagande f<itrnedlar Utbild-
ningsstyrelsen info om de olika tjdnsterna via Eduuni, via funktionirens arbetsbotd samt per e-post.

Ifali Studieinfo-ansvarspersonerna har tidigare fungerat som kontakq)ersoner for yrkeshogskolomas och
univetsitetens sokanderegister (eller motsvarande), ricker det att ansvarspersonemas flarnfl meddelas till
Utbildnings styrels en.

Den fotsta gemeflsafirma ansokan till hogskolor anordnas pi hosten 2014. Ansokningstiden:ir 8.9. -
22.9.2014. Undemisnings- och kulturministedet faststdller idigen tidtabellerna for de gemensalnma an-

sokningama. Utbildningsstyrelsen onskar att hogskoloma meddelar de utbildningat och ansiikningsmil
som ingir i hiistens 2014 gernensamma och separata ansiikningar samt de urvalsgrundet som till-
ldmpas i dem per e-post (kotkeakoulutiimi@opintopolku.fi) senast 9.5.2014. Hogskolorna skall iven
meddela ifall de reserverar nybtirjarplatser i nigot ansiikningsmil fiir siikande som stiker sin
fiirsta studieplats.

KONTAKT SAMT YTTERLIGARE INFORMATION

Alla ftigor som riktar sig till Utbildningsstyrelsen och som berot anvindning av Studieinfo skickas till e-

oostadtessen korkeakoulutiimi(E oointooolku. fi .

Direktor

Chef fot antagning av studemnde -enheten,
underyisningsrid

BII-AGA Tidtabellernaforibruktagandet

FOR KANNEDOM

.lL e_f272*__
RaakelTiihonen

/'u*- ,,Pq-.---._
Ritva Sammalkivi \

Undervisnings- och kulturministetiet/Hogskole- och forskningspolitiska avdelrringen
Utbildningsstyrelsens verksamhetsenheter
Statistikcentralen
Folkp ensionsanstalten
Arbets- och niiringsministeriet
Ytkeshogskolomas tektorer
Universitetens rektorer
Yrkeshogskolotnas chefer for studieiirenden
Universitetens chefer for studieirenden
Yrkeshogskolomas AKYH-, AMKYH-, VFryH- och AMKOREK-ansvarsPersoner
Universitetens ansokningsregister- och YSHJ- 

^frsvar:Lga
Studiehandle dama i Finland rf
Finlands studerandekinets forbund - SAMOI{ rf
Finlands studentkiters forbund (FSF) tf.
Finlands Gymnasistforbund
Finlands Yrkesstuderandesforbund - SAIK tf
Ridet for yrkehogskolornas rektorer (ARENE) rf.
Finlands universitet UNIFI tf.

Opetushallitus
Hakaniemenranta 6, PL 380,00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, falsi 029 5331035, etunimi.sukunimi@ophfi, www.oph.fi
Utbildningsstyrelsen
Hagn?iskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfots, telefon 029 533 1000, fa:r 029 5331035, fomamneftemam@oph.fi, www.oph.fi
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TIDTABELLERNA FOR ANS 6TEN TILL HO GSKOLORNA 2014.2076

I tabellema nedan anges de av Undervisningsministeriet faststdllda tidtabelletna fot ansokan till hogskolor
fot foljande fyn ansokningsomgingar. Ansokningstiderna och forfatandena ir gemensamma fr.o.m.

hogskolornas gemensamma anscikan hosten 2074. Yfuen 2074 ansoker man 6nnu genom sepatata system

till pkeshogskolor och universiteg och det kan finnas awikelser i ansokningstiderna fot olika g4)er av
utbildning.

t) Ga[er utbildning pi ftdmmande sprik, utbildningen i teaterarbete vid Tammerfors universitet och vid
Konstuniversitetet.

') Gelet alla andrayrkeshogskole- och universitetsutbildningar som hor till gemensam ansokan.

') Kolumnens datum glllet inte ansokan till de yrkespedagogiska Lirarhogskolomavhren20T4.

Opetushallitus
Hakaniemenranta 6, PL 380,00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035, erunimi.sukunimi@oph"fi, www.oph.fi
IJtbildn in gsstyrelsen
Hagniiskajen 6, PB 380, 00531 Helsingfors, telefon 029 533 1000, fu". O29 533 1035, fomam.eftemamn@oph.fi, www.oph.fr

Utbildning som
bii{ar hiisten
20143)

Utbildning
som bii{at
vhten2015

Utbildning
som biirjar
hiisten 2015

Utbildning
som biiriar
vhten2016

Ansokningstiden till
specialutbildningar 1)

Pi ftdmmande
sprik:
7.1,-77.2.2014
I(onstomriden:
3.3-1,4.3.201,4

Pi frdmmande
sprik:
8.9-22.9.201.4
I(onstomridena:
insen ans<ikan

7.1,-27.1,.201,5

Pi ftdmmande
sprik:
8.9-22.9.201,5
I(onstomridena:
insen ansokan

Ansokan till
specialutbildningar ska vara
ftamme eller lagtade senastl)

Pi ftdmmande
sptik:
77.2.1<1.76.75

Teater:
14.3.H.16.1,5

Pi ftdmmande
sprik:
22.9.kl.15.00
Teatet:
inEen ansokan

27.7.201,5

kl. 15.00

Pi ftdmmande
sprik:
229.H.15.00
Teatet
inEen ansokan

Allmdn ansokningstid') 3.3 - 1.4.2014 8.9J2.9.2014 17.3-9.4.2015. 8-22.9.201,5

Ansokan skavata ftamme
ellet lagrad senast 2)

1,.4.2014
kl. 16.15

22.9.2014
kl. 15.00

9.4.2015
kt. 15.00

229.201,5
kl. 15.00

Forslag om antagning ska
vatalagtade senast

gdller rnte fu201.4 24.1,1,.201,4 30.6.201,5 25.11.2015

Antagningsresultaten ska
delEes de sokande senast 1.5.7.2014 25.11,.2014 1.7.2015 26.1,7.2015
Den sokande ska meddela
om han eller hon tar emot
studieplatsen senast

29.7.201,4
kl. 16.15

9.1,2.2014
kl. 1s.00

1,5.7.201.5

kl. 15.00
9.1,2.201,5

H. 15.00

Antagningen&hn
reseryplatser upphor

1,2.8.2014
kl. 16.15

18.1,2.2014
kt. 15.00

12.8.2015
kl. 15.00

77.12.2075
kl. 15.00

Eventuella
tilldggsans okningar kan
ordnas

vafletat enligt
utbildningstip

fr.o.m.
24.71,.2014

1,3.8-27.8.201,5 26.1,1-
1,4.12.2015


