
 

 

Vanliga frågor om betygsbaserad studentantagning till yrkeshögskolor 

Vilka utbildningsområden tar i bruk betygsbaserade studentantagning? 

Reformen gäller alla utbildningsområden med undantag av kulturbranschen och tolkutbildningen 
vid Diakonia-ammattikorkeakoulu. 

När träder reformen av betygsbaserad studentantagning i kraft?  

Reformen träder i kraft i gemensam ansökan våren 2020. 

På basis av vilket betyg kommer studerandena att väljas? 

Studerandena kommer att väljas på basis av vitsorden i studentexamensbetyget eller betyget 
över yrkesinriktad grundexamen. Det kommer att finnas skilda kvoter för de som söker med 
studentexamen och med yrkesinriktad grundexamen. Därför har det skapats skilda 
poängsättningsmodeller för dessa examina.  

Vad händer om jag inte blir vald i betygsbaserad antagning eller om jag inte har en 
lämplig examen för betygsbaserad antagning? 

Om du inte blir vald i betygsbaserad studentantagning eller om du inte har en lämplig examen 
för betygsbaserad antagning (t.ex. yrkesexamen eller specialyrkesexamen), kan du få en 
studieplats genom andra antagningsvägar, t.ex. urvalsprov eller andra kompetensbaserade 
antagningsvägar. 

Var hittar jag poängsättningsmodellerna för den betygsbaserade antagningen? 

Poängsättningsmodellerna finns både i tjänsten Studieinfo.fi och på webbplatsen för 
utvecklingsprojektet för studentantagning till yrkeshögskolor. 

Kommer yrkeshögskolorna ska upphöra med urvalsprov helt och hållet? 

Nej. Utöver betygsbaserade antagningar utvecklas det andra antagningsvägar, d.v.s. ett nytt, 
nationellt digitalt urvalsprov och en antagning som grundar sig på andra kompetensbaserade 
antagningsvägar. Syftet med det nya urvalsprovet är att genomföra studentantagningarna på ett 
mer jämlikt och kostnadseffektivt sätt. Det är meningen att det nya urvalsprovet tas i bruk 
hösten 2019.  

Vad betyder bestämmelser vid lika poäng? 

Om två eller flera sökande får exakt samma totalpoäng för de ämnen som ingår i 
poängsättningsmodellen rangordnas de sökande enligt på förhand fastslagna bestämmelser vid 
lika poäng. 

Läs om bestämmelserna vid lika poäng gällande studentexamen här och gällande betyg över 
yrkesinriktad grundexamen här. 

Vad betyder minimipoäng? 

De minimipoängen som finns i poängsättningsmodeller betyder det antal poäng som den 
sökande måste få totalt för att kunna bli antagen.  

 

 

https://studieinfo.fi/wp/for-elev-och-studiehandledare/ansokan-till-hogskolor/reform-av-antagningen-till-hogskolorna-ar-2020/poangsattningsmodeller-for-betygsbaserad-antagning-till-yrkeshogskolor/
http://www.amk-opiskelijavalinnat.fi/sv/valkommen/#betygsbaseradantagning
http://www.amk-opiskelijavalinnat.fi/sv/valkommen/#betygsbaseradantagning
http://www.amk-opiskelijavalinnat.fi/wp-content/uploads/2018/05/Po%C3%A4ngs%C3%A4ttningsmodell-f%C3%B6r-studentexamensbetyget-Yrkeh%C3%B6gskolor-1.pdf
http://www.amk-opiskelijavalinnat.fi/wp-content/uploads/2018/05/Po%C3%A4ngs%C3%A4ttningsmodell-f%C3%B6r-yrkesinriktad-grundexamen-Yrkeh%C3%B6gskolor.pdf


 

Vad betyder tröskelvillkor? 

Ett tröskelvillkor betyder ett krav som den sökande måste uppfylla för att kunna bli vald. Det kan 
gälla ett bestämt ämne och/eller vitsord. Till exempel kan en yrkeshögskola bestämma att 
endast sökande med vitsordet C i lång matematik eller E i kort matematik kan bli antagna till ett 
visst utbildningsområde, oberoende av totalpoängen för studentexamensbetyget. 
Poängsättningsmodellerna innehåller inga nationella tröskelvärden. Det är alltså 
utbildningsområdena och yrkeshögskolorna som själva fattar beslut om dem.  

När kommer yrkeshögskolorna att  informera mera detaljerat om nybörjarplatsantal, 
möjliga minimipoängantal och tröskelvillkor för utbildningarna år 2020?  
 
Uppgifterna publiceras senast i början av hösten 2019, i samband med att utbildningsutbudet 
publiceras. 
 
Hur kan motivationen eller lämpligheten för branschen hos den sökande beaktas i den 
betygsbaserade studentantagningen?  

Den sökandes motivation eller lämplighet för branschen kan inte bedömas i den 
betygsbaserade studentantagningen.  

Hur kan lämpligheten för branschen bedömas i studentantagningen? Vad kommer att 
hända med lämplighetstesterna? 

Yrkeshögskolorna har en möjlighet att ordna lämplighetstester också i fortsättningen, om de så 
vill, ifall testerna baserar sig på forskningsresultat. 

Kommer de som söker med studentexamen och de som söker med yrkesinriktad 
grundexamen att väljas från samma kvot? 

Nej. I den betygsbaserade studentantagningen har yrkeshögskolorna skilda kvoter för de som 
har studentexamen och de som har en yrkesinriktad grundexamen.  

Varför har poängsättningsmodellerna för studentexamen och för yrkesinriktad 
grundexamen olika maximipoängantal? 

Se svaret ovan. Maximipoängantalen är olika därför att de som söker med studentexamen och 
de som söker med yrkesinriktad grundexamen befinner sig i skilda kvoter, och dessa två 
examina har olika poängsättningsmodeller. Poängsättningsmodellerna är alltså inte jämförbara 
med varandra.  

Har det fattats beslut on hur länge poängsättningsmodellerna är i kraft? 

Poängsättningsmodellerna som tas i bruk gemensam ansökan våren 2020 gäller tills vidare. 
Om det uppstår ett behov att ändra modellerna, kommer de eventuella ändringarna att tas i bruk 
så att gymnasisterna kan beakta dem under sina gymnasiestudier. 



 

BETYGSBASERAD ANTAGNING PÅ BASIS AV STUDENTEXAMENSBETYG  

Hur kommer studerandena att väljas på basis av studentexamensbetyg? 

I den betygsbaserade antagningen på basis av studentexamensbetyg räknas den sökandes  
sammanlagda poäng för de fem ämnen som anges i poängsättningsmodellen 
(maximipoängantalet 198 poäng).  

Poäng ges för följande ämnen: 

 Modersmål 
 Matematik 
 Främmande språk/det andra inhemska språket (det vitsordet som ger bästa 

poäng beaktas) 

 Två realämnen/främmande språk (endast de ämnesrealprov som avlagts år 
2006 eller senare beaktas) 
 

Yrkeshögskolorna bestämmer hur många studerande de väljer genom betygsbaserad 
antagning och vilken andel av dessa platser de reserverar för dem som söker på basis av 
studentexamen. Yrkeshögskolorna fastställer eventuella minimipoängantal och tröskelvillkor till 
sina utbildningar. 

För European Baccalaureate (EB)-, International Baccalaureate (IB)- och Reifeprüfung- (RP) / 
Deutsche Internationale Abitur (DIA) -examina har man utarbetat poängsättningsmodeller som 
används för att räkna ut poängen för studentexamen.  

Hur beaktas dubbelexamen i betygsbaserad antagning? 

De som har avlagt dubbelexamen deltar i betygsbaserad antagning både på basis av 
studentexamen och på basis av yrkesinriktad grundexamen. Poängen för betygsbaserad 
antagning räknas alltså skilt för de båda examina.  

Kan jag bli antagen om jag har skrivit fyra ämnen? 

Ja. I poängsättningen beaktas högst fem ämnen, men man kan bli vald trots att man bara har 
skrivit fyra ämnen i studentexamen. 

Är det möjligt att få poäng på flera främmande språk? Till exempel om man inte har 
skrivit realämnen alls, kan tabellens sista punkt om främmande språk användas två 
gånger? 

Ja. 

Om en sökande endast har avlagt gymnasiets lärokurs, är hen behörig att söka till 
yrkeshögskolestudier våren 2020 och efter det? Med andra ord, kan man bli antagen till 
yrkeshögskola om man inte har avlagt studentexamen? 

De som avlagt gymnasiets lärokurs är behöriga att söka även våren 2020, enligt nuvarande 
lagstiftning. De kan bli valda genom urvalsprov eller andra kompetensbaserade 
antagningsvägar. Utan studentexamen kan man dock inte bli vald genom betygsbaserad 
antagning. Från och med våren 2020 väljs studerande i den betygsbaserade antagningen på 
basis av poängen för studentexamen eller betyg över yrkesinriktad grundexamen.   

Det andra inhemska språket finns inte i den fjärde korgen tillsammans med ämnesreal 
och främmande språk. Betyder detta att det andra inhemska språket inte kommer att 
beaktas i den korgen? 
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Ja. Det andra inhemska språket kan endast beaktas i punkten främmande språk/det andra 
inhemska språket. 
 

BETYGSBASERAD ANTAGNING PÅ BASIS AV YRKESINRIKTAD GRUNDEXAMEN 

Hur kommer studerandena att väljas på basis av yrkesinriktad grundexamen? 

I den betygsbaserade antagningen på basis av yrkesinriktad grundexamen räknas den 
sökandes sammanlagda poäng för tre gemensamma examensdelar och det vägda medeltalet 
för examen (maximipoängantalet 150 poäng). I den betygsbaserade antagningen beaktas de 
yrkesinriktade grundexamina som avlagts från och med 1.8.2015. 

I poängsättningsmodellen ges poäng på följande sätt: 

 De gemensamma examendelarna (vikt: 40% av poängantalet, maximipoängantalet 60 
poäng) 

o Kunnande i kommunikation och interaktion 
o Kunnande i matematik och naturvetenskap 
o Kunnande om samhälle och arbetsliv 

(De gemensamma examendelarna i de betyg över yrkesinriktad grundexamen som trätt i kraft 1.1.2018 bedöms på 

skalan godkänd/underkänd. De gemensamma examensdelarnas delområden bedöms numeriskt. På basis av 
dessa räknar man ut ett vitsord för de gemensamma examensdelarnas delområden.) 

 Det vägda medeltalet i examen (vikt: 60 % av poängtalet, maximipoängantalet 90 
poäng) 

Yrkeshögskolorna bestämmer hur många studerande de väljer genom betygsbaserad 
antagning och vilken andel av dessa platser de reserverar för dem som söker på basis av betyg 
över yrkesinriktad grundexamen. Yrkeshögskolorna fastställer eventuella minimipoängantal och 
tröskelvillkor till sina utbildningar. 

Hur kommer de sökande att väljas som har avlagt yrkesinriktad grundexamen före 
1.8.2015? 

För de sökande som har avlagt examen före 1.8.2015 finns urvalsprov och andra 
kompetensbaserade antagningsvägar. 

Jag har avlagt merkonomexamen. Kan jag söka till ingenjörsstudier på en yrkeshögskola 
med denna examen?  

Ja. När det gäller betyg över yrkesinriktad grundexamen har det inte gjorts någon nationell 
begränsning av vilka examina som räknas som lämpliga. Den sökande behöver alltså inte ha 
studerat inom den bransch som hen söker till. 

Hur poängsätts en andra stadiets examen som har avlagts som fristående examen och 
inte innehåller gemensamma examensdelar? 

En yrkesinriktad examen som har avlagts som fristående examen kan inte beaktas i 
betygsbaserad antagning. En sökande med fristående examen kan söka genom urvalsprov eller 
andra kompetensbaserade antagningsvägar.  

Bekanta dig med vanliga frågor om reformen av högskolornas studentantagning även på 
undervisnings- och kulturministeriets webbsida. 

 
Har du frågor om den förnyade studentantagningen? Du kan skicka dina frågor till adressen 

amk.opiskelijavalintahanke(at)metropolia.fi.  

http://www.amk-opiskelijavalinnat.fi/wp-content/uploads/2018/05/Po%C3%A4ngs%C3%A4ttningsmodell-f%C3%B6r-yrkesinriktad-grundexamen-Yrkeh%C3%B6gskolor.pdf
https://minedu.fi/sv/vanliga-fragor-studerandeurval

