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eTA Study permit
- opiskelulupa

- käsittely kestää 13 viikkoa
 

- ohjeet täällä
 

Huom! Sivulla mainittu Student Direct
Stream ei koske suomalaisia

 

- Electronic Travel
Authorization eli
matkustuslupa
- tulee nopeasti

 
- ohjeet täällä

 
 

Kuinka kauan olet Kanadassa?
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https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/application-forms-guides/guide-5269-applying-study-permit-outside-canada.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply.html


Study permit kaavakkeet I

Aloita heti -
opiskeluluvan

käsittely
kestää 13
viikkoa

 
 

Document Checklist (IMM 5483) 

Application For Study Permit Made Outside of Canada (IMM 1294) 
 

Family Information (IMM 5645 or IMM 5707)
 

Custodianship Declaration (IMM 5646) 
 

Authority to release personal information 
to a designated individual (IMM 5475) 

 



Study permit kaavakkeet II
 
 

Kopio passin henkilötietosivusta

Letter of Acceptance (LOA) koulusta

Varallisuustodistus pankista (vanhemmat) 

Sormenjäljet otetaan (varaa aika täältä)

Käsittelymaksu luottokortilla (150 CA$)

 

Study Permit
hakemus on

tehtävä
tietokoneella, ei

mobiilissa

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/campaigns/biometrics/how-to-give-biometrics.html#steps
https://visa.vfsglobal.com/fin/en/can/attend-centre


Hankaluuksia kaavakkeiden
lataamisessa?

Kaikki kaavakkeet ovat suojattuja asiakirjoja ja edellyttävät
toimivaa Adobe Readeria koneellasi. 

 
Saadaksesi kaavakkeet näkyviin pitää Adoben olla    

 ensisijainen PDF-ohjelma selaimellasi.



Study permit - lisää

Luo ensin itsellesi tili Kanadan 
hallinnon sivustolla.

 
Tarvitset tunnukset 
- käsittelymaksua

- sormenjälkien tallentamista 
varten

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/application/account.html


eTA

Katso esittelyvideo.
 

Käsittelymaksu 7 CAD maksetaan
samalla kun teet hakemuksen.

 
Matkustuslupa voi tulla jo muutamassa

tunnissa.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/news/video/electronic-travel-authorization-what-you-need-know.html


Lentojen varaaminen

Ilmoita kun eTA tai Study Permit on

tullut sähköpostiisi.

Lennot voidaan varata ja/tai

vahvistaa vasta tämän jälkeen.



Mitä mukaan kun lähdet Kanadaan?

Custodianship Declaration

Letter of Acceptance 

Study Permit tai eTA

ArriveCAN appi puhelimessa

Täysi koronarokotussarja (väh. 2

rokotusta, määräys voi muuttua, käy

katsomassa täällä.

https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada#proof
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/covid-vaccinated-travellers-entering-canada#entry-vaccinated


Kanadaan lähtiessä mukaan myös lukuvuoden 2022/23
arvosanat.

Käytä aikaisemmin saamaasi kaavakepohjaa.

Pyydä kaavakkeeseen koulun leima ja rehtorin
allekirjoitus.

Koulu



Period Class Times

A 8:30 – 9:40

B 9:40 – 10:50

C 10:50 – 12:00

Lunch 12:00 – 1:10 

D 1:10 – 2:20

E 2:20 – 3:30

Period Class Times

1 9:10 – 10:25

2 10:30 – 11:45

Recess 11:45 – 12:05

3 12:05 – 1:20

Lunch break 1:20 – 2:07

4 2:07 – 3:22

Tavallinen koulupäivä
W

inn
ipeg

Nova Scotia



Kurssien valinta 

Esivalinnat hakemuksessasi mainitsemien kurssien mukaan
Tutustu ennen lähtöäsi tarjolla oleviin kursseihin

Nova Scotian high school kurssit täällä

Pembina Trails
Shaftesburyn opas oppilaille 

Fort Richmond Collegiate opas oppilaille

https://curriculum.novascotia.ca/english-programs/high-school/full-course-list
https://www.pembinatrails.ca/shaftesbury/page/1980/course-description-guide
https://www.pembinatrails.ca/shaftesbury/page/1980/course-description-guide
https://www.pembinatrails.ca/fortrichmond/page/1340/student-handbook


Kurssivastaavuudet

 
luonnontieteet
psykologia
vieraat kielet
elämänkatsomustieto
kuvataide
musiikki 
liikunta

Yksi suomalainen opintopiste on 19 h. 
Yksi kanadalainen kurssi 110 h. 

Parhaimmat mahdollisuudet saada
kurssivastaavuuksia on seuraavissa:



Mitä kursseja opiskellaan suomalaisessa koulussasi ensi
lukuvuonna.
Vertaa näiden sisältöä kanadalaisten kurssien sisältöön.
Lukiokurssien sisällöistä löytyy tietoa täältä tai koulusi
opetussuunnitelmasta.
Kanadalaisten kurssien sisällöt löytyvät aikaisemmassa
diasssa olevista linkeistä.
Valitse sellaisia kanadalaisia kursseja, jotka ovat lähinnä
suomalaisia ja anna lista opolle arvioitavaksi.

Jos haluat kurssihyvityksiä

https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/lukion_opetussuunnitelman_perusteet_2019.pdf


Haluatko päästä Mirlon 
tik tokkiin?

 
"miltä mun vaihtovuosi tulee

näyttämään"

Jos kiinnostaa, laita dm Mirlon
instagramiin, niin saat Auroralta

tarkemmat ohjeet
 



ThankThankThank
you!you!you!


