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GEMENSAM ANSÖKAN TILL HÖGSKOLOR I FINLAND 2020

Den första gemensamma ansökan 8-22.1.2020, www.studieinfo.fi

• Du kan söka till högst sex olika utbildningar. 

• Du måste inte i denna ansökan prioritera dina ansökningsönskemål. 

• Du kan godkännas till alla utbildningar som din antagningsframgång räcker till. 

• Fastän du erbjuds flera än en högskoleplats kan du ta emot bara en studieplats i utbildning 

som inleds under samma termin.

• Utbildningar på främmande språk och Konstuniversitetet 

• www.uniarts.fi (Bildkonstakademin, Sibeliusakademin, Teaterhögskolan)

• www.aalto.fi (Design, Economics, Computational Engineering, Data Science, Quantum 

Technology, Chemical Engineering, International Business, Digital Systems and Design)

• Ansökan till Aaltos engelskspråkiga ekonomi- och teknikutbildningar sker på basen av 

studentbetyg (tröskelvärde L/E i matematik eller fysik) eller via SAT-test. Anmälan till 

testet: https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/dates-deadlines

http://www.studieinfo.fi/
http://www.uniarts.fi/
http://www.aalto.fi/
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/dates-deadlines


DEN FÖRSTA GEMENSAMMA ANSÖKAN 8-22.1.2020, WWW.STUDIEINFO.FI

WWW.ARCADA.FI (BUSINESS ADMINISTRATION, ENGINEERING, HEALTH 

CARE)

WWW.NOVIA.FI (HEALTH CARE, MARITIME MANAGEMENT, ENGINEERING)

WWW.CENTRIA.FI (BUSINESS MANAGEMENT, INTERNATIONAL BUSINESS, 

ENVIRONMENTAL CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, BUSINESS INTELLIGENCE 

TECHNOLOGIES, INFORMATION TECHNOLOGY, NURSING)

WWW.VAMK.FI (INFORMATION TECHNOLOGY, INTERNATIONAL BUSINESS)

DU FÅR ANTAGNINGSRESULTATET SENAST 5.6.2020

MEDDELA SENAST 10.7 OM DU TAR EMOT DIN STUDIEPLATS. 

OM DU TAR EMOT STUDIEPLATSEN, ANNULLERAS ALLA DINA ÖVRIGA 

ANSÖKNINGSÖNSKEMÅL AUTOMATISKT. DU KAN INTE MERA TA EMOT DESSA 

STUDIEPLATSER

http://www.studieinfo.fi/
http://www.arcada.fi/
http://www.novia.fi/
http://www.centria.fi/
http://www.vamk.fi/


DEN ANDRA GEMENSAMMA ANSÖKAN 18.3−1.4.2020

• Du kan söka till svensk- och finskspråkiga yrkeshögskole- och universitetsutbildningar.

• Du kan söka till högst sex olika utbildningar. 

• Du bör i denna ansökan prioritera dina ansökningsönskemål i ansökningsblanketten. 

• Som första ansökningsönskemål väljer du den utbildning som du helst av allt önskar bli antagen 

till. Tänk igenom ordningsföljden för dina önskemål.

• Du kan erbjudas bara en studieplats i den andra gemensamma ansökan till högskolor i en sådan 

utbildning som du har prioriterat högst och till vilken din antagningsframgång är tillräcklig. 

• Fastän du erbjuds flera än en högskoleplats kan du ta emot bara en studieplats i utbildning som inleds 

under samma termin.

27.5.2020

Du får meddelande om resultatet i betygsantagningarna senast detta datum.

8.7.2020

För övriga antagningar får du meddelande om resultatet senast detta datum.

15.7. kl. 15.00

Meddela senast detta datum om du tar emot din studieplats.

31.7. kl. 15

Du kan inte efter detta datum antas från eventuell reservplats.



ANSÖKNINGSBLANKETTEN

• Du kan öppna ansökningsblanketten från varje utbildning genom att klicka på Fyll i ansökan 

• Du kan lägga till högst sex utbildningar i ansökningsblanketten. Du kan fylla i både yrkeshögskole- och 

universitetsutbildningar.

• Fyll i ansökan noggrant och kontrollera att du söker till endast sådana utbildningar, som du är behörig att 

söka till (kandidatutbildning eller kandidat och magister). 

• Prioritera dina ansökningsönskemål i den andra gemensamma ansökan. Sätt det alternativ som 

intresserar dig mest på högsta plats. I den första gemensamma ansökan på våren sätts inte 

ansökningsönskemålen i prioritetsordning.

• E-postadressen är obligatorisk och måste vara aktuell.

• I den andra gemensamma ansökan kan du antas endast till det högsta ansökningsönskemål som dina 

poäng räcker till. Dina lägre ansökningsönskemål annulleras.

Om du under ansökningstiden vill ändra din ansökan

• Du kan under ansökningstiden ändra din ansökan via en länk i din e-post eller via tjänsten Min 

Studieinfo.

• Du kan granska och göra ändringar också i Min Studieinfo. Logga in i Min Studieinfo med nätbankskoder, 

mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort och göra ändringarna.

• Efter att ansökningstiden har gått ut kan du inte längre ändra ansökningsönskemålens ordning 

eller radera enskilda ansökningsönskemål.



EFTER ANSÖKAN

• Efter att du har lagrat din ansökningsblankett får du i din e-post en bekräftelse över att ansökan har 

skickats.

• Kontrollera om utbildningen förutsätter förhandsuppgifter eller inträdesprov. I allmänhet skickar 

högskolorna inte separata kallelser till inträdesproven. Kontrollera därför tiden och platsen för 

inträdesprovet i Studieinfo. 

• Ditt antagningsresultat syns i tjänsten Min Studieinfo. 

• Du får ett e-postmeddelande om du har fått en studieplats.

• Ta emot studieplatsen inom utsatt tid. I annat fall går du miste om studieplatsen.

• Du kan ta emot bara en studieplats som leder till högskoleexamen i utbildning som börjar inom samma 

termin. 

• Du tar emot studieplatsen bindande, dvs. du kan inte senare ändra eller annullera mottagandet. 

• Ett bindande mottagande innebär att dina övriga ansökningsönskemål automatiskt annulleras. 

• Då du tar emot en studieplats, är du inte längre förstagångssökande i kommande ansökningar.

• Förutom att du tar emot studieplatsen ska du också anmäla dig till högskolan inom den tidsfrist som 

anges. I annat fall går du miste om din studierätt.



RESERVPLATS, KÖPLATS

Om du erbjuds en studieplats kan du

• a) ta emot studieplatsen, det bekräftar studieplatsen och du kan anmäla dig till studierna.

• b) meddela att du inte tar emot den studieplats som erbjuds. Om du är på reservplats till 

andra utbildningar är du i kö till dem och kan fortfarande antas från reservplats till 

dessa utbildningar ifall studieplatser frigörs.

• Du kan godkännas från reservplats under hela våren tills tidsfristen för antagning från 

reservplats utgår (31.7.2020). Följ med din egen antagningssituation i Min Studieinfo.

Ansök om studiestöd och bostadsbidrag genast du fått besked om studieplats

• Efter att du tagit emot din studieplats kan du fortsätta direkt till FPA:s e-tjänst för att ansöka 

om studiestöd. Du hittar länken i Min Studieinfo. Du behöver alltså inte logga in på nytt då du 

klickar in till FPA. Kontakta FPA om du får problem med din studiestödsansökan.

• Ansök om studiebostad. Du kan ansöka om studiebostad innan du fått studieplats. Se 

högskolornas webbsidor. vid ansökan till Umeå lönar det sig att redan nu lägga sig i 

bostadskö www.umu.se

http://www.umu.se/


ÖVRIGA ANSÖKNINGAR I FINLAND (DELTAR INTE I DEN GEMENSAMMA 
HÖGSKOLEANSÖKAN)

Polisyrkeshögskolan, www.polamk.fi

• Studentexamen eller gymnasiets lärokurs måste vara avlagda före ansökningstidens utgång.

• Fyra ansökningsomgångar till finsk utbildning och en till svenska utbildning. Man kan inte ansöka både till den svensk- och finskspråkiga

utbildning under samma ansökningsperiod. 

• Studieplatsen går att skjuta upp på grund av militärtjänst (enligt uppgift vt 2019).

• Nästa ansökan till svensk utbildning är: 22.1 - 3.6.2020 (preliminärt). Följande ansökningsperiod är hösten 2020 (preliminärt).

Räddningsinstitutet, www.pelastusopisto.fi

• Räddningsmannaexamen (90 sp)

• Nya kurser börjar varje år i januari och i augusti och till dem båda väljs 64 studerande. Räddningsinstitutet anordnar emellanåt även 

svenskspråkig räddningsmannautbildning.

• Ansökan till utbildning som inleds i augusti senast 13.3.2020 kl.15.00. Urvalsprov: 11 – 15.5.2020.

• Inte uppskov på grund av militärtjänst enligt uppgift vt2019.

• Studentexamen eller gymnasiets lärokurs måste vara avlagda före ansökningstidens utgång.

• C-klass körkort måste ha avlagts innan utbildningen inleds.

Högskolan på Åland, www.ha.ax (ingenjör, sjökapten, företagsekonomi, Hospitality Management, sjukskötare)

• Ansökningstid direkt till skolan 16.3 – 15.4.2020

• Ansökan kompletteras med kopia av examensbetyg från gymnasiet och eventuella arbetsintyg senast 10 juni 2020.

• Sökande till sjökapten ska även komplettera ansökan med giltigt läkarintyg för däckstjänst på fartyg (krav på syn och hörsel).

• Poängräkningen baseras på vitsord i enskilda ämnen, medeltal av examensbetyget och arbetserfarenhet eller urvalsprov.

http://www.polamk.fi/
http://www.pelastusopisto.fi/
http://www.ha.ax/


ÖVRIGA ANSÖKNINGAR I FINLAND

Massör, www.folkhalsan.fi (Norrvalla, Solvalla, ettårig) Besök webbsidan för mer 

information.

GEA till yrkes- och gymnasieutbildning våren 2020

• 18.2.2020 kl 08:00—10.3.2020 kl 15:00

• Studenter kan ansöka till studentbaserad utbildning.

• Sökande kan få studieplats inom både gemensam antagning till yrkesutbildning och 

gemensam antagning till högskola. Om du erbjuds studieplats inom 

yrkesutbildningen kan du ta emot denna och senare kan du annullera den om du får 

studieplats vid en högskola.

http://www.folkhalsan.fi/


ANSÖKAN UTOMLANDS

Ansökan till högskolorna i Sverige, www.antagning.se

• Ansökan till höstterminen 2020 16.3 - 15.4.2020

• Ansökan till ett 20-tal utbildningar i prioritetsordning

• Endel utbildningar har ansökan redan i januari (musik-,media-, design- och 

konstutbildningar)

• Ansökan: ladda upp periodbetyg och dokument för att styrka medborgarskap (giltigt pass).

• Ladda upp studentbetyg och examensbetyg i ansökan genast efter dimissionen.

• April-juni kontrolluppgifter (du får en uppmaning via mejl att granska dina uppgifter och att du 

är behörig! Vid problem kontakta antagningen!)

• 9 juli antagningsbesked med svarskrav (I antagningsbeskedet med svarskrav ser du om du 

är antagen, reservplacerad eller struken efter det första urvalet. Om du blivit antagen eller 

reservplacerad måste du svara för att behålla din plats)

• 30 juli andra antagningsbeskedet (I det andra urvalet prövas du utifrån de svar som du lämnat 

tidigare. Om du har blivit antagen och vill ha din plats eller vill stå kvar som reserv behöver du 

inte svara på det andra antagningsbeskedet)

• Kom ihåg att registrera dig vid den institution du ska läsa enligt instruktionerna i 

antagningsbeskedet

http://www.antagning.se/
https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/Las-antagningsbeskedet-och-svara-/Tacka-ja-eller-nej/


BEHÖRIGHET OCH HÖGSKOLEPROVET

Obs! Kontrollera att du är behörig till de utbildningar du ansöker till, dvs att du uppfyller 

kurskraven. Nyckel till kurskraven finns här: https://bedomningshandboken.uhr.se/utlandska-

gymnasiala/alla-lander/. Den som läser enligt ny läroplan följer bedömningshandboken för 

Finland 2015 års läroplan.

Högskoleprovet 2020 

Anmälan via www.studera.nu.  Anmäl i tid innan sista dagen så att avgiften hinner igenom 

(450 kr). Giltigt pass behövs vid provtillfället. Specialarrangemang kräver intyg som kan 

avläggas i Vasa.

Våren:  provdag lör 4 april Anmälan 15 jan – 3 feb

Hösten: provdag sön 18 oktober Anmälan 14 aug – 2 sep

Du kan även ansöka till högskoleutbildning i Sverige i september. 

https://bedomningshandboken.uhr.se/utlandska-gymnasiala/alla-lander/
http://www.studera.nu/


ANSÖKAN TILL NORGE OCH DANMARK

Norge, www.samordnaopptak.no

• Ansökan öppnar 1 februari

• Dokument med betygskopior och passkopia ska bifogas.

• Följ med ansökan på din ansökningssida.

• Norge och Danmark har krav på behörighetsgivande kurser: 

www.jakobstadsgymnasium.fi/studiehandledare/ny-sida-4

Danmark, www.optagelse.dk

• Ansökan öppnar 1 februari.

• Endel utbildningar inom arkitektur, engelskspråkiga program, musik, konst har tidigare 

ansökan.

• Bifoga bestyrkta betygskopior, examenbetyg och studentbetyg sänds in genast efter 

dimissionen. Ansökan skrivs ut och sänds undertecknad till alla skolor du ansökt till (högst 8).

Storbritannien:http://www.jakobstadsgymnasium.fi/studiehandledare/ny-sida-3

• Deadline 15 January for the majority of courses.

http://www.samordnaopptak.no/
http://www.jakobstadsgymnasium.fi/studiehandledare/ny-sida-4
http://www.optagelse.dk/
http://www.jakobstadsgymnasium.fi/studiehandledare/ny-sida-3


URVALSPROVEN I FINLAND

• Samtliga ansökningsmål antar på basen av betygspoäng (studentbetyg). Undantag 

lärarutbildningar och psykologi och endel yh-utbildningar där sökande på basen av 

betygspoäng kallas på lämplighetsintervju. Ifall du inte kommer vidare till 

lämplighetsbedömningen på basis av ditt studentbetyg har du möjlighet att komma 

vidare på basis av urvalsprov.

• Betygspoäng och tröskelvärden för universitet och yrkeshögskolor finns på 

www.studieinfo.fi

• Du kan se ditt antagningsresultat i tjänsten Min Studieinfo redan innan urvalsproven 

ordnas, dvs senast 27.5. En del högskolor skickar dessutom ett särskild e-

postmeddelande om resultatet i betygsantagningarna.

• Förbered dig för att delta i urvalsprov. Du anmäler dig till urvalsprov och ort i samband 

med ansökan.

http://www.studieinfo.fi/


URVALSPROVEN

Åbo Akademi: ÅA:s gemensamma urvalsprov 1.6.2020 eller fakultetsspecifika urvalsprov, 

https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/urvalsprov/.

• Det gemensamma urvalsprovet består av en allmän A-del (2h) som mäter färdigheter för 

akademiska studier. Ingen förhandslitteratur. Endel ansökningsmål har därtill en B-del (1h) 

t.ex rättsnotarie. Förhandslitteratur kan förekomma.

• T.ex psykologi och logopedi har fakultetsspecifika urvalsprov. Litteraturen publiceras 1 månad 

innan provet.

Det pedagogiska området har VAKAVA-provet (valtakunnallinen kasvatusalan valintakoe) 

som hålls i april. Provet görs på basis av material som delas ut vid provtillfället, och inget 

förberedande material finns. I provet bedöms akademiska studiefärdigheter som behövs inom 

det pedagogiska området.

Specialarrangemang: Du kan ansöka om specialarrangemang eller individuella arrangemang 

för urvalsprovet på grund av funktionsnedsättning, sjukdom eller liknande skäl. Till exempel för 

läs- och skrivsvårigheter kan du beviljas tilläggstid. Ansökan ska lämnas in till det universitet där 

du deltar i VAKAVA-provet senast 1 april. Du kan beviljas max. 60 minuter tilläggstid för 

VAKAVA-provet.

https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/urvalsprov/


URVALSPROVEN

Ekonomiutbildningarna (Hanken, Handelshögskolan vid 

ÅA)http://www.kauppatieteet.fi/sv/ansok/urvalsforfarande/urvalsprov/

Helsingfors universitet.

• https://www.helsinki.fi/sv/utbildning/gemensamma-ansokan/information-om-

urvalsprovet

• Informationen publiceras ungefär en månad före urvalsprovet. Vissa utbildningar 

använder sig av förhandsmaterial. 

• Kontrollera provdatum och provmaterial för varje utbildning. Informationen finns på 

ansökningsobjektets sidor i Studieinfo.

Aalto universitetet:

• https://dia.fi Information om arkitekturens förhandsuppgifter och det gemensamma 

diplomingenjörsprovet.

http://www.kauppatieteet.fi/sv/ansok/urvalsforfarande/urvalsprov/
https://www.helsinki.fi/sv/utbildning/gemensamma-ansokan/information-om-urvalsprovet
https://dia.fi/


YH-URVALSPROVET

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

• Gemensamt urvalsprov för t.ex. företagsekonomi, sjöfart, teknik, social- och hälsovård, idrott och skönhetsbranschen. Endel områden har 

egna urvalsprov, t.ex. fysioterapi, förstavårdare och kulturbranschen.

• Gemensamma delar för alla utbildningsområden

• Färdigheter i beslutsfattande 30 min. I denna del utvärderas logisk slutledningsförmåga och färdigheter i problemlösning. 

Undervisningsspråket (svenska eller finska) 30 min: färdigheter i att läsa och tolka text, hur du behärskar ordförråd och din språkliga 

slutledningsförmåga. Engelska (30 minuter): samma som för svenskan. 

• Förutom de delar som är gemensamma för alla områden innehåller YH-urvalsprovet följande delar som är branschspecifika: Matematiska 

färdigheter (60 minuter): Grundläggande räkne- och procentuppgifter, förstagradsekvationer, enhetsomvandlingar, uppgifter som kräver 

matematisk-logisk slutledningsförmåga samt din förmåga att tolka tabeller och figurer. Det är inte tillåtet att använda kalkylator i denna del.

• Matematisk-naturvetenskapliga färdigheter (45 minuter): Du utför uppgifterna i denna del om du ansöker till ansökningsmål inom teknik. 

I delen utvärderas dina färdigheter i matematik och fysik. I denna del kan den sökande använda provsystemets funktionsräknare.

• Etiska färdigheter (30 minuter): ansökningsmål inom social- och hälsovård, idrott, skönhetsbranschen eller den humanistiska och 

pedagogiska branschen; färdigheter i att identifiera etiska situationer.

Du kan välja att delta i urvalsprovet vid vilken yrkeshögskola som helst som arrangerar YH-urvalsprovet och som har lediga platser,

oavsett till vilken yrkeshögskola du ansöker. Du kan välja att skriva urvalsprovet vid en yrkeshögskola som du inte ansöker till, men som till 

exempel ligger nära din hemort. Bekanta dig med de urvalsprovstillfällen som erbjuds redan innan gemensam ansökan börjar (se tabell 

Specialarrangemang under urvalsproven

• Om du behöver individuella arrangemang på grund av en funktionsvariation i samband med språk- och urvalsprov (t.ex. längre provtid, 

hjälpmedel, möjlighet att sitta mera avskilt) är det viktigt att du skickar in din anhållan om individuella arrangemang inom utsatt tid direkt till 

högskolan.

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


UTAN STUDIEPLATS

Tilläggsansökningar. Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar mellan den 3 augusti och den 26 augusti eller enligt 

högskolans egen tidtabell i separat ansökan. Varje högskola fastställer egna tidtabeller för tilläggsansökan.

Öppna universitetet

• https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/oppna-universitetet/soka-studieplats/aafasttrack/ (fasttrack ekonomi, 

samhällsvetenskap)

• https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2019/12/OPULEDEN_studenter.pdf

Öppna yrkeshögskolan

• https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/oppna-yh-leden/

• https://www.arcada.fi/sv/studera-pa-arcada/oppna-yh/oppna-yh-leden

Hanken

• Det finns två olika sätt att bli antagen via öppna universitetsstudier, via det som kallas Snabbleden eller via 60 sp öppna 

universitetsstudier. Snabbleden utförs i sin helhet under ett läsår genom att gå kurser på Hankens öppna universitet, 

medan 60 sp öppna universitetsstudier kan göras under en längre period vid vilket öppet universitet som helst i Finland.

• https://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning/antagning/oppna-universitetsstudier/snabbleden (Fylls 

snabbt!)

• https://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning/antagning/oppna-universitetsstudier/60-sp-oppna

https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/oppna-universitetet/soka-studieplats/aafasttrack/
https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2019/12/OPULEDEN_studenter.pdf
https://www.novia.fi/utbildning/kontinuerligt-larande/oppna-yh/oppna-yh-leden/
https://www.arcada.fi/sv/studera-pa-arcada/oppna-yh/oppna-yh-leden
https://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning/antagning/oppna-universitetsstudier/snabbleden
https://www.hanken.fi/sv/sok-till-hanken/kandidatutbildning/antagning/oppna-universitetsstudier/60-sp-oppna


ÖVRIGT

•

Du kan anmäla dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån om du blir utan studieplats. Sök minst två studieplatser vid vårens 

antagning för att få arbetsmarknadsstödet 

• http://www.te-tjanster.fi/te/sv/arbetssokande/unga/studera/soktill_utbildning/index.html

Frånvaroanmälan

• Du kan anmäla dig som frånvarande från högskolestudierna endast på basis av lagstadgade skäl, dvs. militär- eller civiltjänstgöring, 

moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet eller på grund av egen sjukdom eller skada. Om du inte anmäler dig går du miste om 

studieplatsen (Universitetslag 43 § /Yrkeshögskolelag 32 §).

Kvot för förstagångssökande

• Högskolorna måste 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. 

Kvoten finns angiven för varje utbildning i Studieinfo.

• Högskolorna kan även besluta att betygsantagningen gäller enbart förstagångssökande. I detta nu gäller det åtminstone 

ekonomiutbildningarna.

Språkkrav i svenska

• https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sprakkrav-i-svenska/

• https://www.aalto.fi/sv/studera-vid-aalto/sprakkrav-intyg-over-kunskap-i-svenska-eller-finska

• https://www.helsinki.fi/sv/utbildning/gemensamma-ansokan/hur-man-visar-sina-kunskaper-i-det-svenska-spraket-alternativ-e

• Arcada har inte språkkrav i svenska.

Det är på ditt eget ansvar att kontrollera ansökningsdatum och datum för urvalsprov!

http://www.te-tjanster.fi/te/sv/arbetssokande/unga/studera/soktill_utbildning/index.html
https://www.abo.fi/studera-hos-oss/antagning/sprakkrav-i-svenska/
https://www.aalto.fi/sv/studera-vid-aalto/sprakkrav-intyg-over-kunskap-i-svenska-eller-finska
https://www.helsinki.fi/sv/utbildning/gemensamma-ansokan/hur-man-visar-sina-kunskaper-i-det-svenska-spraket-alternativ-e

