
 

ANSÖKAN TILL OPTIMA VÅREN 2021 
 
Eleven bör i ansökan använda en e-post adress som är aktiv under hela ansökningsprocessen, dvs 
åtminstone till utgången av augusti 2021. 
 
Optima har 12 branscher som i ansökan har platser både för de som kommer från grundläggande 
utbildningen (GR) samt de som har studentexamen och/eller gymnasiets avgångsbetyg (ST). Det gäller 
för eleverna att vara uppmärksamma vid ansökan, så att de söker enligt rätt nivå. 

Observera att grundexamen i konstindustri har sina kompetensområden separerade; ansökan sker skilt 
till kompetensområdet för träsnickeri, artesan (finsnickare) och kompetensområdet för 
inredningsbranschen, artesan (interiör). 

 
Även i år hoppas vi på er hjälp gällande ”Val av kompetensområde”. Det gäller: 
Grundexamen inom pedagogisk verksamhet och handledning 
- kompetensområdet för småbarnspedagogik och familjeverksamhet, barnledare 
- kompetensområdet för handledning av ungdomar och gemenskaper, ledare för ungdomar och 
gemenskaper 
Grundexamen inom lantbruksbranschen 
- kompetensområdet för djurskötsel, djurskötare 
- kompetensområdet för lantbruksteknologi, landsbygdsföretagare (lantbruksmekaniker)  
- kompetensområdet för lantbruk, landsbygdsföretagare 
Grundexamen inom informations- och kommunikationsteknik  
- examensbenämning datanätsinstallatör 
- examensbenämning programutvecklare 

Vi har gjort en webropol för detta: https://link.webropolsurveys.com/S/675D64CA74AEAA02 

och tanken är att ni fyller i och sänder in blanketten löpande, tex klassvis eller så samlar ni ihop info för 
flera klasser. Ni gör detta endast när den sökande har någon av ovanstående grundexamina som sitt 
första ansökningsalternativ. Vi reder ut med övriga i sommar sedan om de fått studieplats från 
ansökningsalternativ 2-5. Vi önskar infon senast under vecka 12, samma vecka som ansökan avslutas. 
Detta är för att vi ska ha enklare med vår planering inför hösten 2021, naturligtvis är informationen 
endast riktgivande för oss, men den ger ändå en fingervisning om intresset. Till exempel inom 
grundexamen inom lantbruksbranschen har vi 50 studieplatser, så mycket planering sker under 
vårterminen. 
 
Optima anordnar denna vår inträdes- och lämplighetsprov för följande examen: Grundexamen inom 
pedagogisk verksamhet och handledning. Den utgör ju en så kallad SORA examen, dvs. har specifika 
hälsokrav för den sökande som ni ju redan vid studiehandledningen inför ansökan fäster 
uppmärksamhet på.  Vi har satt in information i Studieinfo kring detta. 
Under tiden 5-7.5.2021 sker urvalsprovet vid Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad. De 
sökande får kallelse per e-post inom april. Urvalsprovet består av skriftlig uppgift samt individuella 
intervjuer. Ifall urvalsprovet inte kan ordnas på plats, ordnas det via ett digitalt upplägg.  
 

Har ni unga elever som allvarligt funderar på läroavtal (LA) och hittar en arbetsplats, så är det 
ju väldigt viktigt att de söker i GEA i alla fall. Vi önskar att ni informerar oss, så att en LA-dialog 
kan föras med den sökande, vårdnadshavaren och den tilltänka arbetsgivaren gärna redan nu 
under våren. Man kan alltid tacka nej till en GEA-plats om läroavtal kan ingås, men man måste 
ju ha sökt för att vara med och konkurrera om studieplats i skolmiljö. 
 
 

https://link.webropolsurveys.com/S/675D64CA74AEAA02


 

Ansökan via antagning enligt prövning Läroanstalten kan anta en viss del av de studerande enligt 
prövning. Då görs antagningen oberoende av poäng. Det finns följande skäl till att ansöka enligt 
prövning:  
- inlärningssvårigheter  

- sociala skäl  

- avsaknad av skolbetyg (saknar eller har avbrutit grundläggande utbildningen) eller svårigheter att jämföra 
betygen (söker med utländskt betyg)  

- otillräckliga kunskaper i examensspråket för avläggande av examen  
 
Den sökandes utbildningsbehov och förutsättningar att klara av studierna bedöms och beaktas vid 
antagning enligt prövning. OBS! Bilagor och kopia på ansökningsblanketten skickas inom 
ansökningstiden till läroanstalten Optima/Studietorget, Trädgårdsgatan 30, 68600 JAKOBSTAD. 
Orsaken till att en sökande önskar antagning enligt prövning ska framkomma i bilagan. Intyg av till 
exempel sändande skolas studiehandledare, speciallärare, kurator behövs. 
 

Bedömning av språkliga färdigheter för sökande till grundläggande yrkesutbildning 
Utbildningsanordnaren bedömer separat för varje examen sökandes språkliga förutsättningar att 
avlägga examen. Ni kan kontrollera berörd grundexamens krav på språknivå i Studieinfo eller från 
bifogad bilaga till detta mail (Optima grundläggande yrkesutbildn förteckning 2021-22). Observera att 
sökande som erhåller grundskolans avgångsbetyg även kan kallas till språkprov tex om de söker till en 
utbildning som har språkkrav B1. 
Sökande, som har annat modersmål än undervisningsspråket svenska och vars språkkunskaper inte kan 
påvisas på annat sätt, kallas till språkprov per e-post. Språkprovet är uppbyggt i två delar och hålls 
inom april 2021. Första delen är en distansintervju. Blir du godkänd i den, så går du vidare till del två 
som ordnas på plats vid Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad. Ifall språkprovets andra del inte 
kan ordnas på plats, ordnas det via ett digitalt upplägg. 
 
Bedömning av språkliga färdigheter för sökande till yrkesinriktade grundexamina med krävande 
särskilt stöd, så hålls inte regelrätta språkprov. Om den sökande har annat modersmål än svenska, så 
utreds även de språkliga färdigheterna under provdagarna. 
 
Vi erbjuder: 
Handledande utbildning för yrkesutbildning Valma, på Trädgårdsgatan där har vi en större kvot nu, 
men med individuellt upplägg för den studerande; skild grupp för nyfinländare och skild grupp för 
ungdomar som vill jobba med sina studiefärdigheter och kanske inte är redo för yrkesutbildningen 
direkt efter åk 9.  
Alla sökande kallas till personlig intervju i mars-april 2021. Sökande som har annat modersmål än 
undervisningsspråket svenska och vars språkkunskaper (språknivå A2.1) inte kan påvisas på annat 
sätt, kallas per e-post till språkprov som hålls den 31.3.2021. Intervjuerna och språkprovet hålls på plats 
vid Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad. Ifall språkprovet och intervjuerna inte kan ordnas på 
plats, ordnas de via ett digitalt upplägg under april månad. 

 
Handledande utbildning för yrkesutbildning som specialundervisning, Valma sp Jakobstad och 
Helsingfors. Individuellt upplägg för den studerande, men i en mindre undervisningsgrupp. 
Målsättningen är att hitta utbildning på rätt nivå för varje studerande. Provdagar ordnas på 
utbildningarna vid de olika verksamhetspunkterna i Svenskfinland. Provdagarna utgör en viktig del vid 
bedömningen av förutsättningarna för studier. Bilagor (B-intyg, utlåtande av lärare/speciallärare vid 
sändande skola samt individuell plan) skickas in till Optima, Åminnevägen 2 A, 66900 NYKARLEBY inom 
ansökningstiden. 
 
Mera information; Sanna Björkell-Käldström, ansvarig koordinator för antagning och studier,  
sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi  Tel: 044-7888 507  
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