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Gemensam ansökan, allt om 
ansökning till studier, s. 4–13

Grundläggande utbildning
Skyldighet 
att ansöka 
fram till 18 
års ålderGemensam ansökan

till undervisning efter grundskolan

HUX, TELMA, 
Folkhögskoleåret 
för läropliktiga

Yrkesinriktad 
grundexamensutbildning

Gymnasieutbildning

Yrkeshögskolor & 
universitet

• Arbetserfarenhet
• Yrkesexamen
• Specialyrkes-

examen

Arbetsliv

Välj yrkesutbildning när du vill 
• ha kunskaper och färdigheter för 
arbetslivet och fortsatta studier vid 
högskolorna 

• ha en omfattande yrkeskunnighet, 
det yrke som du vill samt färdigheter 
för företagande 

• studera i mångsidiga miljöer vid en 
läroanstalt, på arbetsplatser, 
utomlands, på nätet eller till och 
med i egna hobbyer

Välj gymnasieutbildning när du vill 
• ha en omfattande allmänbildning 
och goda språkkunskaper 

• ha behörighet för fortsatta studier 
vid högskolorna och färdigheter för 
arbetslivet 

• ha goda färdigheter för att 
utveckla dig själv och planera 
framtiden
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Att söka till 
fortsatta studier

Att söka i den gemensamma 
ansökan

Läroplikten har utvidgats (fr.o.m. 
augusti 2021) till att gälla de 
personer under 18 år som inte har 
avlagt någon examen på andra 
stadiet och som har slutfört den 
grundläggande utbildningen efter 
1.1.2021. Var och en som inte har 
fyllt 18 år ska alltså i den gemen-
samma ansökan söka sig till en 
utbildning efter den grundläggande 
utbildningen för att studera. Den 
läropliktiges ansökningsskyldighet 
fortsätter tills den unga får en 
utbildningsplats.

I den gemensamma ansökan till 
utbildning efter den grundläggande 
utbildningen söker man sig till 
utbildningar på andra stadiet, det 
vill säga yrkesinriktade grundexa-
mensutbildningar och gymnasie-
utbildningar, en utbildning som 
handleder för examensutbildning 
(HUX), en utbildning som handleder 
för arbete och självständigt liv 
(TELMA) samt till linjer för fritt 
bildningsarbete som riktar sig till 
läropliktiga under ett år vid folkhög-
skolor. Ansökan till alla utbildningar 
inom den gemensamma ansökan 
sker på en blankett. 

Viktiga datum för 
gemensam ansökan

Ansökningstid 
22.2–22.3.2022 kl. 15.00.

studieinfo.fi

Eventuella inträdes- 
eller lämplighetsprov 

och bedömning av 
språkkunskaper i april–maj 

2022

Resultat publiceras tidigast 
16.6.2022

En studieplats tas emot 
senast 30.6.2022

Reservplatser gäller till 
19.8.2022

Du hittar utbildningsutbudet och 
den elektroniska ansökningsblan-
ketten på adressen studieinfo.fi.

På studieinfo kan man söka utbild-
ningar och fylla i ansökningsblan-
ketten under ansökningstiden.

Man söker till utbildningar genom 
att fylla i sju mål på ansöknings-
blanketten enligt ansökningsöns-
kemålens ordning. 

Efter ansökningstidens utgång kan 
ansökningsönskemålen inte längre 
ändras.

Utöver den sökandes egna 
uppgifter är det viktigt att i 
ansökan fylla även de uppgifter om 
vårdnadshavaren som begärs.

Man kan ansöka sig till yrkesin-
riktade grundexamensutbildningar 
enligt prövning på grund av skäl 
som anknyter till personen. Då 
beaktas ansökan även i poängvalet 
(utom om eleven har en indivi-
dualiserad lärokurs i modersmål 
och matematik). En behovsprövad 
ansökan ska motiveras med bilagor 
som skickas till den läroanstalt 
som är ansökningsmål.

Man söker till gymnasieutbild-
ningar enligt prövning om den 
sökande inte har ett finskt 
avgångsbetyg för den grundläg-
gande utbildningen.

Om en ung person i grundskolan 
har utfört både modersmål och 
matematik enligt den individua-

liserade lärokursen, ändras hans 
eller hennes ansökan automatiskt 
enligt prövning. Då är sökanden 
inte med i poängvalet. 

Sökanden och vårdnadshavaren 
ansvarar för de bilagor till ansökan 
som under ansökningstiden direkt 
skickas till den läroanstalt som är 
ansökningsmål.

Det är bra för den unga personen 
att diskutera valen med 
vårdnadshavaren och skolans 
elevhandledare.

Ansökningsblanketten kan fyllas 
i under handledning i skolan. 
Vårdnadshavarna till avgångsklas-
sisterna hörs i anslutning till den 
gemensamma ansökan. Närmare 
information om hörandets genom-
förandesätt ges i grundskolorna.

De som har avlagt en lärokurs i 
gymnasiet, en yrkesexamen eller 

https://studieinfo.fi/wp/sv/
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en högskoleexamen kan inte söka i 
den gemensamma ansökan.

Antagningsgrunder

Yrkesinriktad grundexamensutbildning
Till yrkesinriktad grundexamens-
utbildning kan man söka i den 
gemensamma ansökan med ett 
avgångsbetyg från grundskolan. Till 
en sökande som har slutfört den 
grundläggande utbildningen ges 
antagningspoäng enligt följande 
kriterier:
• 6 poäng för slutförandet av den 

grundläggande utbildningen 
under ansökningsåret eller det 
föregående året, eller: 

• 6 poäng för vissa studier efter 
grundskolan, till exempel förbe-
redande utbildningar. 

Dessutom:
• 1–16 poäng för allmän 

skolframgång 
• 1–8 poäng för betonade vitsord
• 2 poäng för yrkesutbildning som 

du angett som första önskemål i 
din ansökan 

• 0–10 poäng för inträdes- och 
lämplighetsprov. I Omnia 
arrangeras inga inträdes- eller 
lämplighetsprov.

Mer information 
omnia.fi/yhteishaku.

till gymnasier i Esbo och Grankulla 
ska vara minst 7,00. Gymnasiernas 
lägsta medeltal varierar från år till 
år. Det lägsta intagningsmedeltalet 
för föregående år anger med vilket 
medeltal den senaste studeranden 
har kommit in på gymnasiet året 
innan.

Studerandena väljs till gymnasiet 
i den ordning som medeltalet av 
läsämnena i avgångsbetyget för 
den grundläggande utbildningen 
anger. Läsämnena är modersmål 
och litteratur, det andra inhemska 
språket, främmande språk, religion 
eller livsåskådningskunskap, 
historia, samhällslära, matematik, 
fysik, kemi, biologi, hälsokunskap 
och geografi. Höjda vitsord beaktas 
om ett intyg över höjningen 
utfärdas av skolan.

Om flera sökande har samma 
medeltal, avgörs valet först av 
ordningen för ansökningsönskemål 

Antagning på basis av prövning
Läroanstalten kan anta stude-
rande till utbildningar genom val 
som baserar sig på prövning. Då 
görs valet oberoende av antalet 
antagningspoäng. På detta sätt kan 
högst 30 procent av studerandena 
antas till ett ansökningsmål. Även 
om sökanden inte har valts genom 
val som baserar sig på prövning 
kan han eller hon bli vald till 
studerande, om poängen räcker 
till för antagningen. De som har 
sökt med ett utländskt betyg eller 
avbrutit den grundläggande utbild-
ningen samt om sökanden har en 
individualiserad lärokurs i både 
matematik och modersmål kan bli 
valda endast genom prövning.

Skälen till valet på basis av 
prövning är:
• inlärningssvårigheter
• sociala skäl
• avsaknad av skolbetyg eller 

svårigheter att jämföra betyg
• otillräckliga språkkunskaper i 

examensspråket för att kunna 
avlägga examen

• En individuell lärokurs i både 
matematik och modersmål

Gymnasieutbildning
Ansökan till gymnasiet sker med 
ett avgångsbetyg från den grund-
läggande utbildningen eller ett 
motsvarande betyg. Medeltalet av 
läsämnena eller det viktade medel-
talet för en studerande som väljs 

och därefter av medeltalet, till 
vilket räknas förutom de ovan 
nämnda vitsorden även vitsorden 
i gymnastik, slöjd, huslig ekonomi, 
musik och bildkonst. Alla som 
söker enligt samma medelavtal 
eller poäng blir därför inte nödvän-
digtvis valda. 

Valet till specialgymnasier och 
separata gymnasielinjer sker på 
basis av medeltalet eller det 
viktade medeltalet av läsämnena 
i avgångsbetyget för den grund-
läggande utbildningen och inträ-
desprovet och/eller poängantal i 
eventuella ytterligare bevis. Mer 
information om ansökningsförfa-
randena finns på varje gymnasiums 
webbplats.

I de finskspråkiga gymnasierna i 
Esbo är undervisningsspråket finska 
och i det svenskspråkiga gymnasiet 
svenska. I IB-gymnasierna är 
undervisningsspråket engelska.

http://www.omnia.fi/yhteishaku%20(på%20finska)
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personen (inlärningssvårigheter, 
sociala skäl, avsaknad av skolbetyg 
eller svårigheter att jämföra betyg 
eller otillräckliga språkkunskaper 
i examensspråket för att avlägga 
examen). Då beaktas ansökan 
även i poängvalet (utom om eleven 
har en individualiserad lärokurs 
i modersmål och matematik). 
En behovsprövad ansökan ska 
motiveras med bilagor som 
skickas till den läroanstalt som är 
ansökningsmål. 

Sökanden och vårdnadshavaren 
ansvarar för de bilagor till ansökan 
som under ansökningstiden direkt 
skickas till den läroanstalt som är 
ansökningsmål.

Ansökningsblanketten kan fyllas 
i under handledning i skolan. 
Vårdnadshavarna till avgångsklas-
sisterna hörs i anslutning till den 
gemensamma ansökan. Närmare 
information om hörandets genom-
förandesätt ges i grundskolorna.

Till en utbildning för krävande 
särskilt stöd söks i den gemen-
samma ansökan. En del av Lives 
studieplatser är också under 
kontinuerlig ansökan.

Ansökan till alla utbildningar sker 
på webbplatsen studieinfo.fi

Mer information om specialyrkes-
läroanstalter ameo.fi 

Handledande utbildning

I den gemensamma ansökan 
våren 2022 kan du även söka 
till utbildning som handleder 
för examensutbildning (HUX), 
utbildning som handleder för 
arbete och ett självständigt liv 
(TELMA) samt ettåriga linjer 
som riktas till läropliktiga vid 
folkhögskolor.

Utbildning för krävande särskilt 
stöd erbjuds vid yrkesinstitutet 
LIVE i Esbo. 

Läs mer:

*HUX, s. 41

*Ett år på folkhögskolor för 
läropliktiga folkhogskolor.fi

Antagning på basis av prövning 
Om den sökande har slutfört 
en lärokurs som motsvarar den 
grundläggande utbildningen 
utomlands och fått ett betyg över 
den, kan han eller hon söka till 
gymnasieutbildning enligt prövning. 
Kopian av betyget skickas separat 
till alla läroanstalter och examina 
som söks under ansökningstiden.

En sökande som har slutfört 
en lärokurs som motsvarar den 
grundläggande utbildningen 
utomlands ska ha tillräckliga 
kunskaper i undervisningsspråket 
och andra förutsättningar att 
slutföra gymnasiestudier.

Om den sökande har studerat 
både modersmål och matematik 
enligt den individualiserade 
lärokursen i grundskolan, ändras 
hans eller hennes ansökan 
automatiskt enligt prövning.  

Ansökan till utbildning 
för personer som behöver 
särskilt stöd

Den sökandes behov av särskilt 
stöd är inte ett hinder för 
antagning till studerande. 
Särskilt stöd kan erhållas vid 
gymnasier och alla yrkesläroan-
stalter men krävande special-

undervisning kan endast ges vid 
specialyrkesläroanstalter. 

Vid ansökan ska studerandens 
egna inlärningsförutsättningar 
och stödbehov beaktas. Om 
sökanden har svåra inlärningssvå-
righeter eller ett svårt handikapp 
eller en svår sjukdom som 
gör att han eller hon behöver 
individuell och krävande speci-
alundervisning ska han eller hon 
ansöka om en studieplats vid en 
specialyrkesläroanstalt. 

TELMA-utbildning som handleder 
för arbete och ett självständigt 
liv erbjuds vid yrkesinstitutet 
LIVE i Esbo. Målet för utbild-
ningen är att ge studerande som 
behöver särskilt stöd på grund av 
en sjukdom eller ett handikapp 
undervisning och handledning 
enligt personliga mål och 
färdigheter. 

Det är möjligt att delta i den 
gemensamma ansökan till yrkes-
utbildning och gymnasieutbildning 
men ansökningssystemet beaktar 
inte de individuella grunderna 
för vitsorden eller de omfattande 
stödåtgärder som eleven behöver. I 
osäkra situationer lönar det sig om 
man ber om hjälp vid läroanstal-
terna innan ansökning.

Man kan söka till en yrkesinriktad 
grundexamensutbildning enligt 
prövning av skäl som hänför sig till 

Yrkesinriktad specialundervisning 
i Esbo:
Yrkesinstitutet Live 
Verksamhetsställe i Alberga 
Kiantogatan 2, 02650 Esbo 
liveopisto.fi

http://ameo.fi
http://www.omnia.fi/en/vocationalqualifications
http://www.liveopisto.fi
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Om du blir utan studieplats

Om du blir utan studieplats, 
kontakta studiehandledaren på din 
grundskola genast efter att resul-
taten ha klarnats. 

Sök till lediga platser på 
Studieinfo. Du kan söka till HUX- 
och TELMA-studier samt de linjer 
som är avsedda för läropliktiga vid 
folkhögskolorna under sommaren 
om du inte har sökt eller fått 
en plats i den gemensamma 
ansökan. Läs mer espoo.fi/sv/
efter-den-gemensamma-ansokan.

När sökanden har blivit vald

Resultat publiceras tidigast 16.6.2022. Om du har angett din 
e-postadress i ansökningsblanketten får du en länk till ett 

personligt resultatbrev där du kan se din valsituation. Om har blivit 
godkänd till en utbildning får du ett annat e-postmeddelande med 

en länk för att ta emot platsen. Resultaten publiceras också på 
läroanstalternas webbplats för de sökande som har gett tillstånd till 

detta i ansökningsblanketten. 

En studieplats som erhållits vid gemensam ansökan ska tas emot 
före 30.6.2022 enligt anvisningar från den läroanstalt till vilken 

den studerande har blivit vald. Om sökanden inte säkerställer sin 
studieplats inom utsatt tid ges studieplatsen till den som är på 

reservplats.

Utbildningsstyrelsen skickar ett meddelande till alla som inte 
har valts till utbildning. De lediga studieplatserna fylls enligt 

reservplatslistan under hela sommaren och den sökande kontaktas 
i första hand via SMS eller e-post.

Du kan söka till yrkesutbildning 
året runt. Vid kontinuerlig ansökan 
kan alla sökande söka oavsett 
ålder och bakgrundsutbildning. Läs 
mer omnia.fi/jatkuvahaku.

Navigatorhuset
Navigatorhuset erbjuder personlig 
handledning för sökandet av en 
utbildningsplats samt till exempel 
för hantering av vardagen, sociala 
färdigheter eller sysselsättning.

espoo.fi/sv/nuoret/navigatorhuset 
tfn 040 126 7513 och 043 824 3453 
(uppsökande ungdomsarbete)

samt förbereda sig för studier efter 
gymnasiet.

Att kombinera 
yrkesinriktade studier 
och gymnasiestudier vid 
yrkesgymnasiet

Vid yrkesgymnasiet Omnia kan 
man samtidigt studera gymna-
siestudier och avlägga student-
examen. Avläggande av yrkes-
examen och studentexamen utan 
avläggande av gymnasiets lärokurs 
kallas dubbelexamen.

De som söker till dubbelexamen 
har möjlighet att vid sidan av 
yrkesstudierna avlägga gymna-
siestudier. Gymnasiestudier kan 
ingå i en yrkesinriktad examen då 
avläggandet av dubbelexamen inte 
förlänger studietiden.

Jämför gymnasierna 
espoonyhteishaku.fi

Mer information 
om yrkesgymnasiet 
på guidens sida 40 

och omnia.fi/ammattilukio

Yrkesutbildning

Inom yrkesutbildningen studerar 
man med mångsidiga studieme-
toder både vid läroanstalten och 
på arbetsplatserna. En yrkesin-
riktad grundexamen består av 
yrkesinriktade och allmänbildande 
examensdelar som den studerande 
mångsidigt kan kombinera från ett 
brett utbud. Den studerande får 
omfattande arbetslivsfärdigheter, 
behörighet för fortsatta studier på 
högskolenivå samt specialkom-
petens enligt sina val. Inom yrkes-
utbildningen är det bra att pröva 
sina egna intressen och fundera 
över vad man vill ha i framtiden.

Gymnasieutbildning

Gymnasiet är en allmänbildande 
läroanstalt där man med sina egna 
val kan betona de läroämnen man 
vill ha. Gymnasiestudierna består 
av språk, matematik, realämnen, 
färdighets- och konstämnen, 
studiehandledning samt valfria 
studier. Gymnasiet ger goda 
kunskaper för fortsatta studier 
samt utvecklar de färdigheter som 
krävs i arbetslivet.

Gymnasiestudierna handleder 
också för att hitta sina egna 
styrkor: studeranden kan satsa på 
ämnen som är viktiga för sig själv 

https://www.espoo.fi/sv/efter-den-gemensamma-ansokan
https://www.espoo.fi/sv/efter-den-gemensamma-ansokan
http://www.omnia.fi/jatkuvahaku%20(på%20finska%20och%20engelska)
https://www.espoo.fi/sv/nuoret/navigatorhuset
http://espoonyhteishaku.fi%20(på%20finska)%20
http://omnia.fi/ammattilukio%20(på%20finska%20och%20engelska)
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Stöd för studier och 
studiekostnader

Stöd för studier och elevvård
Studerande får handledning och 
stöd för studierna av skolans 
personal. Studerande har tillgång 
till studiehandledning, studeran-
devård och tjänster för särskilt 
stöd.

Studiekostnader i 
yrkesläroanstalter och gymnasier
Läroplikten har utvidgats (fr.o.m. 
augusti 2021) till att gälla de 
personer under 18 år som inte har 
avlagt någon examen på andra 
stadiet och som har slutfört den 
grundläggande utbildningen efter 
1.1.2021. Studier på andra stadiet, 
det vill säga i gymnasier och 
yrkesläroanstalter, är avgiftsfria för 
läropliktiga fram till utgången av 
det kalenderår då den studerande 
fyller 20 år. Avgiftsfrihet gäller 
bland annat läromedel, arbets-
redskap och skolresor över sju 
kilometer. 

Studiestöd
En studerande kan ansöka om 
studiestöd för studier på andra 
stadiet även om han eller hon 
har rätt till avgiftsfri utbildning. 
Studiestödet bestäms enligt 
läroanstaltsform, ålder, civilstånd 
och boendeform. Beviljande av 

studiestöd och stödbelopp kan 
också påverkas av studerandens 
andra ekonomiska förmåner, 
inkomster och föräldrarnas 
inkomster.

Studeranden kan dessutom få 
läromaterialstillägg. Det beviljas 
dock inte läropliktiga som har 
rätt till avgiftsfri undervisning. 
Mer information om studiestöd, 
läromaterialstillägg och studielån 
kela.fi/web/sv/studiestod

https://www.kela.fi/web/sv/studiestod
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Välkommen till Omnia! 
En yrkesinriktad grundexamen ger god grundläggande 
kompetens för arbetsuppgifter inom det område 
som man studerar och en stark grund för sökande 
till fortsatta studier. Inom yrkesutbildningen lär 
du dig genom praktiken och en del av inlärningen 
sker på arbetsplatser. Redan under studietiden 
stärker du relationer till arbetslivet och får nyttig 
arbetserfarenhet. 

Genom att studera dubbelexamen i yrkesgymnasiet 
kan du skaffa en yrkesexamen och en studentexamen. 
I Omnia kan du också i dina yrkesinriktade studier 
inkludera olika temastudier eller kurser vid Esbo 
arbetarinstitut och Esbo vuxengymnasium.

Yrkesutbildningen ger möjlighet att fundera över 
framtiden och även söka till studier inom en annan 
bransch.
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Varje studerande har en 
personlig studieväg

Yrkesexamina bygger på 
kompetens. Ju snabbare stude-
randen uppnår det kunnande som 
examen kräver desto snabbare blir 
han eller hon utexaminerad till 
yrket och fortsätter till arbetslivet 
eller till fortsatta studier. 

Omfattning av en yrkesinriktad 
grundexamen är 180 kompetens-
poäng (kp). De yrkesinriktade 
examensdelarna (145 kp) omfattar 
obligatoriska och valfria delar som 
hänför sig till den bransch som 
studeras. Det finns tre gemen-
samma examensdelar (35 kp) som 
hör till alla grundexamina. De är 
kunnande i kommunikation och 
interaktion, kunnande i matematik 
och naturvetenskap och kunnande 
om samhälle och arbetsliv. 

Studeranden kan omarbeta sin 
examen på många olika sätt. Av 
de yrkesinriktade examensdelarna 
kan minst 25 kompetenspoäng 
ersättas till exempel med gemen-
samma examensdelar, gymnasie-
studier, yrkeshögskolestudier eller 
helheter som är skräddarsydda för 
arbetslivet. 

Kunskap kan förvärvas i olika 
inlärningsmiljöer, till exempel 
vid en läroanstalt, i arbetslivet i 
hemlandet eller utomlands samt 
som självständiga eller handledda 
nätstudier. Hobbyer eller tävling-
sidrott, arbeten och intressen kan 
på ett flexibelt sätt integreras i 
studierna.

A M M AT I L L I S T E N 
P E R U S T U T K I N TO J E N 

R A K E N N E

Ammatilliset 
tutkinnon 

osat

Yhteiset 
tutkinnon 

osat

Ammatillinen 
perustutkinto
 

+

STRUKTUREN FÖR 
DE YRKESINRIKTADE 

GRUNDEXAMINA

Yrkesinriktade 
examensdelar

Gemensamma 
examensdelar

Yrkesinriktad 
grundexamen

kp

kp

kp



16 17

Inlärning på arbetsplatsen 
ger kontakter och 
arbetserfarenhet
I alla yrkesinriktade grund-
examina studerar man i så 
autentiska arbetsuppgifter som 
möjligt och funktionellt. Inlärning 
på arbetsplatsen är en viktig 
inlärningsmetod i alla yrkesin-
riktade examina. Det är fråga om 
handledda studier i arbetslivet och 
i praktiska arbetsuppgifter som 
ska bedömas.

Utöver att studera vid läroan-
stalten kan yrkesutbildningen 
helt eller delvis avläggas som 
läroavtalsutbildning. Läroavtals-
utbildningen ger möjlighet till 
studier i praktiska arbetsuppgifter 
och passar alla oavsett ålder och 
bakgrund. Inom läroavtalsut-
bildningen arbetar studeranden 
på en arbetsplats i anställnings-
förhållande. Omnia ansvarar 
för planeringen, styrningen 
och bedömningen av studierna 
tillsammans med arbetsplatsen. 
Saker som man inte kan lära 
sig på läroavtalsarbetsplatsen 
genomförs vid läroanstalten 
eller på något annat sätt. Läs 
mer om läroavtalsutbildningen 
omnia.fi/oppisopimuskoulutus.

Bedömning av kompetensen 
sker i praktiska 
arbetsuppgifter
Studeranden visar i praktiska 
arbetsuppgifter, vid en läroanstalt 
eller på en arbetsplats hur väl han 
eller hon har uppnått de krav på 
yrkesskicklighet som arbetslivet 
kräver. I bedömningen deltar 
studeranden, arbetsplatsens 
företrädare och läraren.

Särskilt stöd till dem som 
behöver det

I Omnia får du regelbundet eller 
långvarigt särskilt stöd i grund-, 
yrkes- och specialyrkesexamina, i 
yrkesgymnasiet samt i HUX-utbild-
ningen. Särskilt stöd är individuellt, 
det baserar sig på studerandens 
behov, det är dimensionerat 
enligt målen, det är planmässigt 
pedagogiskt stöd som baserar sig 
på redan existerande färdigheter 
samt det är särskilda undervis-
nings- och studiearrangemang. I 
Omnia erbjuds dock inga tjänster 
för krävande särskilt stöd.

Vi erbjuder också studier som 
stöder studiefärdigheterna då en 
studerande som studerar i grund-
examen har möjlighet att stärka 
de grundläggande färdigheter 
som direkt hänför sig till examen, 
till exempel kunskaper i finska, 
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matematik samt läsning och 
skrivning. Som en del av de studier 
som stöder studiefärdigheterna 
kan man också stödja den stude-
randes vardags- och livshantering.

Temastudier möjliggör 
individuell utbildning

Alla yrkesinriktade grundexamina 
har omfattande valbarhet. Du 
kan bygga en examen från ett 
omfattande utbud av examens-
delar. Oavsett yrkesexamen kan 
du betona din examen med 
temastudier.

I aktiva studier fungerar du bland 
annat i studentstyrelsen och som 
studenttutor.

I högskolestudier kan du avlägga 
yrkeshögskolestudier som en del 
av yrkesexamen och efter att ha 
avlagt ledstudier ansöka om en 
studieplats på en yrkeshögskola.

I internationaliseringsstudier 
stärker du dina språk- och 
kulturkunskaper i hemlandet och 
utomlands. Du har möjlighet att 
söka till en internationell utbytes-
period som en del av dina studier.

I yrkesgymnasiet stärker du dina 
färdigheter för fortsatta studier 
och siktar på studentexamen.

I idrottares dubbelkarriär kan 
du kombinera en målinriktad 
tävlingsidrott tidsmässigt och 
innehållsmässigt i studier. Vi är 
med i Huvudstadsregionens Idrott-
sakademi Urhea.

I företagarstudier utför du studier 
som stöder utvecklingen av 
företagarfärdigheterna.

I Omnia är det bra att 
studera

• Det erbjuds mycket stöd och 
handledning – du är aldrig 
ensam. Studerande får mycket 
stöd och handledning från 
lärare, studiehandledare, 
speciallärare, kuratorer och 
psykologer. 

• Du får vänner och bra nätverk 
även utanför din egen krets 
– hos oss studerar blivande 
experter inom många olika 
branscher. 

• I dina studier kan du utnyttja 
Omnias mångsidiga studie-
möjligheter. I Omnia erbjuds 
yrkesstudier inom nästan 
alla branscher och möjlighet 
att studera kurser vid Esbo 
arbetarinstitut och vid Esbo 
vuxengymnasium. 

• Studierna är praktiska och även 
inlärning på arbetsplatsen i en 
riktig arbetsmiljö är alltid en del 
av studierna.

Kom och bekanta dig med 
Omnia!

Öppna dörrar till yrkesutbildning

 4.11.2021 
9.12.2021 
3.2.2022 
21.4.2022

Öppna dörrar till Hux-
utbildningen

25.11.2021 
20.1.2022

Evenemangen genomförs i 
Omnia, om möjligt. Läs mer 

omnia.fi/tapahtumat

Studiebesök för sökande och 
vårdnadshavare

25.1.2022 kl. 18–19.30 Information 
om Omnias yrkesutbildning för 
sökande och vårdnadshavare på 

webben.

20.1.2022 kl. 17–18 Presentation 
av Hux-utbildningen på Teams.

Läs mer omnia.fi/tapahtumat.

Välkommen till Omnia-
evenemang 

för alla som fått en studieplats i 
juni 2022.

Facebook | Instagram | Twitter | 
LinkedIn: 

@omniasome #munomnia

InfoOmnia

Den sökandes handledningstjänst InfoOmnia ger personlig 
handledning och information om studiealternativ, ansökningstider 
och ansökningssätt, utbildningens finansieringsmöjligheter samt 

andra förmåner.

omnia.fi/infoomnia  
info@omnia.fi 

tfn 09 2319 8360

http://omnia.fi/tapahtumat%20(på%20finska%20och%20engelska)
http://www.omnia.fi/infoomnia%20(på%20finska)
mailto:info%40omnia.fi?subject=
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A–Ö

UTBILDNINGSUTBUD I 
ALFABETISK ORDNING

I den gemensamma ansökan söks 
till grundexamen och kompetens-
området väljs ut medan studierna 
framskrider.

Grundexamen i 
affärsverksamhet  
Vocational qualification in 
business management
Merkonom
Merkonomen arbetar i olika 
kundservice-, försäljnings- och 
marknadsföringsuppgifter eller 
kontorsuppgifter. 

Merkonomen är en expert på 
kundservice, försäljning och 
marknadsföring. En stude-
rande kan välja en studieväg 
för kundservicekompetens, 
försäljningskompetens eller 
ekonomiförvaltningskompetens.

Merkonom (på engelska)
Inte i den gemensamma ansökan, 
man söker via en separat ansökan.

After completing the qualifi-
cation, you can work in sales, 
customer service and marketing 
communication tasks in various 
fields of business. This qualifi-
cation is appropriate for those, 
who wish to study in English 
regardless of age or background. 
omnia.fi/en/vocationalqualifications 

Grundexamen inom bilbranschen
Bilförsäljare
Kompetensområdet för 
bilförsäljning
Bilförsäljare arbetar med inköp 
och försäljning av fordon samt 
med kundservice. I studierna 
bekantar man sig bland annat med 
bilaffärens ekonomi, fordonsregist-
rering, finansierings- och försäk-
ringsalternativ samt ämnen som 
hänför sig till försäljning av extra 
utrustning.

Bilplåtslagare
Kompetensområdet för 
bilplåtslagning
Bilplåtslagare arbetar med 
reparation av skadade fordons 
chassi, karosseri och dess 
utrustningar.

Fordonsmekaniker
Kompetensområdet för bilteknik 
Fordonsmekaniker arbetar i 
reparations- och serviceuppgifter 
i en bilaffär, -verkstad, -service 
eller ett transportföretag. Till 
studierna hör som viktiga delar 
kundservice, lagerverksamhet och 
faktureringshantering.

Reservdelsförsäljare
Kompetensområdet för 
reservdelsförsäljning
Reservdelsförsäljares kompetens 
består av tekniska försäljnings-
uppgifter där det centrala är 
högklassig kundservice och teknisk 
kompetens. Reservdelsförsäljaren 

http://www.omnia.fi/en/vocationalqualifications
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Grundexamen inom 
båtbyggnadsbranschen
Båtbyggare
Båtbyggaren kan bygga båten från 
skrovet till installationen av inred-
ningselementen. En expert kan 
också installera båtens instrument 
och apparater på plats. Arbets-
platsen kan hittas på ett båtvarv, 
en båtverkstad eller en båtfabrik. 
I utbildningen betonas underhåll 
och reparation av båtar, eftersom 
det på grund av det stora antalet 
båtar finns efterfrågan på det i 
huvudstadsregionen.

hjälper kunderna att välja reserv-
delar till fordonet. Reservdelsför-
säljaren arbetar till exempel på 
försäljningsställen hos märkesaf-
färer och bilservice.

Grunderna för grundexamen inom 
bilbranschen ändras 1.8.2022 då 
examen förvandlas till grund-
examen inom fordonsbranschen 
och examensbenämningarna är 
bilplåtsmekaniker, bilmekaniker, 
fordonsförsäljare, diagnosmeka-
niker, serviceförsäljare, reserv-
delsförsäljare. Mer information 
omnia.fi.

Grundexamen inom 
byggnadsbranschen
Husbyggare
Kompetensområdet för 
husbyggnad
Husbyggare arbetar som 
timmermän, murare, betongmän 
och elementmontör. Utbildningen 
är arbetsbetonad och under-
visningen sker i läroanstaltens 
övningshall, på läroanstaltens egna 
husbyggnadsplatser eller i företag 
inom branschen. Utbildningen 
innefattar grunderna för byggandet 
samt grundläggnings- och 
jordbyggnadsarbeten. Byggnadens 
stom- och vattentaksarbeten samt 
inrednings- och slutarbeten hör 
också till husbyggarkompetensen.

Grundexamen inom el- och 
automationsbranschen
Automationsmontör
Automationsmontören utför 
elinstallationsarbeten i el-, tele-, 
data- och hustekniksystem samt 
underhålls- och ändringsarbeten. 
I praktiska studier lär man sig 
att installera, underhålla och 
reparera olika typer av elektriska 
och mekaniska apparater samt 
programmera och justera datorba-
serade automatiseringssystem av 
fastigheter och industrier.

Elmontör
Elmontören utför elinstallationer och 
underhållsarbeten i el-, tele-, ADB- 
och VVS-system. I praktiska studier 
lär man sig att installera, underhålla 
och reparera olika typer av elektriska 
och mekaniska apparater samt 

programmera och justera datorba-
serade automatiseringssystem av 
fastigheter och industrier. 

Grundexamen i husteknik
Rörmontör
Kompetensområdet för 
rörmontering
Rörmontören kan till exempel 
arbeta i ny- och reparationsbygg-
nadsuppgifter vid entreprenad-
företag samt hos kommunernas 
vatten-, avlopps- och energiverk 
eller fastighetsserviceföretag. 
Utbildningen ger färdigheter att 
installera, reparera och underhålla 
byggnaders värmeanläggningar 
och -rörsystem. Grunderna för 
uppvärmningstekniken, fastig-
hetens vatten- och avloppsteknik, 
ventilationsteknik, fastig-
hetsskötsel, isoleringsteknik, 
elteknik, arbetsplatsteknik och 
byggnadsteknik är centrala 
kompetensområden.

Grundexamen inom hår- och 
skönhetsbranschen 
Barberare
Kompetensområdet för 
barberararbete
Barberaren arbetar i frisersalonger 
som anställd eller företagare. 
Barberaren behandlar kunders hår 
och kan även arbeta i produktför-
säljnings- och utbildningsuppgifter. 
Det viktigaste inom yrket är kreati-
vitet och kundservicekunskaper.

http://www.omnia.fi/en/vocationalqualifications
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Frisör
Kompetensområdet för 
frisörarbete 
Frisören arbetar i frisersa-
longen som arbetstagare eller 
företagare eller i produktförsälj-
nings- och utbildningsuppgifter 
hos importörer. Det viktigaste 
inom yrket är kreativitet och 
kundservicekunskaper. 

Kosmetikrådgivare
Kompetensområdet 
för skönhetsvård och 
produktrådgivning 
Kosmetikrådgivaren handleder 
och ger kunderna råd om hud- 
och hårvård och användning av 
produkter. Kosmetikrådgivare 
arbetar med försäljning och 
kundservice vid olika presenta-
tions- och försäljningsställen i 
varuhus, flygplatser, fartyg och hos 
importörer. 

Kosmetolog
Kompetensområdet för hudvård
Kosmetologen är företagare eller 
anställd vid skönhetssalonger, 
badanläggningar, servicehus, 
varuhus eller hos importören. 
Kosmetologen är expert på 
hudvård som gör ansikts-, 
hand- och fotvård för kunder. 
Det viktigaste inom yrket är goda 
kundservicekunskaper. 

Grundexamen i informations- 
och kommunikationsteknik 
Vocational qualification 
in Information and 
Communications Technology

Datanätsinstallatör
Datanätsinstallatörens uppgifter 
är kabeldragning för datanät, 
svetsning av fibrer och installa-
tions- och konfigurationsarbeten 
av de anläggningar som behövs för 
datanätet. En bred skala av små 
till stora nätverk och deras starka 
utvecklingstrend gör det enkelt att 
starta ett eget företag.

Elektronikmontör 
Elektronikmontören arbetar i 
branschens serviceaffärer eller 
produktionsanläggningar i olika 
installations-, testnings- och 

servicearbeten. Antalet elektro-
niska apparater och den ökande 
trenden för hållbar utveckling ger 
goda möjligheter att starta ett eget 
serviceföretag.

IT-stödperson
IT-stödpersonen kontrollerar 
underhållet av företagets 
serversystem och lösningen av 
IT-problem med hjälp av olika 
fjärrförbindelser och diagnostik-
program. IT-stödpersonen hjälper 
kunder och löser användarnas 
tekniska problem.

Programutvecklare
Programutvecklaren arbetar till 
exempel med webbprogrammering 
och genomför olika webbtjänster. 
Programutvecklaren kan också 
rikta in sig på programvarutestning 

eller programdesign. I studierna 
lär du dig bland annat att 
programmera, använda gränssnitt, 
behandla data i databaser och 
använda versionshantering.

Software developer
Inte i den gemensamma ansökan, 
man söker via en separat ansökan.

A software developer works in 
web programming work, devel-
oping various web services. A 
software developer can also 
focus on software testing or 
software design. In the studies 
you will learn e.g. to program, 
utilise interfaces, process 
information in databases, 
and use version control. 
omnia.fi/en/vocationalqualifications

Grundexamen inom 
konstindustrin
Artesan
Kompetensområdet för 
produkttillverkning
Artesanen designar och 
tillverkar produkter med tradi-
tionella hantverksmetoder och 
modern teknik. Artesaner inom 
träbranschen arbetar i snicke-
riföretag eller i företag som är 
inriktade på scen- och mässbyg-
gande eller blir egenföretagare. 

Artesanens studier inom metall-
branschen fokuseras på smidesar-
beten. Studierna innefattar också 
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kundbaserat arbete och grunderna 
för företagsverksamhet.

Grundexamen inom 
laboratoriebranschen
Laborant
Laboranten utför kemiska, 
biokemiska, mikrobiologiska och 
fysikaliska bestämningar. I sitt 
arbete undersöker laboranter till 
exempel kvaliteten på miljöp-
rover och livsmedel, testar olika 
produkters fysikaliska och kemiska 
egenskaper och deltar i utveckling 
av nya metoder. Branschens 
arbetsplatser kan vara bland 
annat laboratorier för industri, 
miljö- och livsmedelskontroll samt 
hälsovård. Utbildningen ger färdig-
heter för produktutvecklings- och 
forskningsuppgifter.

Grundexamen inom 
livsmedelsbranschen
Bagare-konditor
Kompetensområdet för 
bageribranschen 
En bagare-konditor tillverkar olika 
bageri- och konditoriprodukter 
såsom mat- och kaffebröd, 
bakverk, tårtor och smörgåskakor. 
Han eller hon kan till exempel 
arbeta i ett stenfotsbageri, ett 
stort bageriföretag, ett kafé eller 
ett cateringföretag.

Grundexamen i maskin- och 
produktionsteknik

Maskinautomationsmontör
Kompetensområdet för 
installation och automation
Maskinautomationsmontören har 
specialiserat sig på installations-
arbete i automationssystem. Han 
eller hon arbetar med installation, 
montering och underhåll av olika 
maskiner och komponenter som 
är kopplade till automationsut-
rustning. Han eller hon tillämpar 
mekanik, hydraulik, pneumatik och 
elektroteknik i elektromekaniska 
installationer. Maskinautomations-
montören kontrollerar de delar och 
komponenter som är avsedda för 
montering samt utför nödvändiga 
justeringar, inställningar, program-
mering och tillhörande dokumen-

tation. Arbetsplatsen kan finnas 
inom industrin, verkstäderna eller 
i kundens lokaler. Av montören 
krävs också elektroteknisk 
kompetens och hantering av 
säkerheten vid elarbeten. 

Maskinmontör
Kompetensområdet för 
installation och automation
Maskinmontör installerar och 
underhåller maskiner och anord-
ningar och deltar i ibruktagande 
och reparationer av anordningarna. 
Arbetsplatsen kan finnas inom 
industrin, verkstäderna eller i 
kundens lokaler. Maskinmontören 
tillämpar mekanik, hydraulik och 
pneumatik i sitt arbete.

Plåtslagare-svetsare
Kompetensområdet för 
produktionsteknik
Plåtslagare-svetsaren planerar 
och tillverkar plåtarbeten, svets-
arbeten samt metallkonstruk-
tionsarbeten enligt ritningarna. 
Plåtslagare-svetsaren svetsar, 
redigerar och ansluter skivor. Han 
eller hon kan använda moderna 
CNC-maskiner och apparater i 
sitt arbete. Plåtslagare-svetsaren 
arbetar inom metallindustrin till 
exempel i metallföretag, byggnader 
och skeppsvarv. Stålkonstruk-
tioner används mångsidigt i olika 
maskiner, byggnader och fordon.

Verkstadsmekaniker
Kompetensområdet för 
produktionsteknik
Verkstadsmekanikern tillverkar 
maskindelar och andra exemplar 
som överensstämmer med 
arbetsritningarna genom att 
utnyttja automatiska verktygs-
maskiner. Han eller hon planerar 
ordningen mellan olika arbets-
moment i tillverkningen samt 
använder material, maskiner och 
anordningar samt metoder inom 
branschen. Han eller hon program-
merar en CNC-verktygsmaskin 
och använder den för tillverkning. 
Verkstadsmekanikern arbetar till 
exempel i ett företag som tillverkar 
maskiner, anordningar och delar.
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Grundexamen inom 
mediebranschen och visuell 
framställning

Utövare av medietjänster
Kompetensområdet för 
audiovisuell kommunikation
De som arbetar inom mediebran-
schen tillämpar sina kunskaper 
och färdigheter mångsidigt i olika 
arbetsuppgifter och i föränderliga 
arbetssituationer inom branschen. 
De som har avlagt kompetensom-
rådet inom audiovisuell kommu-
nikation arbetar på programvaru-, 
förlags- och tidningshus, radio- 
och TV-bolag samt reklam- och 
kommunikationsbyråer. De som 
arbetar inom mediebranschen är 
ofta också självständiga företagare.

Utövare av visuell framställning
Kompetensområdet för visuell 
framställning
En expert inom visuell 
framställning och mediebran-
schen utnyttjar sin kompetens 
till exempel i arbeten för grafisk 
design. I studierna övas traditio-
nella metoder för bildframställning 
och man lär sig bildbehandling och 
grafisk design.

Grundexamen inom rengörings- 
och fastighetsservicebranschen 
Vocational qualification in 
cleaning and property services
Fastighetsskötare
Kompetensområdet för 
fastighetsskötsel
Fastighetsskötare arbetar i ett 
kundobjekt i uppgifter inom 
fastighetsskötseln och i kundser-
vicesituationer. Han eller hon 
sköter den allmänna skötseln 
och övervakningen av fastigheten 
inomhus och utomhus samt 
bedömer byggnaders allmänna 
tekniska skick, funktionalitet 
och säkerhet. Fastighetsskötaren 
lokaliserar funktionsstörningar 
i fastighetens tekniska system 
samt underhåller vanliga apparater 
och utrustningar i systemen. Han 
eller hon underhåller ventila-

tionsmaskinernas funktionalitet i 
kundobjektet och utför periodisk 
service av ventilationsmaskinerna. 
Fastighetsskötaren arbetar bland 
annat i läroanstalter, daghem, 
hotell, affärscentra och byggnaders 
gårds- och grönområden.

Lokalvårdare
Kompetensområdet för lokalvård
Lokalvårdaren arbetar i arbets-
uppgifter inom lokalvården och i 
kundservicesituationer i kundob-
jektet i enlighet med kundob-
jektets serviceavtal. Han eller hon 
planerar och genomför renlig-
hetstjänster i olika kundobjekt, 
till exempel i bostadsfastigheter, 
hotell- och inkvarteringslokaler, 
affärscentra och butikslokaler, 
transportmedel, läroanstalter 

och daghem samt olika offentliga 
lokaler och anstalter.

Site facilities operative
Inte i den gemensamma ansökan, 
man söker via en separat ansökan.

Holders of the vocational quali-
fication in cleaning and property 
services work in property mainte-
nance, household services, or site 
facilities services at customer 
sites in the field of cleaning 
and property services. Many 
students are also interested in 
owning their own businesses 
in the future. This qualifi-
cation is appropriate for those, 
who wish to study in English 
regardless of age or background. 
omnia.fi/en/vocationalqualifications

Grundexamen inom restaurang- 
och cateringbranschen 
Vocational qualification in 
restaurant and catering services
Kock
Kompetensområdet för matservice
Kocken arbetar på restauranger 
och storhushåll, såsom på caféer 
och snabbmatsställen, skolor och 
daghem samt personalrestau-
ranger. Matlagning, specialkost, 
närings- och livsmedelskunskap, 
kännedom om matkultur, dryck-
eskultur och sedvänjor samt 
kökshygien är en väsentlig del av 
kockens yrkesskicklighet.

http://www.omnia.fi/en/vocationalqualifications
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Restaurant cook
Inte i den gemensamma ansökan, 
man söker via en separat ansökan.

A restaurant cook works at 
restaurants or in the catering 
sector, staff canteens, cafés, 
catering companies, freight 
and passenger ships as well as 
institutional kitchens. This quali-
fication is appropriate for those, 
who wish to study in English 
regardless of age or background. 
omnia.fi/en/vocationalqualifications

Servitör
Kompetensområdet för 
kundservice
Servitörer arbetar med 
kundservice på restauranger eller 
på verksamhetsställen inom den 
offentliga sektorn. Servitören 
gör kundutrymmen i ordning 
och lägger fram produkter som 
säljs samt presenterar, säljer och 
serverar produkter och tjänster till 
kunderna. Arbetsplatser kan vara 
kaféer, restauranger, personal-
restauranger, trafikstationer samt 
verksamhetsställen för snabbmat, 
festservice eller turistföretag samt 
storhushåll.

Waiter / waitress
Inte i den gemensamma ansökan, 
man söker via en separat ansökan.

Waiter or waitress works in 
customer service tasks in many 
different types of restaurants. 

For example in fine dining 
restaurants, chain restaurants, 
hotels, nightclubs or cafes 
- on land or at sea. This qualifi-
cation is appropriate for those, 
who wish to study in English 
regardless of age or background. 
omnia.fi/en/vocationalqualifications

Grundexamen inom social- och 
hälsovårdsbranschen 
Vocational qualification in social 
and health care
Närvårdare
Kompetensområdet för 
arbete med personer med 
funktionsnedsättning
En närvårdare som utexaminerats 
från kompetensområdet arbetar 
med klienter med utvecklings-
störning, rörelsehandikapp eller 

defekt i sinnesorgan samt deras 
närstående. Han eller hon hjälper 
klienten att klara sig i vardags-
sysslor. Det är viktigt att utnyttja 
klientens egna styrkor och främja 
klientens sociala delaktighet. 
Typiska arbetsplatser är boende-
enheter, servicehus, daghem, 
specialskolor samt arbets- och 
verksamhetscentraler.

Kompetensområdet för 
mentalhälsoarbete och 
missbrukarvård
En närvårdare som utexaminerats 
från kompetensområdet arbetar 
med rehabiliteringsklienter inom 
mental- och missbrukarvården 
samt deras närstående personer. 
Han eller hon stöder, handleder 
och motiverar klienten. Typiska 
arbetsplatser är bland annat 

boendeserviceenheter, stött 
boende, psykiatriska avdelningar 
och dagverksamhetscentraler.

Kompetensområdet för pedagogisk 
verksamhet och vård av barn och 
unga
En närvårdare som specialiserat 
sig på kompetensområdet arbetar 
med barn och unga till exempel på 
ett daghem. Han eller hon deltar 
i att stödja klientens vård, tillväxt 
och utveckling samt lärande. 
Han eller hon kan också syssel-
sätta sig som skolassistent och i 
skolelevers eftermiddagsklubbar 
samt då arbetserfarenheten ökar 
i uppgifter inom barnskyddet och 
familjearbetet.

Kompetensområdet för sjukvård 
och omsorg
En närvårdare som utexaminerats 
från kompetensområdet arbetar 
i vård- och omsorgsarbete för 
vuxna och äldre. Arbetet är grund-
läggande vård för klienten och 
utförande av olika vårdåtgärder 
eller hjälp vid dem. Målet är att 
förebygga och vårda klientens 
sjukdomar samt att stödja rehabi-
litering. Typiska arbetsplatser är 
hälsovårdscentraler, hemvård, 
sjukhusets bäddavdelningar 
samt vårdhem för äldre och 
handikappade.

http://www.omnia.fi/en/vocationalqualifications
http://www.omnia.fi/en/vocationalqualifications
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Kompetensområdet för vård och 
rehabilitering av äldre
En närvårdare som utexaminerats 
från kompetensområdet arbetar 
med äldre klienter till exempel på 
vårdhem, servicehus, hemvård, 
vårdcentralens bäddavdelningar 
eller rehabiliteringsenhet. Målet med 
arbetet är ett mångsidigt stöd och 
främjande av rehabiliteringen och 
funktionsförmågan hos äldre klienter.

Practical nurse
Inte i den gemensamma ansökan, 
man söker via en separat ansökan.

Practical nurses specialised in 
children and adolescents work 
mostly in day care but also in 
small-groups or as special needs 
assistants in schools, as family 
support workers, in children's 
homes, children's afternoon clubs, 
or other low-threshold services 
for young people. This qualifi-
cation is appropriate for those, 
who wish to study in English 
regardless of age or background. 
omnia.fi/en/vocationalqualifications

Grundexamen inom 
säkerhetsbranschen
Säkerhetsvakt
Säkerhetsvakten arbetar i ett 
privat säkerhetsföretag eller hos 
en myndighet. Som säkerhetsvakt 
arbetar du till exempel som väktare 
vid distrikts- eller lokalbevakning, 
penning- och värdetransport, med 

kontrollrums- och larmuppgifter, 
som butiksövervakare eller inom 
kundservice med vaktmästarupp-
gifter. Under studierna kommer 
man att lära sig att göra säker-
hetsrelaterade hot- eller riskana-
lyser och förslag till förebyggande 
säkerhetsplaner.

Grundexamen i teknisk planering
Planeringsassistent
Planeringsassistenten arbetar som 
modellvisare, tecknare, plane-
ringsassistent eller yngre planerare 
i företag inom maskin-, VVS-, 
el- och byggbranschen, vid plane-
rings-, ingenjörs- och arkitekt-
byråer, som självständig företagare 
eller anställd hos kommunerna 
och staten. Till arbetsuppgifterna 
hör också kundservice samt delta-
gande i underhåll av anläggningar 

och program. I arbetet används 
exempelvis CAD- och 3D-modelle-
ringsprogram samt 3D-utskrivning.

Grundexamen inom textil- och 
modebranschen
Modeassistent
Modeassistenten är assistent inom 
modebranschen. Modeassistenten 
genomför projekt och uppdrag, 
arbetar i försäljningsuppgifter inom 
textil- och modebranschen samt i 
arrangörsteam för evenemang. Han 
eller hon känner till trender, stilar, 
färger och komposition samt kan 
guida och hjälpa kunden att välja 
produkter och material. Modeassis-
tenten kan arbeta med till exempel 
kommunikation inom textil- och 
modebranschen, i evenemang för 
produktion av innehållet i kommu-
nikation och marknadsföring eller i 

anskaffnings- och kundserviceupp-
gifter inom branschen.

Måttbeställningssömmerska
En måttbeställningssömmerska 
arbetar i olika tillverknings-, 
försäljnings- och serviceupp-
gifter eller som privatföretagare. 
Studierna för beklädnadssöm-
merskan består av planering, 
materialkunskap, design, mönster-
planering och tillverkning av kläder. 
Textil- och beklädnadsbranschen 
är internationell. Textiltillverk-
ningen befinner sig i en dynamisk 
utvecklingsfas inom området för 
nya material, finslipningar och 
tillverkningsteknik.

Grundexamen inom 
trädgårdsbranschen
Trädgårdsmästare
Kompetensområdet för 
grönsektorn
En trädgårdsmästare inom 
grönsektorn kan tolka trädgårds- 
och parkplaner, bygga upp en 
miljö enligt dem, utföra skötselåt-
gärder och använda de maskiner 
som behövs inom branschen. 
De utexaminerade arbetar ofta 
som företagare. Utbildningen 
inom kompetensområdet för 
grönbyggande i grundexamen inom 
trädgårdsbranschen omfattar 
mångsidigt delar av grön-, sten- 
och jordbyggnad samt husbyggnad, 
såsom byggande av stängsel, 
uteplatser och terrasser.

http://www.omnia.fi/en/vocationalqualifications
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Grundexamen inom träindustrin
Snickare
Snickare är en traditionell och 
respekterad yrkeskår. Snickare 
arbetar inom snickeriindustrin, 
byggnadsindustrin och trähus-
industrin. Många experter inom 
branschen startar ett eget företag. 
Då studierna framskrider kan man 
välja mellan studier för inrednings-
snickare eller CNC-studier.

Grundexamen inom 
turismbranschen
Producent av turismservice
Kompetensområdet för 
turismservice
Producenten av turismservice 
marknadsför, säljer och genomför 
program- och sidoservice samt 
annan service som hänför sig till 
kundens välbefinnande. Arbets-
platsen kan vara ett turistcenter, 
ett program- eller sidoservicefö-
retag, ett hotell, en badanläggning, 
ett företag för gårdsbruksturism 
eller någon annan liknande plats 
där program- och sidotjänster 
erbjuds och produceras till kunder.

Receptionist
Kompetensområdet för 
inkvarteringstjänster
Receptionisten sköter kundservice 
i inkvarteringsanläggningar och 
företag som tillhandahåller 
turist-, konferens- och kongress-, 
badanläggnings-, hälso- och 
välfärdstjänster. Receptionisten 

har goda kundservicekunskaper 
och ser till kundernas säkerhet 
och välbefinnande.

Reseexpert
Kompetensområdet för försäljning 
av resetjänster
Reseexperten har mångsidig 
kompetens inom turismbranschen 
och arbetar med försäljnings-, 
rådgivnings-, produkt- och handled-
ningsuppgifter inom turismen. 
Reseexperter arbetar på flygplatser, 
resebyråer, rederibolag, inkvarte-
ringstjänster och andra turistföretag.

Rådgivning och 
handledning för sökande 

och studerande InfoOmnia 
som din hjälp

På InfoOmnia får du information 
om olika studiealternativ, 

ansökningstider 
och ansökningssätt, 

finansieringsmöjligheter 
för utbildningen och andra 

förmåner.

Du får individuellt stöd och 
handledning.

09 2319 8360 
info@omnia.fi

ESBO CENTRUM, 
Kyrkogatan 16 B

ALBERGA, 
Officersgatan 1–3

mailto:info%40omnia.fi?subject=
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Omnias utbildningsutbud i vårens gemensamma ansökan 
enligt verksamhetsställena

Esbo centrum, Kyrkogatan16 
Examen Examensbenämning

Grundexamen inom mediebranschen och 
visuell framställning

Utövare av medietjänster
Utövare av visuell framställning

Grundexamen inom rengörings- och 
fastighetsservicebranschen Fastighetsskötare

Grundexamen inom konstindustrin Artesan, metallbranschen
Artesan, träbranschen

Grundexamen inom trädgårdsbranschen Trädgårdsmästare

Grundexamen inom textil- och modebranschen Måttbeställningssömmerska
Modeassistent

Grundexamen inom träindustrin Snickare

Grundexamen inom byggnadsbranschen Husbyggare

Esbo centrum, Lagstadsgatan1 

Examen Examensbenämning

Grundexamen inom livsmedelsbranschen Bagare-konditor

Grundexamen inom restaurang- och 
cateringbranschen

Kock 
Servitör

Grundexamen inom laboratoriebranschen Laborant

Grundexamen inom turismbranschen
Reseexpert
Producent av turismservice 
Receptionist

Esbo centrum, Lövkullavägen 1 A 

Examen Examensbenämning

Grundexamen inom social- och 
hälsovårdsbranschen  Närvårdare

Esbo centrum, Lövkullavägen 1 B

Examen Examensbenämning

Grundexamen inom rengörings- och 
fastighetsservicebranschen Lokalvårdare

Esbo centrum, Lövkullavägen 1 C

Examen Examensbenämning

Grundexamen inom hår- och 
skönhetsbranschen

Frisör
Kosmetolog
Kosmetikrådgivare
Barberare

Grundexamen i affärsverksamhet Merkonom

Kyrkslätt, Åvägen 6 

Examen Examensbenämning

Grundexamen inom social- och 
hälsovårdsbranschen Närvårdare 

Grundexamen inom el- och 
automationsbranschen Elmontör

Grundexamen inom byggnadsbranschen Husbyggare

Grundexamen i informations- och 
kommunikationsteknik IT-stödperson

Grundexamen i affärsverksamhet Merkonom

Grundexamen inom båtbyggnadsbranschen Båtbyggare
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Alberga, Officersgatan 11 

Examen Examensbenämning

Grundexamen i maskin- och produktionsteknik

Maskinmontör
Maskinautomationsmontör 
Plåtslagare-svetsare
Verkstadsmekaniker

Grundexamen i affärsverksamhet Merkonom

Grundexamen i teknisk planering Planeringsassistent

Grundexamen inom el- och 
automationsbranschen

Automationsmontör 
Elmontör

Grundexamen i husteknik Rörmontör 

Grundexamen i informations- och 
kommunikationsteknik

IT-stödperson
Programutvecklare
Elektronikmontör
Datanätsinstallatör

Grundexamen inom säkerhetsbranschen Säkerhetsvakt

Finno, Mårtensbrovägen 10 

Examen Examensbenämning

Grundexamen inom bilbranschen 
från och med 1.8.2022 grundexamen inom 
fordonsbranschen

Från och med 1.8.2022
Bilplåtsmekaniker
Bilmekaniker
Fordonsförsäljare
Diagnosmekaniker
Serviceförsäljare
Reservdelsförsäljare
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Yrkesgymnasiet stärker 
färdigheter för fortsatta 
studier
I Omnia har alla studerande 
möjlighet att kombinera en 
yrkesinriktad grundexamen och 
studentexamen och därmed 
avlägga dubbelexamen. I dubbel-
examen kan man kombinera vilken 
yrkesinriktad grundexamen och 
studentexamen som helst i Omnia. 
En dubbelexamen passar bra för 
en självständig studerande som är 
engagerad i frivilliga studier. Avläg-
gande av yrkesgymnasiet ger goda 
färdigheter för fortsatta studier.

Gymnasiestudier planeras som 
en del av en yrkesinriktad grund-
examen och studiernas längd är 
3–4 år. I yrkesgymnasiet förbe-
reder man sig för studentskriv-
ningarna i fem ämnen. 

Undervisningen arrangeras i 
Omnias lokaler två eftermiddagar i 
veckan. Dessutom har alla stude-
rande i Omnias yrkesutbildning 
möjlighet att avgiftsfritt studera 
enskilda kurser i Esbo vuxengym-
nasium. En ämnesstuderande 
kan välja precis de kurser som är 
lämpliga för sig själv i ett brett 
urval.

Man får ett studentexamensbetyg 
när man har avlagt en yrkes-
inriktad grundexamen och fått 

godkänt i fem obligatoriska prov i 
studentskrivningarna.

Omnias yrkesgymnasister deltar 
också i penkisar med egen lastbil 
i Esbo. De som blir studenter 
på våren och hösten i Omnia får 
studentmössan vid Esbo vuxen-
gymnasiums studentfest.

Ansökan
En studerande som har godkänts 
för att avlägga grundexamen i 
Omnia uttrycker sitt intresse för 
gymnasiestudier på mottagnings-
blanketten för studieplatsen i juni. 
Vid ett informationsevenemang 
om studier som ordnas i början 
av studierna bekantar man sig 
närmare med yrkesgymnasiets 
studier och anmäler sig till dem. 

Mer information om 
yrkesgymnasiet:

omnia.fi/ammattilukio

InfoOmnia  
09 2319 8360

Utbildning som handleder 
för examensutbildning HUX

Kom till Hux då du har slutfört den 
grundläggande utbildningen och 
vill i lugn och ro fundera över dina 
fortsatta studier och ditt karriärval 
samt förbättra dina studiefärdig-
heter, som till exempel kunskaper 
i finska samt stärkande av studie- 
och livshanteringsfärdigheter.

I Hux kan du
• stärka dina grundläggande 

färdigheter (t.ex. modersmål/F2, 
matematiska och informations-
tekniska färdigheter)

• höja betyg inom den grundläg-
gande utbildningen

• bekanta dig med och få mer 
information om gymnasiet och 
de yrkesinriktade studierna

• avlägga gymnasiekurser eller 
delar av en yrkesinriktad 
grundexamen.

I Hux kan du studera ett år, det 
vill säga 38 veckor. Du kan också 
studera i en kortare tid om du får 
en studieplats vid gymnasiet eller 
yrkesutbildningen. 

Hux-utbildningen omfattar en del 
av den obligatoriska utbildningen 
för alla, som är studiefärdigheter 
och karriärplaneringsfärdigheter. 
De andra delarna är valfria och du 
måste välja minst två av följande 
alternativ:

• Stärkande av grundläggande 
färdigheter(1–30 veckor) 

• Studier inom gymnasieutbildning 
och studier som förbereder för 
dem (1–30 veckor) 

• Studier inom yrkesutbildning och 
studier som förbereder för dem 
(1–30 veckor) 

• Arbetslivsfärdigheter och lärande 
i arbetslivet (1–20 veckor)

• Vardagskompetens och delak-
tighet i samhället (1–20 veckor) 

• Valfria studier (1–10 veckor) 

Ansökan
Du kan söka till Hux-utbildningen 
i den gemensamma ansökan våren 
2022. 

http://www.omnia.fi/ammattilukio%20(på%20finska)
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Välkommen till gymnasiet!

Alla gymnasier i Esbo finns längs goda trafikförbindelser 
och samarbetet mellan gymnasierna är intensivt. Du kan 
till exempel enkelt dra nytta av studieutbudet i andra 
gymnasier samt avlägga gymnasiediplom. 

Hitta ditt eget gymnasium: espoonyhteishaku.fi,  
espoo.fi → sök på webbplatsen: gymnasieutbildning  
#espoonlukiot 

Gymnasieutbildningen utvecklar allmänbildning och ger 
de kunskaper och färdigheter som behövs med tanke 
på fortsatta studier och arbetslivet. Som studerande 
planerar du själv ditt eget studieprogram och sätter 
upp dina egna studiemål. I gymnasiestudierna utövar 
du långsiktig planering av studierna, ansvarstagande för 
dina egna studier samt regelbunden självbedömning.

I gymnasiet får du allmän behörighet för fortsatta studier 
vid universitet och yrkeshögskolor. Gymnasiestudier 
skapar en stark grund även för planering av fortsatta 
studier och granskning av egna intressen.

Gymnasiestudier erbjuder 
mycket valbarhet

Gymnasiets lärokurs är treårig 
och ska avläggas inom högst fyra 
år. Gymnasiets lärokurs är minst 
150 studiepoäng av vilka alla har 
obligatoriska studier med 94 eller 
102 studiepoäng – beroende på om 
du väljer kort eller lång matematik. 
I studierna ingår riksomfattande 
valfria studier med minst 20 studie-
poäng. Studierna kan också omfatta 
lokala valfria studier (se tabellen 
s. 45) ochbranschövergripande 
tematiska studier som studieperio-
derna Mot gymnasiestudier samt En 
hållbar framtid.

Gymnasiestudier avläggs i form av 
studieperioder. Studieperioderna 
omfattar vanligtvis 1–3 studiepoäng 
och kan bestå av studier i ett eller 
flera ämnen. Gymnasiets läsår är 
indelat i fem perioder, var och en 
av dem tar cirka 7,5 veckor.

Vid studentexamen avläggs 
fem ämnen

Från och med våren 2022 avläggs 
minst fem ämnen i student-
examen. Som obligatoriska ämnen 
skrivs antingen modersmål och 
litteratur eller finska som andra 
språk samt tre av dessa ämnen: 
matematik, främmande språk, 

Vad erbjuder Esbo 
gymnasier?

• Moderna inlärningsmiljöer 
nära dig. Ett närgymnasium 
är ett smart val också när det 
gäller den dagliga färden.

• Internationellt samarbete 
och projekt.

• Ett nära samarbete med uni-
versitet och yrkeshögskolor. 
Det finns möjlighet att kika 
in i högskolan redan i gym-
nasiet och om du vill kan du 
även avlägga högskolekurser.

• Alla gymnasier i Esbo stad 
är allmänna gymnasier men 
erbjuder möjligheter till spe-
cialisering.

• I Esbo gymnasier är det möj-
ligt att välja studier också 
från andra gymnasier vilket 
garanterar ett omfattande 
studieutbud. Läs mer  
espoo.fi/sv/
att-studera-pa-gymnasiet

det andra inhemska språket 
och ett realämne. Utöver dessa 
väljs ett ämne till. Minst ett prov 
(matematik, ett främmande språk 
eller det andra inhemska språket) 
ska innehålla en lång lärokurs. Om 
du vill kan du göra om prov.

http://espoonyhteishaku.fi%20(på%20finska)
https://www.espoo.fi/sv/tjanster/gymnasieutbildning
https://www.espoo.fi/sv/att-studera-pa-gymnasiet
https://www.espoo.fi/sv/att-studera-pa-gymnasiet
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Esbo gymnasier – 

gemensamt lärande 

och förberedning 

för ett bra liv

Tillgänglighet på 
gymnasier

Tillgänglighetsuppgifterna 
om gymnasierna finns 

på huvudstadsregionens 
servicekarta palvelukartta.hel.fi 
enligt gymnasiets namn samt 
på adressen espoo.fi/lukiot.

Infotillfällen för sökande vid 
Esboregionens gymnasier

Presentationseftermiddagar 
i alla gymnasier arrangeras 

tors. 20.1.2022 och tis. 25.1.2022 
från kl. 13.30.

Kom och bekanta dig med 
gymnasierna och träffa 
studerande och lärare!

http://palvelukartta.hel.fi
https://www.espoo.fi/sv/tjanster/gymnasieutbildning
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Gymnasium Specialuppgift, 
linje, betoning

Gymnasiediplom 
och andra bevis

Lägsta 
medeltal för 

allmänna 
gymnasier 

2019–2021

Antalet 
studerande

Gymnasiet 
Espoon 
yhteislyseo

allmänna 
gymnasiet

bildkonst, idrott, musik 2021: 7,67
2020: 7,83
2019: 7,77

535

Esbovikens 
gymnasium

allmänna 
gymnasiet
språkbetoning

bildkonst, idrott, musik, 
slutprovet i muntlig 
kommunikation, 
Sprachdiplom I och 
II, Delf-examen, 
Cambridge-examen

2021: 8,50 
2020: 8,67
2019: 8,42

589

Gymnasiet 
Etelä-Tapiolan 
lukio

allmänna 
gymnasiet
betoning på eko-
nomi och sam-
hällsvetenskap
IB-linje*

bildkonst, medier, 
slutprovet i muntlig 
kommunikation, 
Sprachdiplom I 

2021: 8,83
2020: 8,83
2019: 7,00

572

Gymnasiet 
Haukilahden 
lukio

allmänna 
gymnasiet
idrottslinje*

bildkonst, idrott, musik, 
slutprovet i muntlig 
kommunikation

2021: 8,77
2020: 8,92
2019: 8,58

553

Gymnasiet 
Kaitaan lukio

allmänna 
gymnasiet 
bildkonstlinje*

bildkonst, idrott, 
slutprovet i muntlig 
kommunikation

2021: 8,00 
2020: 8,08
2019: 7,75

435

Gymnasiet 
Kuninkaantien 
lukio

allmänna 
gymnasiet 
betoning på me-
dier och infor-
mationsteknik

bildkonst, idrott, 
medier, musik

2021: 9,00 
2020: 9,08
2019: 9,15

583

Gymnasiet 
Leppävaaran 
lukio

allmänna 
gymnasiet
idrottslinje*

bildkonst, idrott, dans 2021: 8,17 
2020: 8,00
2019: 7,75

460

Mattlidens 
gymnasium, IB

svenskspråkiga 
allmänna 
gymnasiet
IB-linje*

bildkonst,
Sprachdiplom, Delf-
examen
(i allmänna gymna-
siet därtill slutprovet i 
muntlig kommunikation 
samt idrotts-, medie- 
och musikdiplom.

Lägsta 
poäng för 
IB-linje:
2021: 8,58 
2020: 8,59
2019: 13,38

641

Gymnasium Specialuppgift, 
linje, betoning

Gymnasiediplom 
och andra bevis

Lägsta 
medeltal för 

allmänna 
gymnasier 

2019–2021

Antalet 
studerande

Gymnasiet 
Otaniemen 
lukio

allmänna 
gymnasiet 
matematik- och 
naturveten-
skapsgymnasiet 
(specialgym-
nasiet) *, linjen 
för teater och 
medier*

bildkonst, idrott, 
medier, musik, dans, 
teater, teknologi, 
slutprovet i muntlig 
kommunikation, 
Delf-examen

2021: 9,08
2020: 9,31
2019: 8,83

1051

Gymnasiet 
Tapiolan lukio

allmänna 
gymnasiet 
musikgymnasium 
(specialgymnasi-
um) *

bildkonst, idrott, musik, 
slutprovet i muntlig 
kommunikation, Delf-
examen

2021: 9,00
2020: 8,17
2019: 8,92

513

Gymnasiet 
Viherlaakson 
lukio

allmänna 
gymnasiet 
konstlinje*

bildkonst, idrott, 
medier, musik, teater

2021: 7,92
2020: 8,00
2019: 8,00

562

Gymnasiet 
Espoon 
Steinerkoulun 
lukio

specialgymnasi-
um*
betoning på 
musik, idrott och 
bildkonst

bildkonst, idrott, musik 2021: 7,53 
2020: 7,53
2019: 7,53

90

Gymnasiet 
Kauniaisten 
lukio

allmänna 
gymnasiet
betoning på af-
färsverksamhet 
Gymnasistens 
affärslinje*

bildkonst, musik, idrott, 
slutprovet i muntlig 
kommunikation

2021: 8,58
2020: 8,67
2019: 8,62

430

Gymnasiet 
Porkkalan 
lukio

allmänna 
gymnasiet
framtidslinje*
idrotts- och 
konstbetoning

bildkonst, idrott, 
musik, litteraturdiplom, 
slutprovet i muntlig 
kommunikation

2021: 7,48
2020: 7,58
2019: 7,58

580

*Kontrollera separata urvalskriterier och inträdeskrav för linjen/specialgymnasiet 
på gymnasiets webbplatser. Du kan på samma Studieinfo-blankett söka både 
till en allmän linje och till en speciallinje (separata ansökningsmål) till samma 
gymnasium. Du kan också avlägga gymnasiediplom från ett annat gymnasium.
Jämför gymnasierna på adressen espoonyhteishaku.fi.

http://espoonyhteishaku.fi%20(på%20finska)
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Gymnasiediplom
Genom att avlägga ett gymnasiediplom kan du visa ditt särskilda 

kunnande inom färdighets- och konstämnen samt inom 
mediebranschen. Gymnasiediplomen kompletterar det kunnande 
som gymnasiets avgångsbetyg och studentexamensbetyg utvisar. 
Gymnasiediplomets omfattning är 2 studiepoäng. Du kan avlägga 

ett gymnasiediplom i vilket gymnasium som helst i Esbo. Läs mer: 
oph.fi/sv/gymnasiediplom

Utbildningen Finland som andra språk i gymnasierna
I alla gymnasier i Esbo kan man studera finska som andra språk 
(F2). Undervisningen ordnas antingen i det egna gymnasiet eller i 

ett gymnasium i närområdet.

BETONING

• mer valfria studier i ett ämne 
som ska betonas

• inga separata urvalskriterier i 
samband med ansökan.

GYMNASIELINJE

• undervisning i ett visst ämne 
har utvecklats för att bli 
bredare och djupare och dess 
studier erbjuds mer

• särskilda urvalskriterier som 
finns på gymnasiets webbplats 
ska följas vid ansökan.

• man söker till en gymnasielinje 
genom att använda ett annat 
ansökningsmål som i ansökan 

till allmänna gymnasiet. Ansök-
ningen kan innehålla bilagor till 
ansökan och/eller inträdesprov.

SPECIALGYMNASIUM

• studerande kan lämna bort 
vissa obligatoriska studier och 
i stället välja ut studier enligt 
gymnasiets särskilda uppgift

• särskilda urvalskriterier som 
finns på gymnasiets webbplats 
ska följas vid ansökan.

• man söker som ett annat 
ansökningsmål än till allmänna 
gymnasiet. Ansökningen kan 
innehålla bilagor till ansökan 
och/eller inträdesprov.

Betoningar på gymnasierna, gymnasielinjer, särskilda 
utbildningsuppgifter

https://www.oph.fi/sv/gymnasiediplom
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Språkprogrammet vid Esboregionens gymnasier

Gymnasier A-nivå B-nivå
Gymnasiet Espoon 
yhteislyseo EN, SV, SV, FR, TY, SP

Esbovikens gymnasium EN, SV, FR, TY, RY , (SP**) SV, FR, TY, RY, SP, IT

Gymnasiet Etelä-Tapiolan 
lukio EN, SV, FR, TY SV, FR, TY, SP

Gymnasiet Haukilahden lukio EN, SV, TY SV, FR, TY, SP

Gymnasiet Kaitaan lukio EN, SV, (TY) SV, FR, TY, SP

Gymnasiet Kuninkaantien 
lukio EN, SV, FR, TY SV, FR, TY, SP

Gymnasiet Leppävaaran lukio EN, SV SV, FR, TY

Gymnasiet Otaniemen lukio EN, SV, TY, FR SV, FR, TY, SP, (IT)

Gymnasiet Tapiolan lukio EN, SV, FR, TY SV, FR, TY, IT, SP

Gymnasiet Viherlaakson lukio EN, SV SV, FR, TY, SP, (IT)

Gymnasiet Espoon 
Steinerkoulun lukio EN, (FR, TY, RY) SV, (FR, TY, SP)

Gymnasiet Kauniaisten lukio EN, SV, TY SV, FR, TY, RY, SP

Gymnasiet Porkkalan lukio EN, SV, (FR, TY, RY) ES, FR, SV, TY, RY

IB-gymnasier Group 1, Language A Group 2, Language B

Gymnasiet Etelä-Tapiolan 
lukio, IB

English A language and 
literature, Finnish A SL/HL, 
Self-taught mother tongue 
SL 

Finnish SL, French SL

Mattlidens gymnasium, IB

English language and 
literature, English Literature, 
Finnish literature, Swedish 
literature or school-directed 
self-taught language A

Finnish HL, SL, 
Swedish SL, French SL, 
Spanish SL

Språkutbudet som anges i tabellen kan ändras. Undervisningsgrupperna bildas om 
ett tillräckligt antal studerande deltar per grupp. De språk som anges inom paren-
tes arrangeras med flexibla arrangemang till exempel som distansundervisning eller 
i gymnasiet i närområdet. A-spanska (ES**) arrangeras som hybridundervisning vid 
Esbovikens gymnasium, så man kan lätt välja språket i vilket gymnasium som helst 
i Esbo. Dessutom undervisas kinesiska som B3-språk om möjligt i Esbo.

Gymnasiet Espoon yhteislyseo
Allmänna gymnasiet

eyl.fi 
Facebook: Espoon yhteislyseo 
Instagram: Espoon yhteislyseo

Gymnasiet Espoon yhteislyseo ger vingar!
EYL är ett mysigt allmänt gymnasium där du får vingar till ett bra liv, till 
framtiden och till världen. Vårt gymnasium är känt för en trevlig atmosfär, 
inspirerande studieperioder och aktiv internationell verksamhet. Hos oss 
möter vi alla som individer och du kan delta och påverka!

EYL ligger i vida utrymmen i ett utmärkt läge vid knutpunkten av Keras 
tågstation och många bussleder i Knektbro. Motiverade lärare stöder 
och uppmuntrar till goda inlärningsresultat och samhörighet. Utbudet av 
valfria studieperioder i vårt gymnasium är särskilt omfattande och effek-
tivitet i studierna fås i verkstäder som ordnas varje vecka. Vi uppskattar 
självständighet och nyfikenhet. Du kan öka dina studiepoäng med ett 
aktivitetspass, vara med och organisera välgörenhetsevenemang, vidga 
din världsåskådning med studia generalia-föreläsningar och främja ditt 
eget välbefinnande genom att välja valfria studieperioder i idrott från 
vandring till elektronisk idrott.

Med hjälp av högskolesamarbetet, de tvärvetenskapliga tillämpade 
studiehelheterna, företagarstudierna samt alumndagen och yrkesmor-
gonen får du idéer och färdigheter för fortsatta studier och arbetslivet. 
Genom att gå med i kommunikations- eller teknikteamet, bekanta dig 
med medborgarorganisationernas verksamhet och utföra olika typer av 
diplom får du också praktisk erfarenhet för framtiden. Dessutom är vi 
utbildnings- och kulturministeriets officiella LUMA-utvecklingsskola.

Genom aktiv internationell verksamhet strävar vi efter att våra stude-
rande ska bli språkkunniga, ansvarsfulla och toleranta världsmedborgare. 
Vi gör ovanligt många resor till utlandet och betraktar internationalise-
ringen som ett av våra huvudmål – studerande och lärare har utforskat 
allt från Antarktis till Zimbabwe! EYL är en officiell FN-skola där du kan 
avlägga ett världsmedborgardiplom beviljas av FN och delta i den årliga 
modell-FN-konferensen i New York. Studerande i lång fysik besöker 

http://eyl.fi
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Cerns forskningsorganisation för kärnfysik, vi ordnar lägerskolor med 
vänskapsgymnasierna i Shanghai och Segovia och vi utför språk- och 
kulturresor till Sverige, Frankrike och Tyskland. EU har beviljat oss 
Erasmus-finansiering flera gånger för lärares och studerandes rörlighet i 
Europa.

Infotillfälle
För sökande: tors. 20.1.2022 och tis. 25.1.2022 från kl. 13.30 
För vårdnadshavare och sökande: 18.1.2021 kl. 18.00

Esbovikens gymnasium
Allmänna gymnasiet • språkbetoning

jylla.fi 
Facebook: Espoonlahden lukio 
Instagram: Espoonlahdenlukio 
YouTube: Espoonlahden lukio

Utmärkt inlärningsmiljö och utomordentliga resultat
Esbovikens gymnasium, det vill säga Jylla, är ett språkbetonat allmän-
gymnasium. Som ett resultat av högklassig undervisning lyckas våra 
studerande utmärkt i studentskrivningar och fortsätter sina studier vid de 
högskolor de önskar. Inlärningen sker i en mysig och sund skolbyggnad. 
Eleverna mår bra i en varm atmosfär som bygger på skolans samman-
hållning och stödtjänster.

Mest språk och internationella projekt
Det är enkelt att plocka egna studieperioder i det stora gymnasiets 
omfattande studieutbud och bygga det bästa sättet för sig själv att 
slutföra gymnasiet. Det gör det även möjligt att kombinera idrott på 
toppnivå med gymnasiestudier. Det mångsidiga studieutbudet kulminerar 
i Esbos bredaste språkutbud. Vår skola har beviljats det europeiska 
hedersomnämnandet European Label för utmärkt språkundervisning. 

Varje år genomförs upp till 5–10 internationella projekt som ger stude-
rande erfarenhet och praktiska språkkunskaper.

Aalto-universitet som mål
Inom naturvetenskapen erbjuder Jylla extra repetitionskurser samt 
arbetskurser där man använder toppmodern laboratorieutrustning. 
Cern-projektet i fysiken tar studerandena till Schweiz för att bekanta sig 
med forskningsorganisationen för kärnfysik samt till Helsingfors univer-
sitet. Aalto-universitetets DI- och ekonomiutbildningar är de populäraste 
fortsatta studievägarna för studerandena vid Jylla.

Infotillfälle
För sökande: tors. 20.1.2022 och tis. 25.1.2022 från kl. 13.30 
För vårdnadshavare och sökande: 26.1.2021 kl. 18.00

http://jylla.fi


54 55

Gymnasiet Etelä-Tapiolan lukio
Allmänna gymnasiet • Betoning på ekonomi- och samhällsvetenskap

etela-tapiolanlukio.fi 
Facebook: Etelä-Tapiolan lukio 
Instagram: etelatapiolanlukio

International baccalaureate page 71–74

Lust och glädje i Etis!
Gymnasiet Etelä-Tapiolan lukio är känt för sin goda atmosfär, Etis anden. 
Skolans mångsidiga lokaler lämpar sig bra inte bara för e-lärande utan 
också för att studera tillsammans. Man kan stanna och göra läxor 
tillsammans och ingen behöver klara av sin skolbrådska på egen hand. 
Genom att stödja varandra har studerandena i Etis alltid uppnått goda 
resultat. Etis är en hemtrevlig skolgemenskap av precis lämplig storlek, där 
man ser till allas välbefinnande och där var och en fritt kan vara sig själv.

Ekonomi- och samhällsvetenskap och internationalism
Under de senaste åren har studentskrivningsresultaten hos studerandena 
i Etis varit en av de bästa i riket och våra studerande har placerat sig väl 

vid de högskolor som de önskat i Finland eller utomlands. Etis betoning 
på ekonomi- och samhällsvetenskap skapar en god grund för studier i 
till exempel juridik, ekonomi och statsvetenskap. Högklassig undervisning 
i naturvetenskap ger i sin tur färdigheter för att studera bland annat 
naturvetenskap, teknik eller medicin. Etis kontakter med högskolorna 
utnyttjas aktivt till exempel i företagarstudierna samt i det helt egna och 
nya läroämnet Framtidens medborgare i Etis.

Den aktiva elevkåren får sin röst hörd och underlättar skoldagarna med 
sina många olika färgglada evenemang. I Etis syns internationalism som 
en äkta kulturell mångfald tack vare skolans IB-linje. Under läsåret 
erbjuds också många internationella projekt och studieresor världen 
runt, till exempel till Italien eller Nepal.

Tveka inte att söka eftersom det finns utrymme för alla slags studerande 
i Etis stora hjärta!  
Jag ♥ Vi ♥ Etis!

Infotillfälle
För sökande: tors. 20.1.2022 och tis. 25.1.2022 från kl. 13.30 
För vårdnadshavare och sökande: 20.1.2022 kl. 18.00

Gymnasiet Haukilahden lukio
Allmänna gymnasiet • idrottslinje

haukilahdenlukio.fi 
Instagram: Haukilahden Lukio

Gymnasiet Haukilahden lukio – gymnasiet på universitetets campus
Gymnasiet Haukilahden lukio är ett nytt slags gymnasium på Aalto-uni-
versitetets campus i Otnäs längs utmärkta trafikförbindelser. Flexibla 
lokallösningar och universitetets närhet möjliggör en uppmuntrande 
inlärningsmiljö och samarbete med högskolan. Gymnasiets atmosfär är 
varm och samhällelig. Lokallösningarna ger en möjlighet för nätverks-

http://etela-tapiolanlukio.fi
http://haukilahdenlukio.fi
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arbete och samarbete utan att glömma den egna friden och goda stude-
randevårdstjänster. Aktiva studerande och tutorer bidrar till att skapa 
ett varmt studieklimat. Gymnasiet Haukilahden lukio har ett omfattande 
internationellt nätverk. Utöver Europa samarbetar vi även med Kina, 
Indien och Sydkorea. Högklassig undervisning, grupphandledning och 
studiehandledning samt ett mångsidigt studieutbud från matematiska 
ämnen till realämnen samt till språk och färdighets- och konstämnen ger 
grunder för utmärkta studentexamensresultat och fortsatta studier.

På idrottslinjen kombineras gymnasiestudier och träning
På idrottslinjen kombineras gymnasiestudier med träning. Idrottslinjen är 
avsedd för studerande som har satt upp höga mål både för utvecklandet 
av sina grenfärdigheter och för framgång i gymnasiestudier. Gymnasiet 
Haukilahden lukio erbjuder de unga som siktar på toppen färdigheter 
för att kombinera högklassiga och flexibla gymnasiestudier samt träning. 
Yrkesinriktade tränare ansvarar för träningen. Till idrottslinjen söker 
man separat. Närmare uppgifter om ansökningen finns på gymnasiets 
webbplats.

Infotillfälle
För sökande: tors. 20.1.2022 och tis. 25.1.2022 från kl. 13.30 
För vårdnadshavare och sökande: 24.1.2022 kl. 18.00

Gymnasiet Kaitaan lukio
Allmänna gymnasiet • bildkonstlinje

kaitaanlukio.fi  
Facebook: Kaitaan lukio 
Instagram: @kaitaanlukio

Högklassig undervisning i en fantastisk miljö!
I gymnasiet Kaitaan lukio finns en allmän linje och en bildkonstlinje. På 
Kaitaan lukio kan du studera omfattande både språk, naturvetenskaper, 

humanistiska vetenskaper och färdighets- och konstämnen. Som språk som 
börjar i gymnasiet undervisas spanska, franska samt tyska och engelska och 
svenska som A-nivåns språk. I Kaitaan lukio är det möjligt att utföra gymna-
siediplom i bildkonst och idrott samt ett Puhvi-prov, det vill säga slutprovet 
i muntlig kommunikation. Som Unesco-gymnasium deltar vi i projekt för 
hållbar utveckling, samarbetar internationellt och vi har en vänskola i 
Shanghai.

Undervisningen i gymnasiet Kaitaan lukio är högklassig och under-
visningsmetoderna är mångsidiga. Vårt gymnasium har länge varit 
framgångsrikt i gymnasiejämförelser där man jämför inlärningsresultaten 
med de studerandes utgångsnivå. Enligt våra studerande trivs man i 
gymnasiet: i en gemenskap med cirka 450 studerande och 30 lärare är 
det lätt att kontakta lärarna och de är verkligen intresserade av våra 
studerandes framgång. Studerandena lär känna varandra genom att delta 
i gymnasiets studentverksamhet i olika grupper. Att arbeta tillsammans 
och sköta gemensamma angelägenheter ökar känslan av samhörighet. I 
Kaitaan lukio bryr vi oss om dig! Den absoluta styrkan i Kaitaan lukio är 
människorna – studerande och lärare.

Antalet studerande vid vårt gymnasium ökar under de kommande åren 
och från början av året 2024 fortsätter vi vår verksamhet i Mattby i den 
nya gymnasiebyggnaden.

Bildkonstlinje
Studierna i bildkonstlinjen består av åtta studieperioder, slutarbete samt 
valfria studier. Studieutbudet i bildkonst är mycket stort: från keramik 
till fotografering och från oljemålning till 3D-modellering. Studierna ger 
färdigheter till exempel för fortsatta studier inom visuella branscher. 
Samarbete med aktörer utanför skolan är en del av undervisningen. 
Studerande väljs årligen till en undervisningsgrupp och för sökandena 
arrangeras ett inträdesprov våren 2022.

Infotillfälle
För sökande: tors. 20.1.2022 och tis. 25.1.2022 från kl. 13.30 
För vårdnadshavare och sökande: 19.1.2022 kl. 18.00 (bildkonst), 
20.1.2022 kl. 18.00 (allmängymnasiet)

http://kaitaanlukio.fi
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Gymnasiet Kuninkaantien lukio
Allmängymnasium • betoning på medier och informationsteknik

kuninkaantienlukio.fi  
Facebook: Kuninkaantien lukio 
Instagram: Kuninkaantien lukio 
Kruunun takaa –blogg: aikakunkkulukioksi.blogspot.com

Ganska kung för att vara ett gymnasium
Gymnasiet Kuninkaantien lukio är ett allmängymnasium vid Esbo 
centrum som betonar mediekunnande med hjälp av modern teknik. 
Vi har moderna undervisnings- och idrottslokaler, anläggningar och 
programvaror och framför allt ett positivt studieklimat.

I Kunkku utförs många olika medie- och internationaliseringsprojekt 
och firas temadagar där studentkåren spelar en stor roll i planeringen. 
Det finns en god vi-anda i vår skola, som även de gamla studerandena 
minns. Alumnerna är aktiva bland annat som talare under karriärdagar. I 
studentskrivningsresultaten är vi bland de bästa i Finland.

Från Kunkku till världen
I Kunkku riktar man sina blickar även mot en värld utanför skolan. Detta 
speglas i EU-projekten, resestudierna och deltagande i Cern-vetenskaps-
lägret, Shanghai-samarbetet samt många besökare och besök i olika 
läroämnen. Vi samarbetar med Entressebiblioteket och har utvecklat 
högskolesamarbetet med Tammerfors universitet, Haga-Helia (medier) 
och Helsingfors universitet. I Helsingfors universitets forskningsstation 
i Tvärminne arrangeras en Östersjö-studieperiod där studerandena övar 
biologisk forskning om marinbiologi.

Medie- och informationsteknik (META) är ett skolspecifikt ämne 
enligt vår betoning vars studieperioder erbjuder många alternativ från 
traditionell kommunikation till multimedier och animation. I fråga om 
informationsteknik kan man i Meta-studieperioder studera programme-
ringsfärdigheter genom bland annat Scratch- och Unity-spelutveckling 
samt LEGO- och Arduino-robotik med hjälp av visuella programmerings-
miljöer. Dessutom samlas en schackklubb och ett e-idrottslag i vår skola. 
Vi fäster uppmärksamhet på studerandenas välbefinnande bland annat 

med projektet Rörliga studier. Kommunikationsstuderande och student-
kåren deltar aktivt för att göra Kruunun takaa-bloggen och uppdatera 
sociala medier. Nya tekniker är en naturlig del av Kunkkus vardag, utan 
att glömma människorna.

Infotillfälle
För sökande: tors. 20.1.2022 och tis. 25.1.2022 från kl. 13.30 
För vårdnadshavare och sökande: tis. 01.2.2022 kl. 18.00

http://kuninkaantienlukio.fi
http://aikakunkkulukioksi.blogspot.com
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Gymnasiet Leppävaaran lukio
Allmängymnasium • idrottslinje

leppavaaranlukio.fi 
Facebook: Leppävaaran lukio 
Instagram: leppavaaranlukio 
Twitter: Leppävaaran lukio 
Youtube: Leppävaaran lukio 
Blogi: leppavaaranlukio.blogspot.com

Effektivt allmängymnasium på en utmärkt plats
I gymnasiet Leppävaaran lukio studerar man i en öppen och uppmunt-
rande atmosfär med hjälp av ny teknik och internationella projekt. Den 
studerande kan skräddarsy studier i matematik, internationalism, natur-
vetenskap, främmande språk, idrott och dans samt studier i självkän-
nedom i sina studier. Den internationella verksamheten riktar sig bland 
annat till besök i Uppsala, Shanghai, Cern och Berlin. Dessutom har 
gymnasiet flera Erasmus-projekt där studerandena också deltar.

Det finns också programmering och ekonomi som samarbetsstudier med 
Helsingfors universitet. Man kan bekanta sig med företagande under 
företagarstudieperioden och utföra ett gymnasiediplom i bildkonst, 
dans, idrott, musik och slöjd (e-idrott). Det finns ett stort utbud av 
idrottsstudier vilket gör att studerandenas idrottsmöjligheter är mycket 
mångsidiga.

Högskolesamarbete
Leppävaara gymnasium och Metropolia yrkeshögskola utför högskole-
samarbete. Studerande vid Leppävaara gymnasium har möjlighet att 
under gymnasietiden avlägga Metropolia yrkeshögskolans ledstudier i 
informations- och kommunikationsteknik (60 studiepoäng). Mer infor-
mation finns på hemsidan.

Idrottslinje och e-idrott för ungdomar som siktar på toppen
Vi erbjuder högklassiga och flexibla möjligheter för att kombinera gymna-
siestudier och idrott. Studerande på idrottslinjen övar i sällskapens 
grenträningsgrupper eller i gymnasiets grupp för träning i flera grenar. 

Under gymnasiet kan en studerande på idrottslinjen utföra idrottsträning 
(UVA) med högst 30 studiepoäng. Urvalskriterierna och ansökningsanvis-
ningarna för idrottslinjen finns på gymnasiets webbplats. 

E-idrottarna vid Leppävaara gymnasium studerar på den allmänna linjen, 
för dem skräddarsys en e-idrottsträning. Studiehelheten i e-idrott består 
av grenträning (EVA) och fysikträning (totalt högst 30 studiepoäng). Man 
söker till e-idrotten under den första perioden. Valet görs på basis av 
intervjuer.

Infotillfälle
För sökande: tors. 20.1.2022 och tis. 25.1.2022 från kl. 13.30 
För vårdnadshavare och sökande: mån. 31.1.2022 kl. 18.00

http://leppavaaranlukio.fi
http://leppavaaranlukio.blogspot.com
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Gymnasiet Otaniemen lukio
Allmängymnasium • specialgymnasium för matematik och naturveten-
skaper • teater- och medielinje

otaniemenlukio.fi 
Instagram: Otaniemen lukio  
Twitter: Gymnasiet Otaniemen lukio

Gymnasiet Otaniemen lukio – delaktigt, framtidsinriktat och öppet
Gymnasiet Otaniemen lukio är Esbos största allmängymnasium med 
specialgymnasiet för matematik och naturvetenskap samt linjen för 
teater och media. Breda, lugna och välutrustade undervisningslokaler 
möjliggör högklassiga gymnasiestudier. Stadsbiblioteket ligger i gymna-
siebyggnaden och det lätt att studera självständigt eller tillsammans med 
en vän. Samarbetet med Aalto-universitetet gör det möjligt att kika in i 
universitetet och att redan under gymnasiet utföra universitetsstudier. 
Hos oss kan man också bekanta sig med teknologi, robotik och affärs-
verksamhet. Det mångsidiga internationaliseringsprogrammet erbjuder 
utbytesprogram bland annat till Tyskland, Holland och Shanghai. Olika 
gemensamma evenemang på gymnasiets Piazza är en del av student-
kårens aktiva verksamhet. Det stora gymnasiet erbjuder något för alla!

Matematik och naturvetenskaper på ett mångsidigt sätt
Vid specialgymnasiet för matematik och naturvetenskap kan man 
koncentrera sig på att studera de naturvetenskapliga ämnen som man 
har valt: vi erbjuder ett stort antal valfria studier både i gymnasiet och på 
olika studieresor. Studierna mellan olika läroämnen och de studier som 
genomförs tillsammans med universitetet diversifierar det omfattande 
studieutbudet. Ansökningsanvisningar finns på gymnasiets hemsida.

Linjen för teater och media
Vår speciallinje erbjuder goda förutsättningar för teater- och medie-
studier samt för utveckling av egna uttrycks- och kommunikationsfärdig-
heter. I teaterstudierna lär man sig att spela, regissera och improvisera, 
får teaterkunskap samt tillverkar produktioner. I studierna samarbetar 
man med olika läroämnen. Mediestudier fokuserar på video- och filmut-
tryck. Man söker separat till linjen för teater och media. Ansökningsan-
visningar finns på gymnasiets hemsida.

Infotillfälle
För sökande: tors. 20.1.2022 och tis. 25.1.2022 från kl. 13.30 
För vårdnadshavare och sökande: 
26.1.2022 kl. 18.00 allmängymnasiet samt linjen för teater och media 
27.1.2.22 kl. 18.00 allmängymnasiet och matematik- och 
naturvetenskapsgymnasiet

http://otaniemenlukio.fi
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Gymnasiet Tapiolan lukio
Allmängymnasium • musikgymnasiet Tapiolan musiikkilukio

tapiolanlukio.fi 
Facebook: Tapiolan lukio 
Instagram: tapiolanlukio

Individuellt och kollektivt
I centrum av kultur, utbildning och affärsvärld, i hjärtat av Tapiola, 
blomstrar vetenskap och konst. Oavsett preferenser kan var och en vara 
sig själv i Tapiola. Vårt gymnasium har en god och kollektiv atmosfär som 
skapas av aktiva studerande som bland annat deltar i beslutsfattandet 
om skolans vardag och i utvecklandet av skolan. Vi erbjuder mycket både 
obligatoriska och valfria studieperioder inom naturvetenskap, realämnen, 
språk samt färdighets- och konstämnen. Dessutom ger musikgymnasiets 
finslipade framställningar samt studerandenas spontana musikuppfö-
rande färg till gymnasiets vardag.

Undervisningsprogrammet vid gymnasiet Tapiolan lukio erbjuder många 
fördjupade och tillämpade studiehelheter i både naturvetenskaper och 
språk samt i färdighets- och konstämnen. 

På grund av de moderna lärarna och det centrala läget besöker repre-
sentanter från flera olika branscher lektionerna. Många internationella 
projekt fördjupar lärandet och vidgar perspektiven. I den inspirerande 
atmosfären vid gymnasiet Tapiolan lukio skapar vi tillsammans nytt och 
fortsätter de fina traditionerna. De moderna lokalerna och teknologin 
samt det värdefulla kulturlandskapet skapar unika ramar för detta.

En inspirerande väg till musikens mångsidiga värld
Gymnasiet Tapiola gymnasium har både en riksomfattande specialuppgift 
och en utvecklingsuppgift i musikundervisningen. Det högklassiga och 
berömda musikgymnasiet erbjuder sina studerande omfattande musik-
studier, bland annat solosång, bandverksamhet, körsång, musikteater och 
musikteknologi. I en välutrustad studio lär man sig också om inspelnings- 
och studioteknikens hemligheter. Musikgymnasiet samarbetar nära med 
Finlands Nationalopera, Esbo kulturcentrum, Sibelius-Akademin och andra 
musikläroanstalter. Varje musikgymnasist kan under sina studier delta i 

talrika föreställningar, konserter och gemensamma evenemang vid Finlands 
musikgymnasier, som musikgymnasiedagar. Dessutom är det möjligt att delta 
i internationella projekt. Ansökningsanvisningar finns på gymnasiets hemsida.

Infotillfälle
För sökande: tors. 20.1.2022 och tis. 25.1.2022 från kl. 13.30 
För vårdnadshavare och sökande: tis. 25.1.2022 kl. 18.00

Gymnasiet Viherlaakson lukio
Allmängymnasium • konstlinje

viherlaaksonlukio.fi 
Instagram: Viherlaakson lukio

Kom och bli inspirerad i Viheri!
Hos oss i gymnasiet Viherlaakson lukio har vi en positiv och innovativ 
arbetsglädje. Hur låter det till exempel att studera naturvetenskap i en 
uppmuntrande atmosfär med experimentella arbeten eller möjlighet 

http://tapiolanlukio.fi
http://viherlaaksonlukio.fi
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att omfattande betona olika realämnen i studierna? I Viheri kan du 
enkelt bygga en gymnasiestig för dig själv genom att studera realämnen, 
främmande språk eller naturvetenskaper. I Viheri tog man i bruk nya 
lokaler hösten 2021 där man studerar i god anda och trivs i en modern 
studiemiljö i slutet av skoldagen.

I Viheri blir studeranden hörd och du kan delta i planeringen av studie-
perioderna. Den gemensamma planeringen motiverar för att studera och 
inspirerar för att göra saker tillsammans. Vi har gjort studieresor till bland 
annat Malaga och forskningsorganisationen för kärnfysik Cern. Högklassig 
undervisning och lärare som utvecklar sig själva gör det möjligt att lyckas 
i studierna.

Konst hör till alla
Viheris konstbetoning ger dig möjlighet till omfattande konststudier 
i bildkonst, musik och uttrycksförmåga – antingen tillsammans eller 
ensam, på det sätt som du vill. Konstämnena stöder studerandes 
välfärd och ger motvikt till studier i andra ämnen. Alla studerande kan 
välja konstämnena och som studerande på konstlinjen kan du betona 
konststudier. Inom bildkonsten kan du betona studier antingen i klassisk 
bildkonst eller i mediekonst. 

Som studerande på konstlinjen har du möjlighet att delta i en pjäspro-
duktion som genomförs i samarbete med olika konstarter. Viheri-dagen 
kombinerar kunskaper i vetenskap och konst hos Viheris studerande. 
För att få konstlinjens betyg ska man under gymnasiet avlägga minst 
20 studiepoängs moduler i konstämnena och ett gymnasiediplom i 
konstämnet. Ansökningsanvisningar, urvalskriterier och poängsättning 
finns på gymnasiets webbplats.

Infotillfälle
För sökande: tors. 20.1.2022 och tis. 25.1.2022 från kl.13.30 
För vårdnadshavare och sökande: tors. 13.1.2022 kl. 18.00 (konstlinje), 
ons. 2.2.2022 kl. 18.00 (allmängymnasium)

Gymnasiet Espoon Steinerkoulun 
lukio
espoonsteinerkoulu.fi 
Facebook: Espoon Steinerkoulu

Till en självständig tänkare och utövare genom nyskapande lärande och 
verksamhet
I gymnasiet Steinerkoulun lukio studerar man klassbaserat läs-, konst- 
och färdighetsämnen. I läsämnena försöker man förstå tydliga helheter 
och kopplingar mellan olika läroämnen. Konstnärligt arbete är centralt i 
många läroämnen i skolan. Sociala och konstnärliga projekt samt arbets-
praktiker som ingår i studierna utvecklar studerandena mångsidigt på ett 
sätt att de efter skolan har förmåga att ta itu med utmaningarna i det 
praktiska livet.

Målet är att bli en självständigt tänkande, initiativrik och kreativ människa
De studier i läs- och konstämnen som gymnasiet Steinerkoulun lukio 
erbjuder enligt en särskild uppgift fördjupar de riksomfattande studierna. 

http://espoonsteinerkoulu.fi
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Den sociala gemenskapen mellan studerandena formas i klassbaserade 
studier samt under klassens gemensamma pjäsprojekt och kulturresa.

Infotillfälle
För sökande: 27.1.2022 kl. 13.30 
För vårdnadshavare och sökande: tors. 27.1.2022 kl. 18.00

Gymnasiet Kauniaisten lukio
Allmängymnasium • gymnasistens affärslinje

kauniaistenlukio.fi 
Facebook: Kauniaisten lukio 
Instagram: granilukio

Grani – mer än ett gymnasium!
Gymnasiet Kauniaisten lukio, det vill säga Granis gymnasium, är ett 
högklassigt gymnasium mitt i Esbo. Grani erbjuder färdigheter till livet 
genom att bry sig om studerandenas lärande och välbefinnande. Granis 

gymnasium har ett brett utbud som möjliggör inriktning enligt studeran-
denas intresse. Skolan har ett omfattande språkprogram och ett stort 
utbud av internationella studier. För att kunna använda egna datorer 
i studierna erbjuder skolan studerandena utbildning. Studierna sker i 
grupper av lämplig storlek. Med hjälp av samarbetspartnerna kan man 
i läsordningen inkludera till exempel hobbyverksamhet eller svensk-
språkiga studier. GraniTalks- och Studia Graniala-gäster vidgar perspek-
tiven på världen och studerandenas studentgemenskap GraniWorks 
skapar en aktiv och inspirerande studiemiljö för skolan. Ett företag som 
drivs av studerandena förmedlar arbetstillfällen till alla gymnasister.

Gymnasistens affärslinje
I gymnasiet Kauniaisten lukio finns Gymnasistens affärslinje. Vid sidan av 
allmänbildande gymnasiestudier erbjuder vi ett urval kurser där stude-
randen lär sig grundläggande färdigheter i företagande och granskar affärs-
verksamhet omfattande från olika perspektiv. I Grani möter studerandena 
aktörer och experter inom ekonomi. Genom evenemang och besök inspi-
rerar vi att lära sig nytt och erbjuder förebilder. GraniWorks ger möjlighet 
till arbetspraktik i ett riktigt företag och att prova eget företagande. Stude-
randena får ett diplom över sina studier som kan vara användbart både vid 
sökande av sommararbeten och vid fortsatta studier.

Studierna på affärslinjen är nästan helt öppna för alla studerande vid 
Granis gymnasium och undervisar i väsentliga arbetslivsfärdigheter. De 
som söker till affärslinjen kan också söka till en allmän linje där man kan 
komplettera sina studier med affärskurser.

Infotillfälle
För sökande: tors. 20.1.2022 och tis. 25.1.2022 från kl. 13.30 
För vårdnadshavare och sökande: mån. 17.1.2022 kl. 18.00

http://kauniaistenlukio.fi
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Gymnasiet Porkkalan lukio
Allmängymnasium • framtidslinje • betoning på idrott • brett utbud

porkkalanlukio.fi 
Instagram: Porkkalan lukio

Ett högklassigt gymnasium i Kyrkslätts centrum
Vi är ett allmängymnasium som konsekvent förbereder till fortsatta 
studier och som är känt för vårt inspirerande och mångsidiga under-
visningsutbud. Hos oss kan du också studera på en framtidslinje som 
är ett separat ansökningsmål. Du kommer till oss enkelt med tåg och 
buss. Vi ordnar temadagar och besök samt studieresor till hemlandet 
och utomlands. Interaktion med högskolor och aktörer i arbetslivet. Våra 
studerande har stabilt uppnått resultat i studentskrivningarna som ligger 
på rikets toppnivå i förhållande till studerandenas startmedeltal.

Individuella studievägar och mångsidiga betoningar
I den uppmuntrande atmosfären i gymnasiet Porkkalan lukio stöder vi 
varje studerande på sin individuella studieväg. I vårt studieutbud hittar 
var och en sina egna intressen och studieperioder som stöder planerna 
för fortsatta studier. Hos oss studerar man spanska, franska, tyska och 
ryska som valfria språk. 

Vi glömmer inte idrott eller konstämnen. I idrottsbetoningen kan du till 
dina studier välja regelbunden morgonidrott, apparatdykning eller andra 
specialstudieperioder i idrott. Inom uttrycksförmåga, musikprojekt, kör 
eller Porkkala Steel Band och även i mångsidiga studieperioder inom 
bildkonst kan du uppleva delad glädje.

Framtidslinjen ger färdigheter till den komplexa världen
På framtidslinjen koncentrerar man sig på framtidens fenomen på ett 
intressant och funktionellt sätt ur framtidsforskningens, vetenskapens 
och teknologins samt hållbara utvecklingens perspektiv. Linjen har egna 
studieperioder om dessa ämnen. Studierna på linjen är till sin omfattning 
desamma som i allmängymnasiet. I slutet av linjen utför man ett valfritt 
projekt där man bekantar sig med ett framtidstema. Urvalskriterierna för 
linjen finns på våra hemsidor.

Infotillfälle
För sökande: tors. 20.1.2022 och tis. 25.1.2022 kl. 13.30–15 
För vårdnadshavare och sökande: tis. 25.1. 2022 kl. 18.00

Etelä-Tapiolan lukio 
International Baccalaureate (IB)

etela-tapiolanlukio.fi 
Facebook: Gymnasiet Etelä-Tapiolan lukio

The IB challenge
Etelä-Tapiolan Lukio (affectionately known as “Etis”) enjoys a reputation 
for excellence. The English language programme – or IB- possesses 
more than twenty years of expertise in delivering a quality education. 
Our school is a short walk away from the metro in the heart of Tapiola. 
The WeeGee building, housing the school, is a well-known landmark 
in Espoo, in which the airy classrooms and the modern, twenty-first 
century learning spaces allow for cutting edge teaching and learning. 
The IB classes are fully integrated into the bilingual community, where 
all events are held in common with the sole exception of the popular 
“bootcamp” in the Nuuksio National Park for new entrants at the start of 
their first year. Our aim is to help the students to achieve their educa-
tional best whilst still maintaining a healthy sense of balance. We never 
forget that education is about people rather than numbers. We wish you 
a warm welcome to Etis!

Further information
Please apply via the joint application system at opintopolku.fi / 
studyinfo.fi It is important that students without a Finnish school report 
apply via the discretionary or “harkinnanvarainen” line. There are no 
entrance tests.

http://porkkalanlukio.fi
http://etela-tapiolanlukio.fi
http://www.omnia.fi/en/vocationalqualifications
http://www.omnia.fi/en/vocationalqualifications
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Subjects offered
GROUP 1 Studies in Language and Literature: Finnish Literature SL/HL, 
English Language and Literature SL/HL, school-supported self-taught 
language SL (for mother tongue speakers of other languages)

GROUP 2 Language Acquisition: French B SL, Finnish B SL (or select a 
second language from group 1) 

GROUP 3 Individuals and Societies: Business and Management SL/HL, 
History SL/HL

GROUP 4 Experimental Sciences: Biology SL/HL Physics SL/HL, Chemistry 
SL/HL

GROUP 5 Mathematics: Analysis and Approaches HL/SL Applications and 
Interpretations HL/SL

GROUP 6 Arts or Electives: Visual Arts SL (optional - or select another 
subject from groups 1–4)

In addition, the school is prepared to offer on-line Pamoja courses in a 
range of subjects. See pamojaeducation.com for further information. 

At least seven students are required to subscribe to a subject for courses 
to run. Timetable restrictions may also limit choices. Thus, the precise 
course tray may vary somewhat from year to year, depending on demand.

Street address: Ahertajantie 5, 02100 Espoo 
Mailing address: P.O. Box 3234, 02070 Espoo, Finland 
Head of school: Anni Virnes, tel. +358 40 6393990 
IB Coordinator David Crawford 
tel. +358 9 8163 9109 david.crawford@opetus.espoo.fi 
School office tel. +358 9 8163 9101

Open doors
For applicants: January 20th and 25th 2022 at 1.30 pm 
For parents: January 26th 2022 at 6.00 pm

Mattlidens Gymnasium 
International Baccalaureate (IB)

espoo.fi/en/mattlidens-gymnasium-ib-world-school 
Facebook: Mattlidens gymnasium 
Instagram: mattlidensgymnasium

About the IB Diploma Programme
The IB Diploma Programme is an internationally recognized and 
demanding matriculation examination which qualifies students for 
admission to universities all over the world. The IB Diploma Programme 
consists of a two year course of study and is preceded by a preparatory 
year (preDP). An IB Diploma student studies six subjects, three of which 
are studied at Higher Level and three at Standard Level. In addition, all 
diploma students must submit an Extended Essay, follow a course in 
Theory of Knowledge and engage in extracurricular CAS activities.

The language of tuition is English
The preDP year follows the same course of study as the national 
curriculum, the difference being that the courses are taught in English 
(excluding other languages). At least one course is studied in each of 
the subjects we offer in the IB Diploma so students can get practical 
experience before making their subject choices. Applications for preDP 
are submitted through the joint application system opintopolku.fi. 
Entrance is based on the GPA (academic subjects) from the lower 
secondary school final report.

About us
Mattlidens Gymnasium is a Swedish language general upper secondary 
school. We were the first school in Finland, along with Helsingin Suoma-
lainen Yhteiskoulu (SYK), to offer the IB Diploma Programme. Since 1990, 
both the school and the IB Diploma Programme have grown considerably, 
and we have a wide range of subjects and opportunities available to our 
students. We are easily reached by bus and metro. Our school building is 
modern, newly renovated and equipped with a gym, study halls, lounge 

http://pamojaeducation.com
mailto:david.crawford%40opetus.espoo.fi?subject=
http://espoo.fi/en/mattlidens-gymnasium-ib-world-school
http://www.omnia.fi/en/vocationalqualifications
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areas and the latest technology for learning. We are internationally 
oriented with both students and teachers with different language profiles, 
backgrounds and cultural inheritance, a wide variety of languages offered, 
language exams (DELF, DSD) and trips abroad (e.g. LEAP, sister schools, 
MEP, CERN, MUN).

Subjects offered
Studies in language and literature: Language A (Swedish, Finnish, English, 
or school-directed self-taught language A) 

Language acquisition: Language B (Swedish, Finnish, French, Spanish) 

Individuals and societies: Economics, History, Global Politics 

Sciences: Biology, Chemistry, Physics 

Mathematics: Analysis and approaches OR Applications and 
interpretations 

The Arts: Visual Arts, Music or another subject from the above (excluding 
mathematics)

Street address: Matinsyrjä 1 (Matinkylä) 
Mailing address: P.O. Box 3340, 02070 ESPOON KAUPUNKI 
Principal tel. +358 43 825 8628 
IB Coordinator tel. +358 43827 1414

Open House for applicants
January 25th 2022 at 1.30 pm (in school) and at 4 pm (on Instagram) 
For parents and applicants: January 13th 2022 at 6 pm

Mattlidens gymnasium
Allmän gymnasielinje

espoo.fi/sv/mattlidens-gymnasium 
Facebook: Mattlidens gymnasium 
Instagram: mattlidensgymnasium

International baccalaureate page 71–74

Read lead succeed

Mattlidens gymnasium erbjuder kompetent undervisning och betonar 
livslångt lärande. Vi gör det i en anda av tolerans, medkänsla och 
öppenhet i en internationell miljö. Vi stöder studerandena i deras 
utveckling till kreativa och kritiskt tänkande individer genom att aktivt 
involvera dem i inlärningsprocessen och sin omgivning.

Som landets största finlandssvenska gymnasium (ca 640 studerande) 
kan vi erbjuda flexibla möjligheter att bygga upp sitt eget individuella 
studieprogram. Vi har ett mycket brett studieutbud i samtliga ämnen 
och kan därmed erbjuda en god grund för fortsatta studier, oberoende 
av inom vilken bransch du sedan vill fortsätta dina studier. Förutom 

http://espoo.fi/sv/mattlidens-gymnasium
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de obligatoriska och valfria studierna i gymnasiets nationella läroplan 
erbjuder vi en stor mängd egna, skolvisa studier:

• flera olika IT-kurser
• internationella språkdiplom i franska (DELF) och tyska (DSD)
• studier i företagsamhet (UF)
• gymnasiediplom i gymnastik, bildkonst, media och musik
• prepkurser i samtliga studentexamensämnen
• ett 50-tal skolvisa valfria studiehelheter totalt
• flera internationella och övriga projekt

I Mattlidens gymnasium har du även goda och flexibla möjligheter att 
kombinera dina gymnasiestudier med en professionell idrottssatsning 
och du kan dessutom få studiepoäng tillgodoräknade för ditt idrottande 
på högre nivå. 

Skolan har en mycket kunnig och engagerad lärarkår/personal som 
brinner för sitt arbete. Skolan erbjuder även ett brett urval stödtjänster 
i form av egen speciallärare, kurator, hälsovårdare, skolcoach samt tre 
studiehandledare.

Info om våra gymnasiestudier
Öppet hus för elever i åk 9: må 24.1.2022 kl. 13:30 (i skolan) och 
kl. 16:00 (online) 
Infokväll för elever och vårdnadshavare: ti 18.1.2022 kl. 18:00
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Yrkesläroanstalter
Omnia • omnia.fi/yhteishaku 
Rektor Maija Aaltola 050 384 9354 
InfoOmnia 09 2319 8360

Esbo centrum, verksamhetsstället på 
Kyrkogatan, Kyrkogatan16
Esbo centrum, verksamhetsstället på 
Lagstadsgatan, Lagstadsgatan 1
Esbo centrum, verksamhetsstället på 
Lövkullavägen, Lövkullavägen 1
Kyrkslätts verksamhetsställe, Åvägen 6
Albergas verksamhetsställe, 
Officersgatan 11
Finnos verksamhetsställe, 
Mårtensbrovägen 10

Yrkesinstitutet Live 
Albergas verksamhetsställe 
Kiantogatan 2, 02650 ESBO 
studiehandledare Minna Hykkönen, 
050 572 0297

Gymnasier
Espoon yhteislyseo, Vävarsvägen 2D 
PB 3535, 02070 ESBO STAD 
Rektor Saila Posti-Lindström 
050 518 4301, kansli 043 827 0245
Esbovikens gymnasium, Lärarvägen 3 
PB 3435, 02070 ESBO STAD 
Rektor Juha Kivioja 043 825 8416 
kansli 040 639 4511
Etelä-Tapiolan lukio, Flitarvägen 5 
PB 3234, 02070 ESBO STAD 
Rektor Anni Virnes 040 639 3990, 
kansli 040 6394 384
Haukilahden lukio, Teknikvägen 3 
PB 3238, 02070 ESBO STAD 
Rektor Pekka Piri 050 590 6327, 
kansli 09 816 35548
Kaitaan lukio, Ivisnäsvägen 1 
PB 3434, 02070 ESBO STAD 
Rektor Harri Henttonen 09 8164 3170 
kansli 046 877 3814

Kuninkaantien lukio, 
Brunnsmästargatan 2 
PB 3534, 02070 ESBO STAD 
Rektor Merja Rytsy 050 570 6136, 
kansli 09 8164 3237
Leppävaaran lukio, 
Karaporten 2, Nokia Campus.  
PB 3134, 02070 ESBO STAD 
Rektor Ismo-Olav Kjäldman 
050 569 9337, kansli 040 553 7930
Mattlidens gymnasium – IB-linjen och 
den svenskspråkiga gymnasielinjen, 
Mattliden 1 (Mattby) 
PB 3340, 02070 ESBO STAD 
rektor Susanne Björkstén 
tfn+358 43 826 6563 
DP Coordinator Anna Martikainen 
tfn +358 43827 1414
Otaniemen lukio, Datavägen 6 
PB 3251, 02070 ESBO STAD 
Rektor Sinikka Luoma-Mattila 
050 367 3760, kansli 043 826 7122 / 
043 8245 151
Tapiolan lukio, Studievägen 1 
PB 3236, 02070 ESBO STAD 
Rektor Juha-Pekka Peltola 046 877 1908, 
kansli 09 8163 9071
Viherlaakson lukio, Gymnasiebacken 1 
PB 3136, 02070 ESBO STAD 
Rektor Jussi Rekilä 050 542 5631, 
kansli 040 639 4058
Espoon Steinerkoulun lukio, 
Olarsängsvägen 10, 02210 ESBO 
Rektor Filip Häyrynen 040 516 5198, 
byrå 040 842 1520
Kauniaisten lukio, 
Kasabergsvägen 1, 02700 GRANKULLA 
Rektor Ilpo Ahlholm 050 599 5411, 
kansli 050 331 3321
Porkkalan lukio, 
Kyrkstallsvägen 6 A, 02400 KYRKSLÄTT 
Rektor Matti Autero 050 310 7078, 
kansli 040 126 9339

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Skolorna på kartan

1

14

2

5
8

12

3
10

11

7
13

63
1 2

5

7

6

4

Ring III

Ring I

Ring II

Kyrkslätt

Till Åbo

4

9



"Var hittade du information 
om studieplatser?"

”Espoonyhteishaku.fi”

Sändning: Esbo stad, resultatenheten svenska bildningstjänster
Bilder: Esbo stad och Omnias bildarkiv
Utseende: Esbo stad, kommunikation

Tryckeri: Topnova oy • tryckt på Edixion offset EU-blomsterpapper FI/11/1

mailto:ESPOONYHTEISHAKU.FI?subject=

	Att söka till fortsatta studier
	Att söka i den gemensamma ansökan
	Antagningsgrunder
	Ansökan till utbildning för personer som behöver särskilt stöd
	Handledande utbildning
	Om du blir utan studieplats
	Yrkesutbildning
	Gymnasieutbildning
	Att kombinera yrkesinriktade studier och gymnasiestudier vid yrkesgymnasiet
	Stöd för studier och studiekostnader

	Yrkesutbildning i Omnia
	Välkommen till Omnia! 
	Varje studerande har en personlig studieväg
	Inlärning på arbetsplatsen ger kontakter och arbetserfarenhet
	Bedömning av kompetensen sker i praktiska arbetsuppgifter
	Särskilt stöd till dem som behöver det
	Temastudier möjliggör individuell utbildning
	I Omnia är det bra att studera

	utbildningsutbud i alfabetisk ordning
	Omnias utbildningsutbud i vårens gemensamma ansökan enligt verksamhetsställena
	Yrkesgymnasiet stärker färdigheter för fortsatta studier
	Utbildning som handleder för examensutbildning HUX

	Gymnasieutbildning
	Välkommen till gymnasiet!
	Gymnasiestudier erbjuder mycket valbarhet
	Vid studentexamen avläggs fem ämnen
	Språkprogrammet vid Esboregionens gymnasier
	Gymnasiet Espoon yhteislyseo
	Esbovikens gymnasium
	Gymnasiet Etelä-Tapiolan lukio
	Gymnasiet Haukilahden lukio
	Gymnasiet Kaitaan lukio
	Gymnasiet Kuninkaantien lukio
	Gymnasiet Leppävaaran lukio
	Gymnasiet Otaniemen lukio
	Gymnasiet Tapiolan lukio
	Gymnasiet Viherlaakson lukio
	Gymnasiet Espoon Steinerkoulun lukio
	Gymnasiet Kauniaisten lukio
	Gymnasiet Porkkalan lukio
	Etelä-Tapiolan lukio International Baccalaureate (IB)
	Mattlidens Gymnasium
International Baccalaureate (IB)
	Mattlidens gymnasium


	Skolorna på kartan

