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Abirnas program 
inom studiehandledning

Högskoledagen i Helsingfors + Uni-
YH -dagen i Åbo (+ valfritt

deltagande I TY:s och Turku AMK:s 
abidag och andra mässor)

Gästföreläsningar från högskolor. 

"smakprov" av 
universitetsföreläsningar på vissa

kurser+möjlighet att avlägga
högskolekurser (HU:s MOOCs, ÅA:s 

ÖPU-kurser för 
gymnasiestuderande)

Lektioner om högskolestudier, 
högskoleansökan, 

antagningskriterier, studier 
utomlands, studieteknik & läsplan

inför studentskrivningar och
urvalsprov etc. 

Abisamtal och möjlighet att boka
tid till studiehandledarens

mottagning varje vecka

Hjälp med högskoleansökan 
i januari och mars

Möjlighet till handledning också 
nästa år om man inte får en 

studieplats!



Två ansökningstider på våren till finländska 
högskolor (www.studieinfo.fi) :

■ Första ansökan, "januariansökan" 4.1.2023 kl. 8.00 – 18.1.2023 kl. 15.00:

– Engelskspråkiga utbildningar, konstuniversitetet och teaterarbete vid Tammerfors 
universitet.

– 6 ansökningsmål, ingen prioritetsordning, kan erbjudas flera studieplatser

■ Andra ansökan, "marsansökan" 15.3.2023 kl. 8.00 – 30.3.2023 kl. 15.00:

– Den "vanliga" ansökan som gäller för de flesta utbildningar, alla andra finsk- och 
svenskspråkiga utbildningar, förutom de konstutbildningar som hör till 
januariansökan. 

– 6 ansökningsmål som sätts i prioritetsordning! Den sökande erbjuds max 1 
studieplats

■ Höstansökan augusti-september:

– I den gemensamma ansökan på hösten söker du till utbildningar vid yrkeshögskolor 
och universitet som inleds i januari.

– 6 ansökningsmål i prioritetsordning

http://www.studieinfo.fi


Ansökan:

■ Ansökan görs på en blankett på www.studieinfo.fi

■ Man kan söka i både januariansökan och marsansökan (och i tilläggsansökan)

■ Man kan bli erbjuden flera studieplatser men man kan bara ta emot EN (för 

utbildningar som börjar samma läsår)!

■ För studieplatser som inte blivit fyllda i vårens gemensamma ansökningar ordnas 

tilläggsansökan några månader efter vår/höstansökan, 

http://www.studieinfo.fi/


Publicering av resultat
■ För första ansökan (januariansökan) 2.6.2023

■ För andra ansökan (marsansökan):

– Betygsantagningen senast 29.5.2023. (SE-resultat 16.5)

– Övriga antagningar senast 7.7.2023.

– Reservplatser anges senast 1.8.2023 kl. 15.00

■ Viktigt! Man måste ta emot studieplatsen inom utsatt

tid(14.7.2023).

– Antingen bindande eller villkorlig



Förstagångssökande/nybörjarkvot

■ Från och med 2016 måste högskolorna enligt lag reservera en del av 

studieplatserna i den gemensamma ansökan för sökande som för första gången

söker studieplats vid en högskola. Målet med kvoten för förstagångssökande är att

förbättra ställningen för dem som söker sin första studieplats.

■ Du är förstagångssökande om:

– du inte tidigare har avlagt en yrkeshögskole- eller universitetsexamen inom

utbildningssystemet i Finland

– du inte har tagit emot en studieplats i en utbildning som leder till 

högskoleexamen(efter 2014)

■ OBS! Vissa utbildningar antar endast förstagångssökande i betygsantagningen! 

(T.ex. Medicinska, handelshögskolor...)



Betygsantagning

Universitet

■ Antagningsgrunderna varierar mellan 

universitet och utbildningsområden.

■ Man blir antagen på basis av 

betygsantagning eller urvalsprov. 

Majoriteten antas genom 

betygsurvalet.

■ Det kan förekomma tröskelkriterier för 

betygsurvalet. (t.ex. ett visst vitsord i 

ett visst ämne eller godkänd prestation 

i ett visst ämne)

■ Lämplighetstester möjliga

Yrkeshögskolor

■ Antagning sker på basis av 

betygsantagning, YH-urvalsprovet eller 

egna separata 

urvalsprov(kulturbranscher, fysio-

/ergoterapi mm.).

■ Genom betygsurvalet ges det poäng för 

fem prov i studentexamen.

■ Det digitala landsomfattande 

urvalsprovet mäter färdigheter i 

beslutsfattande och språk samt ev. 

branschspecifika färdigheter 

(matematik/naturvetenskap)



Exempel på poängtabeller

Yrkeshögskolor Ekonomiutbildningen



Urvalsprov

■ Ordnas i maj/juni. 

■ Urvalsprovet varierar mellan olika utbildningar och högskolor. Kan

basera sig på: 

– specifika gymnasiekurser

– hela lärokursen i något ämne/några ämnen

– eventuellt artiklar. (som publiceras ca 1 månad före provet)

■ Förhandsmaterialet kan också vara på engelska.



Urvalsprov

■ Urvalsprovssamarbete mellan högskolor --> man kan söka till samma
utbildning på flera högskolor med samma prov.

– VAKAVA

– DIA

– Ekonomi

– Medicin

■ Allmänna, mångvetenskapliga urvalsprov

– ÅA:s gemensamma prov

– YH-provet

– Högskoleprovet i Sverige

■ Lämplighetstest (T.ex. Psykologi, lärarutbildning, polis)



Allmänna urvalsprov:YH provet



Allmänna urvalsprov: ÅA:s gemensamma urvalsprov



Tidigare års poänggränser

■ Finns ofta på högskolornas hemsidor.

■ Ifall man vill se hur poänggränserna ändrats på senaste åren: 

■ https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Haku-

%20ja%20valintatiedot%20-%20korkeakoulu%20-%20pisterajat.xlsb

https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Haku-%20ja%20valintatiedot%20-%20korkeakoulu%20-%20pisterajat.xlsb


Antagning via ÖPU-leden

■ För vem? 

– För dem som inte kommer in via gemensam ansökan

■ Hur? 

– Varierar från högskola till högskola

– Vissa har skild antagning till ÖPU-leden (först till kvarn)

– Vissa har krav på vilka ÖPU-kurser/mängden ÖPU-kurser man skall ha gått för 

att sedan kunna bli antagen

■ Skillnaden till att man blivit antagen är att ÖPU-leden kostar. 

■ Vissa utbildningar har dock inte möjlighet till ÖPU-led, t.ex medicinska utbildningen



Ansökan utomlands

■ Betygsurval

– Vissa nordiska länder räknar även med vitsorden på slutbetyget. 

– Omräknas till ländernas egna skalor (t.ex. Sverige 10-20, Norge 2-6, Danmark
2-12,7).

– Man behöver inte själv räkna om då man söker i gemensamma ansökan.

■ Urvalsprov

– Varierar i olika länder och olika högskolor, var ute i god tid med att ta reda på
systemet.

– T.ex. Sverige har ett gemensamt urvalsprov (högskoleprovet) men kan även ha 
skilda urvalsprov till vissa utbildningar.

■ Ansökan

– Ansökningstiderna varierar i olika länder, lönar sig att vara ute i god tid om man
vet att man vill studera utomlands. Vissa redan i januari.





TACK
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