
Gemensamma 
ansökningar till 
högskolor på våren 
2023
RFV-Studieinfo 18.11.2022
Ninni Ojanen



• Tidtabeller

• Utbildningsutbud

• Ansökningsblanketter 

• Antagningar

• Mottagande av studieplats

• Andra ansökningar

• Bestämmelser

• Nyttiga länkar



Tidtabeller



Tidtabell för den första 
gemensamma ansökan våren 2023

Ansökan till utbildningar på främmande språk och utbildningar vid 

Konstuniversitetet. Utbildningarna inleds hösten 2023.

• Ansökningstiden är 4.1.2023 kl. 8 – 18.1.2023 kl. 15.00

• Sökande får meddelande om antagningsresultatet senast 2.6.2023.

• Sökande ska ta emot sin studieplats före 14.7.2023 kl. 15.00

• Sökande kan godkännas från reservplats fram till 1.8.2023 kl. 15.00



Tidtabeller för den andra 
gemensamma ansökan våren 2023

Ansökan till finsk- och svenskspråkiga utbildningar som inleds på hösten 2023.

• Ansökningstiden är 15.3.2023 kl. 8 – 30.3.2023 kl. 15.00.

• Sökande får meddelande om resultatet i betygsantagningarna senast 29.5.2023.

• För övriga antagningssätt får sökande meddelande om resultatet senast 7.7.2023.

• Sökande ska ta emot sin studieplats före 14.7.2023 kl. 15.00.

• Sökande kan godkännas från reservplats fram till 1.8.2023 kl. 15.00



Utbildningsutbud



Högskolornas utbildningsutbud i 
Studieinfo

• Utbildningsutbudet i den första gemensamma ansökan 

publicerades i Studieinfo i början av oktober och i den andra 

gemensamma ansökan i början av november. 

• Utbildningarna i den första gemensamma ansökan till högskolor

• Utbildningarna i den andra gemensamma ansökan till högskolor

https://opintopolku.fi/konfo/sv/haku?order=desc&size=20&sort=score&yhteishaku=1.2.246.562.29.00000000000000017097
https://opintopolku.fi/konfo/sv/haku?order=desc&size=20&sort=score&yhteishaku=1.2.246.562.29.00000000000000017098


Högskolornas utbildningsutbud i 
Studieinfo: gemensam ansökan

Vårens första gemensamma 
ansökan

• Yrkeshögskoleutbildningar 
och högre yrkeshögskole-
utbildningar på främmande 
språk, både dag- och 
flerformsstudier

• Universitetens kandidat + 
magister -utbildningar och 
magisterutbildningar vid 
universiteten på 
främmande språk

• Utbildningar vid 
Konstuniversitetet

Vårens andra gemensamma 
ansökan

• Finsk- och svenskspråkiga 
yrkeshögskoleutbildningar 
och högre 
yrkeshögskoleutbildningar, 
både dag- och 
flerformsstudier

• Finsk- och svenskspråkiga 
kandidat + magister -
utbildningar och 
magisterutbildningar vid 
universiteten

Höstens gemensamma 
ansökan

• Utbildningar som börjar på 
våren

• Både finsk- och 
svenskspråkiga 
utbildningar och 
utbildningar på 
främmande språk

• Utbildningar främst vid 
yrkeshögskolor men 
också vid universiteten 



Högskolornas utbildningsutbud i 
Studieinfo: andra ansökningar

I nya Studieinfo

•Flexibla ansökningar

•Ansökningar om överflyttning

•Högskolornas övriga separata 
ansökningar

I gamla Studieinfo 
fram till årsslutet 2022:

•Öppen yrkeshögskoleutbildning

•Öppen universitetsutbildning

•Förberedande utbildning för 
invandrare

•Utbildning som ordnas av FITech-
nätverksuniversitetet

•Specialläkarutbildning



Högskolornas utbildningsutbud: 
praxis för namngivning 1/2

Yrkeshögskolor

Examensbenämning, läroämne/program. 

Vid behov innehåller namnet också 

information om ort och/eller 

genomförandesätt.

Exempel:

• Ingenjör (YH), maskinteknik

• Social- och hälsovård (högre YH), Vasa, 

flerform

Universitet

Läroämne/program, examensbenämning 

allmänt (längd i år)

Exempel:

• Historia, kandidat och magister (3 år + 

2 år)

• Magisterprogrammet i samhällsanalys, 

politices magister (2 år)



Högskolornas utbildningsutbud: 
praxis för namngivning 2/2

Ansökningsmålen nämns lika som utbildningen, vid behov innehåller namnet även information 

om vilket antagningssätt ansökningsmålet gäller.

Exempel:

• Barnmorska (YH), dagstudier

• Bachelor of Beauty and Cosmetics, Beauty Care, full-time studies

• Magisteransökan, magisterprogrammet i region- och kulturstudier, filosofie magister (2 år)

• Haku lukioyhteistyöopintojen perusteella, tietotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

(3 v+2 v)



Ansökningsmål 

1 950 (1 836)

Statistik 1/4: Vårens gemensamma 
ansökningar

Det motsvarande antalet för våren 2022 syns inom parentes.

Talen är tagna enligt situationen 9.11. Högskolorna kan ännu 
publicera enskilda nya utbildningar före ansökningarnas start.

Nybörjarplatser 
57 955 (55 726 )



Statistik 2/4: Vårens första 
gemensamma ansökan

Ansökningsmål 
368 (322)

Yrkeshögskolor
165 (156) 

YH
106 (103)

Högre YH 
59 (53)

Universitet
203 (166)

Kandidat

62 (61)

Magister 
141 (105)

Nybörjarplatser 
7 348 (6 042)

Yrkeshögskolor
4 311 (3 998)

YH

3 209 
(3 008)

Högre YH

1 102 
(990)

Universitet
3 037 (2 044)

Kandidat

854 
(676) 

Magister

2 183

(1 368)



Statistik 3/4: Vårens andra 
gemensamma ansökan

54 (61) % av 
nybörjarplatserna 
reserverade för 
förstagångssökande

Ansökningsmål 
1 582 (1 611)

Yrkeshögskolor
797 (751)

YH
597 (516)

Högre YH 
200 (178)

Universitet
785 (860)

Kandidat

411 (350)

Magister 
374 (363)

Nybörjarplatser 
50 559 (49 684)

Yrkeshögskolor

26 867 
(25 460) 

YH

21 900 
(21 192)

Högre YH

4 967 
(4 268)

Universitet

23 692 
(24 224)

Kandidat

18 989 
(19 044)

Magister

4 703 
(5 180)



Statistik 4/4: Höstens 
gemensamma ansökan

Ansökningsmål 
315

Yrkeshögskolor
292

YH
213

Högre YH 
79

Universitet
23

Kandidat

20

Magister 
3

45 % av 
nybörjarplatserna 
reserverade för 
förstagångssökande

Nybörjarplatser 
9 512

Yrkeshögskolor
9 296

YH
6 827

Högre YH 
1 917

Universitet
206

Kandidat

186

Magister 
30



Var hittar jag information?

• Information om ansökan, poängsättning av betyg, antagning 

och urvalsprov

• www.yrkeshogskolestudier.fi

• www.universitetsantagning.fi

• Svar på vanliga frågor:

• Frågor och svar om ansökan till högskolor på Studieinfo.fi

http://www.yrkeshogskolestudier.fi/
http://www.universitetsantagning.fi/
https://opintopolku.fi/konfo/sv/sivu/fragor-och-svar-om-ansokan-till-hogskolor


Ansökningsblanketter 
i Studieinfo



Allmänt om ansökningsblanketter 
1/5

• Ansökan görs oftast i Studieinfo, 
men vissa ansökningar har egna 
ansökningsblanketter i sina egna 
datasystem

• Sökande kan fylla i 
ansökningsblanketten under 
ansökningstiden via länken från 
ansökningsmålet

• Länken till ansökningsblanketten i de 
gemensamma ansökningarna finns 
också på Studieinfos framsida



Allmänt om ansökningsblanketter 2/5

Att fylla i ansökningsblanketten

• Ingen inloggning i Min Studieinfo krävs för att fylla i ansökningsblanketten –

Det går än så länge inte att fylla i blanketten om man är inloggad.

• Ansökningsblanketten kan användas mobilt.

• Samtliga frågor finns på samma sida.

• E-postadressen är obligatorisk och bör ges två gånger.

• Sökande kan förhandsgranska sin ansökningsblankett innan hen skickar den. 

• Blanketten bör alltid skickas inom utsatt tid (t.ex. inom ansökningstiden). 



Allmänt om ansökningsblanketter 
3/5

Obligatoriska frågor

• Obligatoriska frågor är märkta med en stjärna (*).

• Sökande får information om villkor för elektronisk ärendehantering vid 

antagningen av studerande → sökande bör godkänna villkoret för att kunna 

fortsätta fylla i blanketten.

• Genom att fylla i blanketten på nätet godkänner den sökande samtidigt att 

all kommunikation som gäller antagningen sker elektroniskt.

• Om sökande inte går med på detta villkor, bör hen fylla i en pappersblankett. 

Blanketter kan fås från den högskola som sökande tänker söka till.



Allmänt om ansökningsblanketter 4/5

Att skicka ansökningsblanketten

• Ansökningsblanketten kan inte sparas som utkast för senare bearbetning 

• Sökande bör fylla i de obligatoriska frågorna i ansökningsblanketten. 

Därefter kan sökande skicka blanketten och vid behov återkomma för att 

fylla i andra uppgifter (inom ansökningstiden) och/eller lägga till bilagor 

(kontrollera tidsfristen)

• Ändringar och tillägg ska skickas inom de utsatta tiderna – det räcker 

inte att sökande har öppnat blanketten inom utsatt tid! 



Allmänt om ansökningsblanketten 5/5

Att redigera ansökningsblanketten

• Sökande får i sin e-post en bekräftelse över sin ansökan och en länk med vilken hen kan 

redigera sin ansökan

• Via länken är det möjligt att ändra uppgifterna i ansökningsblanketten under ansökningstiden 

• Sökande får i sin e-post en bekräftelse över ändringar och en ny länk 

• Länken kan användas bara en gång, sökande kan beställa en ny länk till sin e-post

• Länken är i kraft i 14 dygn

• En föråldrad länk kan ersättas av en ny länk, som sökande beställer till sin e-post. 

• Det går även att redigera ansökningsblanketten genom att logga in på tjänsten Min Studieinfo

• Kräver finländska nätbankskoder, mobil ID eller elektroniskt personkort.



Specifikt för de gemensamma 
ansökningarna 1/3

• Varje gemensam ansökan har sin egen ansökningsblankett.

• Sökande kan välja sex ansökningsmål till ansökningsblanketten i varje 

gemensamma ansökan. 

• I den första gemensamma ansökan på våren sätts ansökningsmålen inte i 
prioritetsordning.

• I den andra gemensamma ansökan på våren och i höstens ansökan ska 
sökande prioritera ansökningsmålen i önskad ordning.

• Om en sökande skickar in flera ansökningsblanketten i samma ansökan beaktas 
endast den som skickats in senast och alla tidigare ansökningar raderas. 
Högskolorna informerar inte den sökande skilt om ansökningar som har raderats.



Specifikt för de gemensamma 
ansökningarna 2/3

• Ansökningsblanketten formas enligt sökandes val (gemensamma delar + 

tilläggsfrågor enligt högskola).

• Ansökningsblanketten meddelar om sökande väljer ett ansökningsmål till vilket 

hen inte är behörig att söka enligt den grundutbildning som sökande har angett 

på blanketten.

• Den sökande behöver inte meddela ifall hen söker i betygsantagningen eller 

antagning på basis av urvalsprov.

• Sökande som söker till YH anmäler sig samtidigt till YH-urvalsprovet. 

Universiteten kan ha frågor t.ex. om vilken ort den sökande genomför 

urvalsprovet på.

• Anmälan till prov är bindande och går inte att ändra efter ansökningstidens slut.



Specifikt för de gemensamma 
ansökningarna 3/3
Bilagor

• Majoriteten av sökande behöver inte lämna in bilagor.

• Om bilagor måste lämnas in meddelas det här på ansökningsblanketten på basis av hur frågorna 

besvaras på blanketten.

• Exempel på bilagor som kan behövas:

• Grundutbildning: Gymnasiets lärokurs utan studentexamen, IB-examen, examen från 

Ålands yrkesgymnasium, examina som avlagts tidigare än de senaste åren

• Intyg över tillräckliga språkkunskaper

• Framgång i vissa tävlingar (t.ex. MAOL, Ekonomiguru)

• Förhandsuppgifter, Arbetsintyg

• Sökande kan ladda upp bilagorna direkt i ansökningsblanketten.

• Bilagor för grundutbildning ska laddas upp senast en vecka efter ansökningsperioden har tagit 

slut. Dessutom kan högskolorna ange egna tidsfrister.



Antagningar



Betygsantagning

Examina som beaktas i betygsantagningen:

• Studentexamen, internationell EB-, IB- och RP/DIA-examen

• Yrkeshögskolorna beaktar även yrkesinriktad grundexamen, om den är avlagd 

efter 1.8.2015.

• Yrkesexamina och specialyrkesexamina beaktas inte i betygsantagningen.



Betygsantagning

• För sökande som avlagt en dubbelexamen efter 1.8.2015 tas både studentexamen 

och yrkesinriktade grundexamen i beaktande. I betygsantagningen beaktas då det 

betyg som ger bättre poäng. 

• Yrkeshögskolorna har beslutat att höjda vitsord i den yrkesinriktade grundexamen 

inte beaktas i betygsantagningen våren 2023. 

• Poängtabellerna för betygsantagning finns på adresserna www.yrkeshogskolestudier.fi

och www.universitetsantagning.fi

http://www.yrkeshogskolestudier.fi/
https://www.universitetsantagning.fi/


Antagning enligt poäng i urvalsprov

• Oftast skriftliga prov, både digitala och pappersprov

• Högskolorna strävar efter att ordna urvalsproven efter att resultaten från 

betygsantagningen har publicerats

• Ansökan om individuella arrangemang görs i regel till den högskola där man deltar i 

urvalsprovet, kolla tidsfristen från respektive högskola

• Närmare information om urvalsproven finns på adresserna 

www.yrkeshogskolestudier.fi och www.universitetsantagning.fi

https://www.yrkeshogskolestudier.fi/
http://www.universitetsantagning.fi/


Övriga antagningssätt i gemensam 
ansökan

• Mindre reglerat än betygsantagning eller antagning enligt poäng i urvalsproven

• Magisterantagning /antagning till högre YH-examen kan bl.a. grunda sig på:

• Betyg från tidigare högskoleexamen (studiernas lämplighet och studieframgång) 

• Motivationsbrev

• Inlämningsuppgift eller skilt urvalsprov 

• Exempel på andra antagningssätt: 

• öppna högskolestudier, framgång i vissa tävlingar, examensinriktad fortbildning…



Resultat: vårens första 
gemensamma ansökan

• Samtliga resultat publiceras senast fredag 2.6.2023

• Högskolorna kan publicera sina antagningsresultat i den från 

och med slutet av januari. 

• De första resultaten torde ändå ges i slutet av februari.



Resultat: vårens andra 
gemensamma ansökan

• Högskolorna strävar till att publicera resultaten i betygsantagning före vårens 

urvalsprov, men senast måndag 29.5.2023

• Huvudsakligen meddelas resultaten i betygsantagning genast efter det att 

studentexamensresultaten har blivit klara 

• Samtliga antagningsresultat publiceras senast fredag 7.7.2023 

• Högskolorna kan publicera antagningsresultaten under hela våren, dvs. 

redan innan studentexamensresultaten är färdiga, förutsatt att dessa inte 

påverkar antagningen.



Publicering av antagnings-
resultaten i gemensam ansökan

• Sökande får i sin e-post ett meddelande när studieplatsen kan tas emot (meddelandena 

skickas två gånger per dag, kl. 8 och 20).

• Högskolorna skickar egna brev till sökande som godkänts i den första gemensamma 

ansökan. Efter att antagningarna är färdiga skickar UBS ett resultatbrev.

• Efter att alla antagningarna är färdiga, får sökande i sin e-post ett meddelande med en 

länk till resultatbrevet.

• I brevet finns en tabell över resultaten med samtliga ansökningsmål som den sökande 

angett i sin ansökan. I tabellen ingår uppgifter om ansökningsmål, antagningsresultat, 

antagningssätt, poäng, lägsta godkända poängantal och reservplats. 

• Resultatbrevet finns i Min Studieinfo.



Antagningsresultaten för gemensam 
ansökan i Min Studieinfo 1/2

• Sökande kan se följande uppgifter i Min Studieinfo:

• Godkänd - I den andra gemensamma ansökan på våren och höstens gemensamma ansökan: 

sökande har godkänts till sitt högsta önskemål eller till något av sina lägre önskemål och blivit 

underkänd till sina högre önskemål. I den första gemensamma ansökan på våren kan sökande 

godkännas till flera ansökningsmål.

• Godkänd (villkor) - Antagningen är villkorlig till villkoret uppfylls (t.ex. examen ännu inte 

avlagd då ansökan skickas). Villkoret fastställs av högskolan.

• Godkänd (väntar på resultat från högre ansökningsmål) – Sökande har godkänts till ett 

ansökningsmål men antagningsresultaten till de högre önskemålen är ännu inte färdiga. Används 

inte i vårens första gemensamma ansökan.

• Studerandeantagningen oavslutad - Antagningarna har ännu inte gjorts eller publicerats.

• Du har inte fått en studieplats

• På reservplats (+ ordningsnummer)



Antagningsresultaten för gemensam 
ansökan i Min Studieinfo 2/2

• I Min Studieinfo ser sökande sitt antagningsresultat enligt antagningssätt och sina poäng. 

• Det kan finnas flera antagningsköer till samma ansökningsmål. Antagningssättet är en kö, som består 

av sökande som satts i prioritetsordning enligt antagningsgrunderna. Antagningsköerna dyker upp i

olika takt, och resultaten syns vartefter högskolorna har utfört antagningar. Antagningssätt kan vara 

bland annat:

• Betygsbaserad antagning

• Antagning enligt poäng i prov

• Antagning via den öppna högskoleleden.

• Poängen anges enligt respektive antagningssätt. Det lägsta godkända poängantalet anger med vilket 

poängantal den sist antagna sökanden har fått enligt antagningssätt.



Reservplatser och att köa i 
gemensamma ansökningar

• I båda gemensamma ansökningar på våren kan sökande 

godkännas från reservplats t.o.m 1.8.2023 kl. 15.

• Om alla godkända sökande i antagningskön har tagit emot 

studieplatsen bindande kan högskolan avsluta antagningen 

av studerande från reservplats redan i ett tidigare skede.

• Mer information om antagningsresultaten och hur de ska tolkas 

finns i Studieinfo

https://opintopolku.fi/konfo/sv/sivu/antagningsresultaten-i-gemensam-ansokan-till-hogskolor


Mottagande av 
studieplats



Mottagande av studieplats i 
gemensam ansökan

• I båda gemensamma ansökningarna är tidsfristen för 

mottagande av studieplats 14.7.2023 kl. 15.00.

• De som godkänts från reservplats efter 8.7 bör inom 7 dygn ta 

emot sin studieplats. För dem som godkänts fram till 8.7 gäller 

tidsfristen ovan.

• Anvisningar för mottagande av studieplats finns på Studieinfo

https://opintopolku.fi/konfo/sv/sivu/mottagande-av-studieplats-och-anmalning-till-hogskolor


Att beakta ifråga om mottagande 
av studieplats 1/2
• I den första gemensamma ansökan kan sökande bli godkänd till alla utbildningar 

om antagningsframgången räcker till för antagning. Sökande kan ändå ta emot 

bara en studieplats. 

• Då sökande tar emot en studieplats, annulleras alla övriga ansökningsönskemål 

automatiskt. Det går inte längre att ta emot dessa studieplatser. 

• Sökande kan ta emot en studieplats före antagningsresultatet är klart inom alla 

ansökningsönskemål. Sökande kan då inte bli antagen till sina övriga 

ansökningsönskemål.

• Obs! I den första gemensamma ansökan på våren kan man inte ta emot en 

studieplats och samtidigt köa för en annan studieplats.



Att beakta ifråga om mottagande 
av studieplats 2/2
• Förutom att ta emot en studieplats ska den studerande även göra när-

eller frånvaroanmälan till högskolan. Anvisningar finns i högskolornas 

antagningsbrev.

• Frånvaroanmälan första läsåret får endast göras på basis av 

lagstadgad orsak: värnplikt, oförmåga att genomföra studier p.g.a. 

sjukdom eller skada, föräldraledighet. 

• Frånvarotiden räknas inte med i den maximala studietiden.

• Studerande som inte gör läsårsanmälan i tid mistar sin rätt att 

avlägga examen och måste ansöka om återinskrivning.



Automatiska e-postmeddelanden 
till sökande 

• Meddelande över att ansökan har skickats → en garanti om att ansökan har skickats.

• Om sökande får begäran om bilagor, syns uppgifterna om icke-sparade bilagor i e-

posten, däremot syns de bilagor som redan laddats upp på blanketten.

• Meddelande till sökande om ändringar som hen gjort i ansökningsblanketten.

• Meddelande om att studieplatsen kan tas emot.

• Mottagande av studieplats i Min Studieinfo → en garanti om att mottagandet av 

studieplatsen har lyckats.

• En köplats flyttas till ett högre önskemål.

• Sökande godkänns till ett ansökningsönskemål som hen har köat till, platsen ändras 

automatiskt till bindande mottagen. 



Bestämmelser



Bestämmelsen om en högskoleplats

• Bestämmelsen om en högskoleplats i korthet:

• Du kan ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen i 

utbildning som börjar inom samma termin.

• Bestämmelsen gäller gemensam ansökan, separata ansökningar och universitetens 

ansökningar till utbildning som leder till påbyggnadsexamen.

• Bestämmelsen gäller inte om du tar emot en högskoleplats inom ansökan om 

överflyttning.

• Bestämmelsen gäller inte Polisyrkeshögskolan, Högskolan på Åland eller utländska 

högskolor.

• Du kan ha studierätt för flera examina, dvs. flera studieplatser inom utbildning som 

leder till högskoleexamen, men du bör ta emot studieplatserna under olika terminer.



Vad innebär bestämmelsen om en 
högskoleplats?

• Bestämmelsen gäller alla ansökningar oavsett ansökningstider. 

• Det som avgör är terminen då utbildningen inleds.

• Om sökande har sökt i båda gemensamma ansökningar på våren och blir godkänd i båda 

ansökningarna och tar emot en plats i till exempel den andra gemensamma ansökan, så 

annulleras automatiskt alla ansökningsmål i den första gemensamma ansökan.

• Om sökande har sökt i båda gemensamma ansökningar på våren och tar emot en plats inom 

den första gemensamma ansökan till exempel i april, kan sökande inte bli godkänd senare i 

den andra gemensamma ansökan.

• Tilläggsinformation finns i Studieinfo

https://opintopolku.fi/konfo/sv/sivu/mottagande-av-studieplats-och-anmalning-till-hogskolor#mottagande-av-studieplats-om-du-har-skt-i-bade-gemensam-anskan-och-separat-anskan


Kvot för förstagångssökande
• Enligt lagen (Lag om ändring av universitetslagen 256/2015) bör högskolorna reservera en del av platserna i 

den gemensamma ansökan för dem som ansöker om sin första högskoleplats.

• Också icke-förstagångssökande kan söka via gemensam ansökan. Reserveringen av nybörjarplatser för 
förstagångssökande får inte oskäligt försämra övriga sökandes möjligheter till högskolestudier.

• Högskolorna bestämmer hur nybörjarplatserna som är reserverade för förstagångssökande fylls. 

• Övriga platser (platser som inte reserverats för förstagångssökande) fylls med samtliga sökande. 

• I den andra gemensamma ansökan bestäms förstagångssökande enligt avslutningstidpunkten för ansökan.

• Kvoten för förstagångssökande används inte i utbildningar på främmande språk eller i utbildningar där 
få sökande antas (konstområdet).

• Ansökan eller antagning till en utbildning inverkar inte på förstagångsstatusen.

• Sökande som avstår från sin studierätt återfår inte sin förstagångsstatus.

• Studier inom den öppna högskolan inverkar inte på förstagångsstatusen.



Andra ansökningar



Tilläggsansökningar för gemensam 
ansökan till högskolor

• Högskolorna ordnar tilläggsansökningar till lediga studieplatser inom de 

gemensamma ansökningarna.

• Tilläggsansökningarna ordnas som separata ansökningar.

• Högskolorna gör egna beslut om eventuella tilläggsansökningar samt om deras 

tidtabeller.

• I Studieinfo, hitta utbildningar som ingår i ansökan genom att filtrera 

ansökningssätt → Tilläggsansökan

• Tilläggsansökan kan inte användas om det finns sökande på reservplats till 

ansökningsmålet.



Flexibla ansökningar

• Högskolor kan ordna ansökan som flexibel så att beslutet om 

antagning som studerande fattas separat för varje ansökan och 

ansökan slutar när ett tillräckligt antal studerande har antagits för 

ansökningsmål.

• Vid flexibla ansökningar är söktiderna vanligtvis mycket långa.



Ansökningar om överflyttning vid 
högskolor

• För studerande som redan har en studierätt/rätt att avlägga examen vid en 

finländsk högskola.

• Ansökan om att flytta över studierätten från en högskola till en annan, inom en 

yrkeshögskola från en utbildning till en annan så att den examensbenämning som 

fogas till målexamen ändras, eller inom ett universitet från en examen till en annan.

• Studierätten tar slut vid den högskolan man söker från, den studietid som använts 

vid den tidigare högskolan flyttas också över → inget sätt att få tilläggstid.



Nyttiga länkar



Nyttiga sidor i Studieinfo

• Kontaktuppgifter till högskolornas ansökningsservice

• Instruktionsvideon om hur du använder Studieinfo

• Studieinfos ordlista

• Högskolornas evenemang för sökande

• Elev- och studiehandledarnas verktygsback

https://opintopolku.fi/konfo/sv/sivu/hogskolornas-ansokningsservice
https://opintopolku.fi/konfo/sv/sivu/instruktionsvideon
https://opintopolku.fi/konfo/sv/sivu/ordlista
https://opintopolku.fi/konfo/sv/sivu/hogskolornas-evenemang-for-sokande
https://wiki.eduuni.fi/display/ophpolku/Elev-+och+studiehandledarens+verktygsback


Statistik

• Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen: all statistik som görs inom 

utbildningssektorn. 

• Svenskspråkigt material om ansökan och antagning till högskolor

• Hakukohteen profiili –raportti (på finska): På rapporten kan du granska 

uppgifter om ansökan och antagning till högskoleutbildning. Rapporten 

passar för jämföring av olika ansökningsmål.

• Haun ja valinnan yhteenveto –raportti (på finska): På rapporten kan du 

granska uppgifter om ansökan och antagning till högskoleutbildning.

• Statistik gällande utbildningar som finns i Studieinfo: Utbildningsutbudspulsen

https://vipunen.fi/sv-fi/h%C3%B6gre-fu-verksamhet/Sidor/Haku-ja-valinta.aspx
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDk3YzQ1OTUtMmJjOC00OGFhLWIxMDAtNDIyZGMzNmYzNGQyIiwidCI6IjkxMDczODlkLTQ0YjgtNDcxNi05ZGEyLWM0ZTNhY2YwMzBkYiIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZTljZWEwMDUtZDE3OC00OTdlLTk3NWEtMDBkMGZhNjNhN2MyIiwidCI6IjkxMDczODlkLTQ0YjgtNDcxNi05ZGEyLWM0ZTNhY2YwMzBkYiIsImMiOjh9
https://tarjonta-pulssi.opintopolku.fi/?lang=sv


Tack!


