
Studier och ansökan:  

Finland

VÅREN 2023



Svenskspråkiga yrkeshögskolor, högskolor och 

universitet i Finland

 Yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors (30.11)

 Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad, Raseborg, Vasa och Åbo (11.1)

 Hanken – ekonomistudier (Svenska handelshögskolan) i Helsingfors och Vasa 
(14.12)

 Helsingfors universitet: Svenska social- och kommunalhögskolan (Soc&kom) i 
journalistik, socialt arbete och socialpolitik, socialpsykologi, sociologi, 
statskunskap samt rättsvetenskap, lärarutbildning

 Åbo Akademi – universitet i Åbo och Vasa med bl.a. ekonomutbildning, lärar-
och barnträdgårdslärarutbildning, biovetenskaper, psykologi, rättsvetenskap, 
informationsteknik, kemi- och processteknik, naturvetenskaper, 
samhällsvetenskaper, logopedi, språk, farmaci, m.m. 

 Polisyrkeshögskolan i Tammerfors. Svensk kurs med ca 1½ års mellanrum. 
Ansökningsperioden till den svenskspråkiga polisutbildningen börjar preliminärt hösten 2024.



Utbildning i Helsingfors, mestadels 

på finska

 Aalto-universitetet: teknik och ingenjörsvetenskaper, finska 

handelshögskolan. 

 Svenskspråkiga studerande på kandidatnivån ska erbjudas möjlighet att 

tentera på svenska.

 Konstuniversitetet: bildkonst, musik och teater

 Helsingfors universitet  utbildar jurister, läkare, tandläkare, 

veterinärer, provisorer, agronomer, forstmästare m.m. huvudsakligen 
på finska men delvis också på svenska. 

OBS! Svensk lärarutbildning www.helsinki.fi/sv/studier/sok-till-uni

http://www.helsinki.fi/sv/studier/sok-till-uni


Ansökningstiden är 15-30.3.2023 kl.15.00

• 6.4. 2023 kl.15.00 Sista dagen att 
skicka in intyg och anhålla om 
individuella arrangemang i 
urvalsprov.

• Sista datum att ladda upp betyg på 
studieinfo är 15 maj.

• Sökande får meddelande om 
resultatet i betygsantagningensenast 
29.5.2023 per e-post.

• För övriga antagningar får sökande 
meddelande om resultatet senast 
7.7.2023. (exempelvis urvalsprov)

• Sökande bör ta emot sin studieplats 
före 14.7.2023 kl.15.

• Sökande kan godkännas från 
reservplats fram till 1.8.2023 kl.15.



Ansökan till universitet och yrkeshögskolor i 
Finland via studieinfo.fi

 De engelskspråkiga och konstnärliga utbildningarna på Konstuniversitetet har 
ansökningsperiod: 4-18.1.2023.

 De svensk- och finskspråkiga yrkeshögskole- och universitetsutbildningarna 
har ansökningsperiod: 15-30.3.2023 kl. 15.00.

 Fyll i ansökningsblanketten via studieinfo.fi och skicka in den under 
ansökningstiden.

 Det går att söka max sex utbildningsalternativ i båda ansökningsomgångar. 

 Ändringar kan göras fram till sista ansökningsdag. För att göra ändringar och 
svara på ditt antagningsbesked behöver du bankkoder för att identifiera dig.

 Viktigt! Ansökningsmålen anges i prioritetsordning i ansökningsblanketten. Blir 
du antagen till ditt första, andra, tredje osv. antagningsmål stryks du från de 
efterföljande.

 Observera att du endast kan ta emot en studieplats. Du måste bekräfta din 
studieplats för att hålla den och påbörja dina studier.



Att fylla i ansökan
Sökande från Åland

➢ Har du avlagt en examen på Åland kan du se i tabellen nedan vilken 
examen du skall välja bland alternativen i ansökningsblanketten. 

➢ För att välja rätt alternativ i ansökan ges här nedan exempel på examen 
från Åland och vad det motsvarar i ansökan till yrkeshögskola i Finland.

Examen från Åland Examen i ansökan till yrkeshögskola i Finland

Allmänbildande gymnasieexamen
Studentexamen
Gymnasiets lärokurs som avlagts i Finland utan studentexamen

Gymnasieexamen med yrkesinriktning, ex.
•barnledare
•närvårdare
•It-stödperson
•kock eller servitör
•merkonom
•vakthavande styrman
•fordonsmekaniker
•elmontör osv...

Yrkesinriktad grundexamen, examen på skolnivå, examen på 
institutsnivå eller yrkesinriktad examen på högre nivå som avlagts 
i Finland

Grundläggande yrkesutbildning och studentexamen Dubbelexamen som avlagts i Finland



Antagning till yrkeshögskola

 Antagning görs på basen av betyg, urvalsprov eller öppna studievägar. Olika 

utbildningar har olika kvoter för betygsantagning och urvalsprovsantagning.

 Storleken på kvoterna varierar för olika utbildningar.

 För betygsantagningen är det olika % som antas på basen av 
studentexamensbetyg och yrkesexamensbetyg. Varierar för olika utbildningar.

 Studerande från Ålands yrkesgymnasium kan söka med sitt 

gymnasieexamensbetyg till yrkeshögskolor.

 För att man ska vara behörig att söka i betygskvoten kan tröskelvärden 

förekomma (= betygskrav) både för studentproven och gemensamma 

examensdelar på yrkesbetyget.

 Tröskelvärde = lägsta vitsord för att vara behörig att söka

 Kontrollera om/vilka tröskelvärden som gäller för just den utbildning du har tänkt 

söka till!



Betygsantagning för yrkeshögskola

 I betygsantagningen till yrkeshögskolor poängsätts antingen

 Fem studentprovsresultat eller

 Examensdelarna: 

-Kunnande i kommunikation och interaktion, 

-Kunnande i matematik och naturvetenskap och 
-Kunnande i samhälle och arbetsliv 

-samt det vägda medeltalet.

 Vissa utbildningar har även lämplighetstest som man måste klara 
även om man söker i betygsantagningen.



Nationellt urvalsprov för yrkeshögskola

 Urvalsprov 29.5-2.6.2023

 Om du inte blir antagen på basen av ditt betyg behöver du delta i urvalsprov.

 Anmälan till urvalsprov görs i samband med ansökan på studieinfo.fi

 Kontrollera tiden för urvalsproven och anmäl dig till den skola/ort där du vill 
skriva provet. Observera att olika utbildningar kräver olika delprov i 
urvalsprovet. 

 Observera att anmälan är bindande och att antalet platser är begränsade. Du 
kan inte ändra tidpunkten eller platsen efter att ansökningstiden har gått 
ut. Ingen kallelse skickas ut till YH-urvalsprovet.

 Du ska ha med dig identifieraren, identitetsbevis och dator till urvalsprovet.

Mera information om urvalsprov och antagningsförfarande hittar man på 
studieinfo.fi under respektive utbildning.

https://studieinfo.fi/wp/sv/


Urvalsproven till YH

https://www.yrkeshogskolestudier.fi/till-sokanden/urvalsmetoder/yh-urvalsprovet/



NOVIA och ARCADA

 Programspecifika lämplighetsprov kan förekomma. Information om detta 
hittas på skolans programspecifika sida.

 Eventuella kallelser till Arcadas programspecifika urvalsprov skickas ut från 
och med mitten av maj. Exempelvis film och media, kulturproducent, 
fysioterapeut och förstavårdare.

 I Arcadas programspecifika urvalsprov kan ingå litteratur som du ska läsa på 
förhand. Det kan också ingå t.ex. intervjuer, gruppdiskussioner eller andra 
former av prov.

 Till utbildningarna inom film och media kan det ingå att lämna in 
förhandsuppgifter redan i ansökningsskedet, t. ex. en portfolio.



Tröskelvärden ARCADA

 Två av Arcadas svenskspråkiga utbildningar tillämpar tröskelvärden i 
betygsantagningen.

 Företagsekonomi: minst vitsordet 4 (skala 1-5) i Kunnande i matematik 

och naturvetenskap

 Ingenjör (samtliga tre inriktningar): minst vitsordet M i studentexamen i kort 

matematik eller minst vitsordet 4 (skala 1-5) i Kunnande 
i matematik och naturvetenskap

 Övriga utbildningar har inträdesprov eller lämplighetstest, förutom att man kan 
söka med sitt yrkesgymnasiebetyg.

 Yrkeshögskolan NOVIA tillämpar inte tröskelvärden.



Svenskspråkiga universitet/högskola

 Ansökan görs i den gemensamma ansökan 
som är 15-30.3.2023 i studieinfo.fi.

 Antagning via studentbetyg eller urvalsprov.

 Urvalsproven sker från slutet av maj till mitten 
av juni.

 Till urvalsproven sänds som regel ingen 
kallelse. Du anger på ansökningsblanketten 
i studieinfo på vilken ort du kommer att delta i 
respektive urvalsprov.

 Mera information om urvalsproven hittar du 
på utbildningslinjens egen informationssida.

 Urvalsprov till ÅA kan i v issa fall skrivas på HÅ i 
Mariehamn.

 ID ska medtas till proven.

Åbo Akademi Hanken

 Ansökan görs i den gemensamma ansökan som 
är 15-30.3.2023 i studieinfo.fi.

 Studierna kan ske antingen i Helsingfors eller 
i Vasa.

 Antagning sker via studentbetyg eller 
urvalsprov.

 Datumför urvalsprov är den 6.6.2023 kl.12-15.

 Urvalsprovet baserar sig intepå specifika 
böckers innehåll, utan mäter sökandes förmåga 
att tillämpa sina kunskaper från innehållet 
i utvalda gymnasiekurser.

 Notera att det inte skickas ut någon särskild 
kallelse till urvalsprovet.

 Urvalsprov till Hanken kan skrivas på HÅ i 
Mariehamn.

https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/
https://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning


Om man inte fått en studieplats vid 

första eller andra ansökningstillfället

 Tilläggsansökningar kan ordnas mellan 2-28 augusti 2023. 

 Alternativ väg till studieplats:

 Öppna YH-leden (Arcada, Novia)

 ÖPU (Åbo Akademi) 

 Snabbleden, öppna universitetstudier (Hanken)

 Öppna YH-kurser, samtliga svenskspråkiga högskolor och universitet

 Studerande från Åland har möjlighet till AMS studiestöd och
bostadsbidrag + eventuellt studielån även vid alternativavägar om 
de uppfyller omfattningen av studiepoäng.



Sammanfattning

 På studieinfo.fi finns information om allt som gäller ansökan och du 
fyller även i din ansökan där. 

 Yrkeshögskolornas gemensamma 
webbplats: www.yrkeshogskolestudier.fi

 Universitetens gemensamma webbplats: www.universitetsantagning.fi

 Om du vill ha hjälp med din ansökan kommer det att ordnas ett
gemensamt ansökningstillfälle med en studiehandledare från ÅYG. 
Information kommer via Wilma.

 Viktigt att Du kontaktar din studiehandledare om du är intresserad av 
att söka till utbildningar i Finland, då det är specialarrangemang med 
betygen.

Lycka till med ditt val och din ansökan! ☺

https://opintopolku.fi/konfo/sv/
http://www.yrkeshogskolestudier.fi/
http://www.universitetsantagning,fi

