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GEMENSAM ANSOTNru TILL YRKES. OCH GYMNASIEUTBILDNING

Utbildningsstyrelsens beslut om detaljerad tidtabell fiir uppr3itthAllande av
antagningsregistret ir 2016

Undervisnings- och kulturministeriet har 2.9.2015 utfdrdat ett beslut om tidtabellen fdr gemensam
ansokan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning fdr Ar 2016 (58/59212015). De datum som baserar
sig pA ministeriets beslut har i detta beslut utmdrkts med en asterisk *.

Gemensam ansiikan pi vAren till yrkes- och gymnasieutbildning
som inleds h<isten 2016

Fiirberedelser ftire anscikan

Utbildningsanordnarna dverfdr person- och kontaktuppgifter fdr grundldggande
utbildningens avgAngsklassister och dem som genomfor
pAbyggnadsundervisningen inom grundldggande utbildning till Studieinfo.fi-
tjdnsten. Det gdr ocksd att 1verfdra uppgifterna fdr dem som genomfdr
fdrb ered ande utb ild n i ng ar.

Om utbildningsanordnaren beslutar att annullera utbildning som ingir i

gemensam ansokan, bdr annulleringen lagras i Studieinfo{jdnsten senast

Anstikningstid

Ans6kningstiden i gemensam ansdkan till yrkes- och gymnasieutbildning dr

fr.o.m. 11.1.2016

19.2.2016*

23.2-15.3.2016*
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Kallelse till intrddes- och ldmplighetsprov samt sprAkprov

Utbildningsanordnarna f6r uppgifter om dem som ska kallas till spr6kprov senast

Ett riksomfattande enhetli gt sprAkprov ordnas

Utbildn i ngsanordnarna ska lagra sprikprovsresu ltaten i Stud iei nfo senast

Utbildningsanordnarna fAr information om sdkande som ska kallas till intrddes-
och ldmplighetsprov och kan borja printa ut kallelsebreven senast

Fiirberedelser fdre antagn i ngen

Utbildningsanordnarna ska lagra provresultaten och andra podng (intrddes- och
ldmplighetsprov, tilldggsprestationer och andra tillaiggspodng) i Studieinfo senast

Utbildningsanordnarna ska lagra besluten om antagning enligt pr6vning i

Studieinfo senast

Utbildningsanordnarna ska kontrollera och vid behov uppdatera antalet
nyborjarplatser senast

Utbildningsanordnarna ska uppdatera/dverfora vitsordsuppgifterna fdr dem som
sdker direkt frin gymnasiet i Studieinfo senast

Utbildn i ngsanord narna ska 6verfdra slutbed6m ningsuppg ifterna f6r
grundldggande utbildningens avgAngsklassister och f6r dem som genomfor
pAbyggnadsundervisning inom grundldggande utbildning i Studieinfo senast

Utbildningsanordnarna ska uppdatera fOrdndringar i sokandes vitsord eller
grundutbildning (om sdkande inte fAr avgingsbetyg 6ver grundldggande
utbildning eller betyg 6ver p6byggnadsundervisning eller annan utbildning som
ger tilldggspodng) i Studieinfo senast

Antagningar

Utbildningsanordnarna fir antagningsfdrslaget fdr kontroll och som grund for
antagningsbesluten senast

Utbildningsanordnarna fir skicka ut sina antagningsbeslut tidigast

Utbildningsanordnarna f6r publicera antagningsresultaten f6r s6kande tidigast

Utbildningsstyrelsen skickar ett brev med resultatet i gemensam ansokan till dem
som inte antagits, tidigast

studieinfo-tjansten dppnas fdr studiehandledare i de avsdndande skolorna
tidigast

Sdkande ska meddela om mottagande av studieplats till utbildningsanordnaren
senast

Giltighetstiden for reservplatser utgAr

31.3.2016

11.4.2016

15.4.2016

21.4.2016

31.5.2016

31.5.2016

31.5.2016

31.5.2016

31.5.2016

6.6.2016

14.6.2016

15.6.2016

16.6.2016*

16.6.2016

17.6.2016

30.6.2016*

20.9.2016*
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FOR KANNEDOM

Grundskolor och ersdttande skolor
Gymnasier och ldroanstalter som ger grundldggande yrkesutbildning
Undervisnings- och kulturministeriet
Arbets- och ndringsministerieVUtvecklingsenheten/Tjdnster fdr personkunder
Arbets- och ndringsbyrAer
Folkpensionsanstaltens stud iest6dscentral
Reg ionfdrvaltn i ngsverk (AVl -centraler)
Ndri ngs-, trafik- och m i lj6centraler (E LY-centraler)
Studentexamensndm nden
Finlands Kommunf6rbund
Statistikcentralen
Huvudstaben/Utbildningsavdelningen
Kou I utu ksen jiirjestiijien yhdistys
Yksityiskoulujen liitto
Undervisn ingssektorns fackforbund OAJ
Suomen rehtorit ry - Finlands rektorer rf
Ammatillisten oppilaitosten rehtorit ry
Suomen Opinto-ohjaajat ry
Finlands yrkesstuderandes f6rbund, SAKKI rf
OSKU ry.
Finlands Gymnasistforbund rf
Finlands Svenska Skolungdomsf6rbund r.f.
Alands landskapsregering, utbildnings- och kulturavdelningen
Cybercom Finland
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Lagring av uppgifter om mottagande av studieplats

Utbildningsanordnaren ska i Studieinfo lagra uppgifterna om mottagning och
ndrvaro fdr dem som godkdnts i gemensam ansokan pi vAren inom tvA veckor
efter att de antagna har tagit emot sina studieplatser.
Det dr viktigt att uppgifterna lagras sA snart som mdjligt efter att studieplatserna
har tagits emot f6r att den riksomfattande statistiken ska motsvara den verkliga
situationen.

Uppgifterna om mottagning och ndrvaro ska lagras senast

Tilldggsanscikan till utbildning som inleds hiisten 2016

Tilldggsansokan fAr ordnas tidigast

Utbildningsanordnarna b6r lagra uppgifter om sdkande som antagits genom
tilldggsansdkan samt uppgifter om mottagande och ndrvaro i Studieinfotjdnsten
senast

Att lagra uppgifterna Ar nddvdndigt fdr att den riksomfattande statistiken ska
motsvara den verkliga situationen.

Separata anscikningar inom yrkesutbildning

Till utbildningar som inleds vAren 2017
Gemensam ansokan p6 h6sten ordnas inte ldngre. Utbildningsanordnarna kan
dock ordna separata ans6kningar till yrkesutbildning som inleds v6ren 2017.

Utbildningsanordnarna b6r lagra uppgifter om mottagande och ndrvaro for
sokande som antagits genom separat ansdkan i Studieinfo-tjdnsten senast

Separat anscikan fcir dem som redan har avlagt en examen
Om utbildningsanordnaren antar studerande via en separat ansdkan som dr
avsedd fdr sdkande som redan har en examen, sker ansdkan direkt till
ldroanstalten och uppgifterna om s6kande registreras inte i Studieinfo.

20.9.2016

17.6.2016

20.9.2016

20.1.2017

Direktor

Enhetens chef
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