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ANVISNING
9.7.2014 2/01,2/2014

Bestdmmelserna pi vilka behodgheten att ge ut
anvisningar gtundat sig pi:
Lag om antagningsregistret, hogskolomas
riksomfattande datalaget och studentexamens-
registret 1,058/1,998,1 och 1 a $

Statsridets forordning om forfzrandet vid an-
sokan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning och
forberedande utbildning efter den grundldggande
utbildninge n 29 4 / 201,4, 7 $

Anordnam a 
^v 

gymnasieutbildning
Anotdnarna av yrkesutbildning
Anordnama av grundliggande utbildning
Hur,'udminnen fot ldroanstalterna inom det fria bildninesarbetet

UPPDATERING AV UTBILDNINGSUTBUD SOM INLEDS UNDER VAREN
2OI5 T UTB ILDNINGS STYRELSENS WEBBT]ANST STU DIEINFO

Anvisningen tilldmpas pi utbildningar som tnghrigemensam anscjkan och utbildningar som
stir utanfor gemensam anscikan som inleds 1,.1,.2075 eller senare. Vi bet et informeta om
denna anvisning inom er organisation, till era liroanstalter och till de ansvariga Studieinfo-
anvandatta.

Uppgifterna om organisationema i Studieinfo anvdnds for andamhlbeskr{vna i lagen om
antagningsregistret, hogskolornas riksomfattande datalager och studentexamensregistret
(18.12.1,998/1,058) 2$. Vidate anvinder Utbildningsstytelsen i sina postningar de
organisationsuppgifter som fi.nns i Studieinfo.

Planerna ph att forlinga lfuoplikten inverkar pi tidtabellema for gemensam ansokan, yilka
dnnu inte finns for utbildning som inleds pi hosten 2015.Pa grund av detta gdllet
anvisningen undantagsvis endast uppdatering av utbildningsutbud som ingir i hostens 2014
gemensafirma anscikan och utbildningsutbud som stir utanfor gemensam ansokan.
Anvisningar for uppdatering av utbildningsutbud som ingir i virens 2015 ansokningar ges

skilt di beslutet om tidtabellernahar gjorts.

I Studieinfo.fi-tjinsten som oppnades hosten 201,3 har tills vidare lagrats utbildningar sorn
ingir i gemeflsam ansokan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning samt utbildningar
som ingfu i gemensam anscikan till forberedande utbildning eftet grundskolan. Av de
utbildningar som stir utanfor gemeflsam anscikan har i tjinsten lagrats pkesinriktade
gtundexamina som specialundewisning, undewisning och handledning i trdnings- och
tehabilitedngssyfte samt etthnga linjer for unga inom det fria bildningsarbetet. Pi hosten
2014 kommer ibruktagandet av Studieinfo aven att gilla vuxenutbildning. Anvisningar fot
uppdatering av utbildningsutbudet fcir vuxenutbildning ges skilt.
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Hiistens gemensamma ansdkan till yrkesutbildning ordnas 24.9-3.10.2014.
Det dksomfattande sprikptovet ordnas 22.10.2074. Resewdagen ar 23.1,0.2074.

Utbildningsanordnarna ansva;rat for attuppgiftema om den egna orgarisationen och
utbildningsutbudet i Studieinfo dr uppdaterade och stimmer. Mun loggar in i Studieinfo pi
adres sen http : / / v rrka i l i i a. ooin too olku. fi /. U tbildninEs ano r dnarnas esna 

^nsv ̂ rrsStudieinfo-anvandare ansvarar for att de som uppdaterar informationen har de
anvandamamn och rittigheter som behovs. De ansvariga Studieinfo-anvandarnahar aven
ansvar civer att uppgifterna uppdateras enligt anvisningama. Undervisnings- och
kulturministedet har i sitt brev 3 /500 /201,3 gett anvisningar till utbildningsanotdnatna om
att utse ansvaiga Studieinfo-anvandarc. Den ansvariga anvandatens uppgifter finns
beskrivna iifuhgavarande brev, som finns under toljande ldnk:
http: / /www.minedu.frlex?ortlsites /default/OPM/I{oulurus /artikkelit/oppiianpalvelut/liitt
eetlibruktagning 3 500 2013.pdf.

Utbildningsanotdriaren ska meddela om forindringar i sitt liroanstaltsnit (namnindring,
gtundande, sammanslagning och in&agning) till Utbildningsstyrelsen. Forlndringarna
meddelas pi en blankett som hittas via adtessen i Studieinfo Anvandannvisningar =>
Organisationer -> Organisationuppgifternas dndringsblankett (forsdndelseadtessen finns pi
blanketten). I forinddngat som gdller utbildningsanordnaten eller liroanstalterna ska ett
utdrag ur det officiella beslutet skickas till Utbildningsstyrelsen som bilaga till blanketten.
Utbildningsstyrelsen uppdaterar uppgifterna i Studieinfo. Forindringar som giller
verksamhetsstillen (namnlnddng, grundande, indragning) infot utbildningsanordnaren siilv
i Studieinfo.

Utbildningsanotdnaten ska folja undervisnings- och kulturministeriets tillstind att ordna
utbildning och den utbildningsuppgift som ingir i tillstindet i sina beslut om
utbildningsutbud och antal nybotlarplatser for gymnasieutbildning, grundliggande
ytkesutbildning och olika forberedande och handledande utbildningar. Ocksi di
utbildningsanotdnaren grundar nya verksamhetsstillen ska utbildningsanordnaren folja
undewisnings- och kulturministeriets tillstind attarordna utbildning eller att driva
liroanstalt, t.ex. i fthga om hemorten och undervisningsspriket.

Hur,'udminnen fot ldtoanstaltetna inom det fria bildningsarbetet ska folja undervisnings- och
kulturministeriets tillstind att otdna grundnggande utbildning, pibyggnadsundervisning
inom den grundldggande utbildningen eller gymnasieutbildning. Ocksi di
utbildningsanordnaten grundar nya verksamhetsstillen ska utbildningsariordnaren folja
undervisnings- och kulturministeriets tillstind attatordna utbildning eller att ddva
ldroanstalg t.ex. i fiiga om hemorten och undervisningsspriket.

UPPDATE,RING AV UTBILDNINGSUTBUDET

I Studieinfo ska utbildningsanordnaren uppdatera fol)ande utbildningsutbud fcir unga som
inleds iianuai2015:

Utbildningar som itrgir i gemensam ansokan:
. utbildning som leder till yrkesinriktad grundexamen
o undervisning i huslig ekonomi
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Utbildningar som stir utanfor gemensam anscjkan:
o grundldggande yrkesutbildning som specialundervisning
o undervisning och handledning i trdnings- och rehabilitedngssyfte
o orientetande och forberedande utbildning for grundldggande yrkesutbildning
. utbildning som forbereder invandtate for grundldggande yrkesutbildning
. utbildning som forbereder invandrare for gymnasieutbildning
o pnbyggnadsundervisninginom den grundldggande utbildningen
o utbildning inom det fria bildningsarbetet som omfattar minst ett ldsir (for unga)

Fiiliande utbildningar uppdateras inte i Studieinfo hiisten 20L4:
. utbildning pn finmmande sprik
o Iaroavtalsutbildning
o utbildning av Steiner skolor

Utbildningsstytelsen overfor uppgifterna om utbildningarna som ingick i gemensam ansokan

hosten 2073 for den gemensamma anscikan hosten 201,4. Efter overfodngen ska

utbildningsanordnaren senast 22.8.2014 bekrdfta att utbildningen fowerkligas genom att
andra utbildningens status iJJ,frirdigoch samtidigt uppdatera grunderna fot antagntnEefl av

studerande. Uppdatedngen kan inledas tidigast 6.8.2014.

Utbildningsstyrelsen publicetat all utbildning som lagrats till gemensam ansokan 2074 rnolnr-

den utsatta tidsftisten (senast 22.8.2014) och vars status arfcirdtgpA www.studieinfo.fi senast
29.8.2014. Anvisning for lagringen finns pi adressen http:/ /irkailiia.opintopolku.fi =>
Anvandaranvisningar Utbildningsutbudet (I(oulutusta4 

"rtu).

Genetaldi rektorens vikarie
Direktor

Enhetschefens vikarie
Applicationschef

YTTERLIGARE, INFORMATION OCH T'ONPNAGNINGAR

Studieinfos ansokningstiinst:

Telefonnumm er 029 533 1.010, vardagar kl. 9.00-1 3. 00
E-post kontakt(at) studieinfo. fi

(Z"su2q>/^.-
Raakel Tiihonen

/*?" fu"-------
Laila Puranen

Undervisnings- och kulturministeriet
Utbildningsstyrelsens verksamhetsenheter
Regions forvaltningsverken (R.F\|
Nlrings -, trafi k- o ch milj o ce nttalerna (E LY- cent aletna)
Folkhogskoieforeningen i Finland
Finlands I(ommunforbund
Arbets - och niringsministeriet/ tj inster for p ersonkunder
Alands landskapsregering
Studentexamensnimnden
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