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Viktigt att komma ihåg!
• Antagningsstatistiken säger inget om hur poänggränserna kommer att bli i framtiden. 

Den säger bara hur det var det aktuella året.
• Antagningen till hösten 2020 blev annorlunda än planerat pga corona-restriktioner, ex. 

antogs fler än planerat i betygskvoten till de flesta utbildningar. Det här KAN innebära 
att poänggränserna i betygsurvalet blev lägre än förväntat. Också urvalsproven blev 
annorlunda pga annorlunda urvalsmetoder såsom ex. distansprov.

• En länge planerad reform av antagningssystemet gjordes också inför vårens ansökan 
2020 (bl.a. mer betoning på antagning med betyg/studentprov):
– Äldre statistik (2019 och tidigare) baserar sig därför på andra poängtabeller och urvalsprov, varför 

det kan vara svårt att jämföra siffrorna från år till år.

• Länk till aktuell poängtabell per utbildningsområde finns på Studnet:
– https://studnet.gymnasium.ax/alands-lyceum/studier/vidarestudier/studier-i-finland

https://studnet.gymnasium.ax/alands-lyceum/studier/vidarestudier/studier-i-finland


• Här kan du filtrera din 
sökning enligt ex.
– Ansökningsår

(= Koul. alkamisvuosi)

– Högskola (= Korkeakoulu)

• Utan filtrering ser du data för 
samtliga utbildningsalternativ 
i Finland, både finska och 
svenska, i alfabetisk ordning 
sorterat efter högskolans 
inledande bokstav.

Så här ser Vipunen-sidan ut:



• När du hittat högskolan du är 
intresserad av ser du alla 
utbildningsalternativ listade.

• Klicka på + för att titta närmare på 
en utbildning.
– Koepistet = provpoäng
– Todistusvalinta = betygsurvalet
– Alin hyväksytty pistemäärä = lägsta poäng 

som antogs
– Ylin hyväksytty pistemäärä = högsta 

poäng som antogs

Forts.



Åbo Akademi
• Av någon anledning är alla 

utbildningsalternativ vid Åbo 
Akademi angivna på finska.

• Vi har påtalat problemet så 
förhoppningsvis är det ett övergående 
problem.

• Din studiehandledare hjälper dig 
gärna med översättningen om finskan 
känns knepig.
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